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RESUMO

Este trabalho analisa a relação que se estabelece entre sociedade civil organizada e a esfera jurídica no Estado brasileiro para a promoção do direito à igualdade e à diversidade.

Descreve o caso específico do reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal (STF) da união estável para casais do mesmo sexo, decorrente da Ação Direta de

Inconstitucionalidade (ADI) 4277 e da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 132, fazendo um cotejamento entre o discurso dos ministros, expressos nos

julgamentos proferidos na ocasião, com o debate público em circulação na sociedade, taxado no discurso de entidades que pediam o reconhecimento jurídico da união

homossexual estável e o status de entidade familiar para os casais homossexuais. 

O objetivo geral consiste em elucidar a existência de interdependência entre o direito e os debates públicos, com fulcro nos direitos das minorias. Como objetivos específicos,

tem-se a análise do direito das minorias sob o paradigma do Estado Democrático de Direito; apresentação do reconhecimento da união homoafetiva como entidade familiar no

Brasil, oriundo do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4277 e da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental

(ADPF) 132; e, por fim, demonstrar uma equiparação entre opinião pública, explicitada nos debates públicos, e decisões judiciais no contexto de redemocratização do país pós

Constituição Federal Brasileira de 1988.

A partir de uma revisão doutrinária e normativa, bem como de levantamento público por dados secundários, dá-se ênfase aos debates públicos e à opinião pública, o que,

inclusive, gerou precedentes recentes em países como os Estados Unidos e Irlanda no sentido de legalizar o casamento homoafetivo. 

Por meio de tal percepção, tentar-se-á elencar uma série de questões relacionadas à democracia e ao direito das minorias, mostrando que no Estado Democrático deve-se prezar

pela efetivação dos princípios da igualdade, liberdade e dignidade da pessoa humana como meio de se concretizar os direitos fundamentais consagrados pelo ordenamento

jurídico.

Por derradeiro, propõe-se uma análise acerca da atuação do Poder Judiciário brasileiro, o qual vem adotando uma postura ativa, já que é demandado para apresentar respostas

à população as quais possam garantir efetividade dos direitos humanos e fundamentais. Assim sendo, a população, por meio de debates públicos originários da mídia e de

Organizações não governamentais (ONGs), buscam resguardar o direito à diversidade e ao pluralismo, passando a atuar com mais afinco na busca da efetivação dos preceitos

constitucionais. 

 A partir deste caso, discute a vertente política da constituição de direitos das minorias no contexto de um Estado Democrático de Direito, no qual o espectro tradicional de

governo da maioria vem sendo obrigado a ceder espaço e a reconhecer o dever de proteção do Estado à interesses de grupos historicamente excluídos. O então presidente do

STF, ao reconhecer que essas uniões sempre existiram e sempre existirão, declarou que “estamos aqui diante de uma situação de descompasso em que o direito não foi capaz

de acompanhar as profundas mudanças sociais”, o que remete a uma interpretação relativa da corrente clássica que defende que o Poder Judiciário deve ser imune à opinião

pública por ser um poder despolitizado e imparcial. A correspondência que o trabalho descreve entre as manifestações por prestígio de seus direitos de grupos minoritários as

decisões judiciais sugere um possível paralelismo entre as ações da sociedade civil organizada e a jurisprudência amparada no direito das minorias, demonstrando indicadores de

que mesmo que o ordenamento jurídico brasileiro preze pelo direito positivista, não se devem desconsiderar os costumes e a opinião pública, o que o aproxima do direito

consuetudinário. 
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