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RESUMO 

 

  Este trabalho investiga as relações entre a regra da maioria e o princípio do 

dano de John Stuart Mill. Em suma, seu objetivo é descobrir de que maneira o princípio do 

dano funciona como um limite à regra da maioria. Diante disso, ao longo desta dissertação, 

examinam-se as dificuldades enfrentadas por Mill para conciliar utilitarismo e democracia, 

liberdade e razão. Este trabalho analisa, também, algumas ideias permanentemente 

presentes na reflexão histórica sobre o liberalismo: os conceitos de liberdade positiva e 

liberdade negativa; os diversos conceitos de paternalismo; e as muitas críticas dirigidas à 

regra da maioria. 

 

Palavras-chave: regra da maioria – princípio do dano – John Stuart Mill – liberdade – 

democracia – pluralismo – Iluminismo   
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ABSTRACT 

   

  This investigation studies the link between the majority rule and the harm 

principle by John Stuart Mill. To sum up, the purpose is to find out how the harm principle 

operates as a limit on majority rule. As a result, throughout this study, we examine the 

difficulties faced by Mill to reconcile utilitarianism and democracy, liberty and reason. 

This dissertation analyzes, still, some ideas that were constantly present in historical 

reflection about liberalism: the concept of the positive liberty and the concept of negative 

liberty; the various concepts of paternalism; and the many criticisms of the majority rule. 

 

Keywords: majority rule – harm principle – John Stuart Mill – Liberty – democracy – 

pluralism – Enlightenment 
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CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO  

[Preceito] 175   Aceitar a decisão da 

maioria 

Por esse preceito somos ordenados a 

seguir a maioria caso haja uma 

diferença de opinião entre os sábios com 

relação a qualquer uma das leis da Torá. 

   (Maimônides)
 1 

 

 

 

 

 

 

1.1 – Considerações iniciais 

  É curioso que, para uma religião tão antiga quanto o judaísmo, entre os 

preceitos que o próprio Deus estabeleceu, esteja incluído o dever de seguir a decisão da 

maioria. Afinal, nas religiões, as pessoas procuram respostas firmes para as questões mais 

profundas de suas vidas e é engraçado imaginar que a contagem de cabeças seja, em alguns 

casos, um procedimento útil nessa busca. 

  O fato, porém, é que a regra da maioria – também chamada de princípio 

majoritário – tem, desde há muito, um vasto campo de aplicação. Nos tribunais, quando os 

magistrados lavram seus acórdãos; nos prédios residenciais, quando os condôminos se 

reúnem para deliberar; nos Estados democráticos, quando os representantes do povo votam 

suas leis: em todos esses foros, as decisões se dão com base nessa regra
2
. Mas é neste 

último caso – o regime democrático – que a regra da maioria ganha privilegiada atenção. 

Muitas das críticas dirigidas à democracia são, na verdade, críticas à regra da maioria. 

Seguem essa linha acusações frequentes, como a de que a democracia é incapaz de 

proteger direitos fundamentais, ou de que a democracia propicia o risco de uma tirania da 

                                                           
1
 MAIMON, Moisés Bem. O livro dos mandamentos: 248 preceitos positivos. Traduzido por Giuseppe 

Nahaïssi. São Paulo: Hedra, 2007, p. 254. 
2
 CAMPILONGO, Celso Fernandes. Direito e Democracia. 2. ed. Editora Max Limonad, 2000, pp. 27-28.  
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maioria, ou de que as leis democraticamente produzidas são eivadas de uma 

irracionalidade patente. Essas não são, evidentemente, denúncias contra as exigências 

democráticas de ampla participação dos cidadãos no processo decisório e de votos com 

igual peso. São, na verdade, críticas ao genuíno procedimento que faz prevalecer, de 

maneira impositiva, a proposta com maior número de votos. 

  Não é difícil entender o que motiva tais críticas. O princípio majoritário, às 

vezes, parece arbitrário: projetos de lei revestem-se de autoridade jurídica com nada mais 

do que números ao seu lado. Às vezes, parece irracional: a ausência casual de uma pessoa 

no dia da votação pode ser decisiva para aprovação de uma lei com profundos impactos 

para a sociedade. Outras vezes, o ato de contar votos assemelha-se mais ao ato de tirar cara 

e coroa do que a exercícios de reflexão e ponderação racional. Como se pode levar a sério 

a legislação produzida dessa maneira?
3
 

  Não por outro motivo, filósofos do direito e da política olham com 

desconfiança para a regra da maioria. Os primeiros, mal falam dela quando tratam da mais 

comum fonte do direito em nossa tradição: a lei. Os últimos, admitem que o recurso à regra 

da maioria é inevitável, mas ressalvam: ela não pode ser usada em quaisquer 

circunstâncias. Não por acaso, nos últimos tempos, o estudo sobre o princípio majoritário 

tem-se apresentado, também, quase sempre, como um estudo sobre seus limites. 

  Por outro lado, o modo como, ao longo de sua história, o pensamento 

político contrapôs democracia a liberalismo, demonstra bem a força das críticas ao 

princípio majoritário. Porque, quando se fala de valores desprotegidos pela democracia (ou 

pelo princípio majoritário), o exemplo, por excelência, é a liberdade: não foram poucas as 

vezes em que se denunciou a inaptidão da democracia para proteger os ideais liberais ou 

mesmo a sua tendência destrutiva em relação à liberdade. 

   Por permitir a ampla participação no processo decisório, a democracia foi 

muitas vezes considerada uma promissora fonte de conquistas em prol da liberdade. 

Embora não discordassem disso, alguns pensadores liberais continuaram insistindo na 

necessidade de se limitar o poder do Estado sobre os homens, ainda quando esse poder 

fosse exercido pelo povo. Pois, para esses pensadores, estava em jogo não o que a 

                                                           
3
 WALDRON, Jeremy.  A Dignidade da Legislação. Traduzido por Luís Carlos Borges. São Paulo: Martins 

Fontes, 2003, p. 155. 
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democracia e seu princípio majoritário haviam feito pela liberdade, mas o que haviam 

deixado de fazer. 

  Veja-se o caso do artigo 1.641, do Código Civil brasileiro. A norma contida 

nesse artigo estabelece que o indivíduo maior de setenta anos não pode escolher o regime 

de bens de seu casamento: deve casar-se, obrigatoriamente, sob o regime da separação de 

bens
4
. Sua justificativa mais aparente, normalmente encontrada em manuais de Direito 

Civil, está em proteger o indivíduo septuagenário contra o risco patrimonial de se envolver 

com uma pessoa mais jovem, interessada, tão-somente, em apropriar-se de seus bens
5
. 

Uma vez, porém, que as pessoas, em regra, são livres para escolher o regime de bens de 

seu próprio casamento, não nos causaria admiração se alguns septuagenários se sentissem 

ultrajados com essa norma, por entenderem que ela lhes subtrai parte considerável de sua 

liberdade (autonomia), estabelecendo a presunção absoluta de sua incapacidade para 

escolher os próprios relacionamentos. 

  Com efeito, estamos acostumados a observar o surgimento de normas 

jurídicas produzidas segundo o princípio majoritário. Muitas delas restringem a liberdade 

das pessoas, impondo-lhes deveres e proibindo-lhes determinadas condutas. Assim, leis 

são promulgadas para proibir o fumo em lugares de uso coletivo, para exigir que pessoas 

submetam seus automóveis a uma inspeção compulsória, para tornar obrigatória a 

identificação de pessoas em aeroportos etc. Em todos esses casos, as restrições impostas 

podem ser justificadas como artifícios necessários a permitir a coexistência das liberdades 

individuais – argumento de resto usado, ainda que implicitamente, em quase todas as 

teorias que fundamentam a existência dos Estados. 

  No entanto, quando a liberdade do indivíduo é limitada com a mera 

finalidade de protegê-lo de suas próprias ações ou com o propósito de proporcionar-lhe 

bem estar, estamos diante de uma intervenção de caráter paternalista: um tipo de 

                                                           
4
 A Lei Ordinária nº 12.344, de 09 de dezembro de 2010, alterou o disposto no artigo 1.641, inciso II, Código 

Civil, dando-lhe a seguinte redação: “É obrigatório o regime da separação de bens no casamento: II – da 

pessoa maior de 70 (setenta) anos”. Até o advento dessa lei, o Código Civil estabelecia essa obrigatoriedade 

para os maiores de 60 (sessenta) anos. O presente estudo foi inicialmente desenvolvido, levando-se em conta 

a redação antiga. No entanto, consideramos que o acréscimo de dez anos à idade limite não altera qualquer 

das considerações aqui formuladas acerca da motivação paternalista que, aparentemente, sustenta esse 

dispositivo. 
5
 Sobre essa justificativa, ainda tendo em conta a redação antiga do referido dispositivo, vejam-se, entre 

muitos outros, DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro, 5º volume: direito de família. 20. ed. 

São Paulo: Saraiva, 2005, pp. 187-188 e VENOSA, Silvio de Salvo. Código Civil interpretado. São Paulo: 

Atlas, 2010, pp. 1510-1511. 
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intervenção que, em alguns casos – e o exemplo do artigo 1.641, do Código Civil 

brasileiro, é paradigmático –, parece tratar as pessoas como menos capazes do que 

realmente são. 

  Assim, além da pergunta que é logicamente precedente – por que devemos 

obedecer à vontade da maioria? –, as intervenções paternalistas nos colocam diante de 

outra questão: O que justifica que a opinião majoritária imponha uma restrição paternalista 

à liberdade dos indivíduos? Trata-se de duas questões difíceis, com as quais os filósofos da 

política vêm se ocupando há tempos. Embora sejam estas as duas questões centrais que 

guiam o presente estudo, a presente dissertação não buscará respondê-las.  

  A propósito, um pensador inglês do século XIX, chamado John Stuart Mill, 

buscou oferecer uma resposta à segunda das duas questões ora formuladas. Num famoso 

ensaio, afirmou que um homem não pode ser compelido a fazer ou omitir algo por razões 

paternalistas. Segundo ele, intervenções paternalistas são sempre ilegítimas; não há razão 

que as possa justificar. Mill fundamentou sua resposta em um princípio – conhecido como 

princípio do dano – que, segundo acreditava, possibilitaria distinguir as interferências 

legítimas das ilegítimas. Desde sua publicação, muitos críticos têm apontado deficiências 

nos critérios estipulados nesse princípio. Não obstante, a contribuição do pensamento de 

Mill para esse tema é tão relevante que seu célebre princípio nunca deixou de ser revisitado 

e continuamente refletido por todos quantos se aventuraram a procurar os limites da 

intervenção estatal na autonomia individual. 

  Por isso, levando-se em conta as duas questões que guiam o presente estudo 

– e, tomando-se como ponto de partida as controvérsias em torno do princípio enunciado 

por John Stuart Mill –, o objetivo desta dissertação é responder à seguinte pergunta: De 

que maneira o princípio do dano é apto a estabelecer, numa democracia, limites ao 

poder exercido com base na regra da maioria? 

  O que se propõe aqui é perseguir esse objetivo, lançando-se mão da 

contribuição de quatro notáveis autores que também revisitaram o princípio do dano 

formulado por John Stuart Mill. 

  O primeiro deles – e, talvez, o que mais contribuiu para o desenvolvimento 

do presente trabalho – é Norberto Bobbio. Notável professor da Universidade de Turim e 

autor de preciosos trabalhos de filosofia jurídica e política, Bobbio nos revela, em alguns 



 

 9 

de seus mais importantes escritos, o anseio de Mill por compatibilizar duas dimensões de 

um mesmo valor: a liberdade. Como estudioso da regra da maioria e autêntico defensor da 

liberdade individual, Bobbio nos oferece, em sua obra, relevantes pistas sobre o papel que 

o princípio majoritário exerce nessa tarefa de conjugar os ideais democráticos com os 

princípios liberais. 

  O segundo é Isaiah Berlin. Defensor do pluralismo e renomado professor de 

história das ideias políticas de Oxford, Sir Isaiah Berlin nos oferece uma visão diferente 

acerca das relações entre liberalismo e democracia. Com sua aparente desconfiança ante o 

método democrático, ele apresenta a liberdade como um bem de valor indiscutível, num 

mundo em que a resposta para os genuínos problemas da humanidade é inalcançável. Ao 

longo desse trabalho, veremos como Berlin parece denunciar os perigos que o princípio 

majoritário apresenta à liberdade. 

  O terceiro é Ian Shapiro, cientista político contemporâneo que realizou uma 

exposição crítica do princípio milliano. Segundo ele, as principais teorias modernas de 

justificação política – e entre elas está o princípio do dano – são tributárias do Iluminismo 

e, por isso, esbarram no mesmo problema tipicamente iluminista: a dificuldade de se 

conciliar a busca pela verdade racional – e o decorrente apego à ciência – com a defesa da 

liberdade humana e dos direitos fundamentais que a protegem. A intenção de Shapiro é 

mostrar que o difícil convívio entre essas preocupações iluministas é mais bem 

administrado pelas propostas da tradição democrática. 

  Por fim, o presente trabalho contará com os fortes argumentos de Jeremy 

Waldron em favor do princípio majoritário. São refutadas por Waldron as históricas 

acusações de que esse princípio é alheio à razão e hostil às liberdades individuais. Veremos 

que esse autor apresenta o princípio majoritário como um procedimento digno, cuja 

importância provém de sua aptidão a respeitar o ideal de pluralismo. Para o ideal do 

pluralismo, tanto a falibilidade humana, quanto os desacordos profundos que as pessoas 

têm acerca da verdade e da justiça, são apenas frutos da espontaneidade e da liberdade que 

as tornam humanas. 
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CAPÍTULO V – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  Este trabalho buscou examinar as relações entre a regra da maioria e a 

liberdade individual, tendo como ponto de partida o pensamento do filósofo inglês John 

Stuart Mill. Duas sinceras inquietações estimularam o desenvolvimento da pesquisa 

empreendida. A primeira era a dúvida sobre o fundamento moral no qual se sustenta o 

hábito, amplamente difundido ao longo da história, de obediência às decisões majoritárias. 

A segunda consistia na dúvida sobre como o princípio defendido por John Stuart Mill 

poderia atuar como um limite à aplicação justa do princípio majoritário numa democracia. 

Desde o princípio, ambas as inquietações pareceram-nos obviamente ligadas: para se 

compreender por que, em algumas situações, o uso do princípio majoritário é inadequado, 

devemos, antes, entender por que, de um modo geral, seu uso é importante. 

  Quanto à primeira inquietação, notou-se que não havia nos autores clássicos 

da jusfilosofia a preocupação de dar um tratamento abrangente ao tema. E, dos autores 

tradicionalmente estudados na graduação da Faculdade de Direito da USP, apenas 

Norberto Bobbio cuidou de oferecer uma explicação mais cuidadosa e, de certo modo, 

mais sistemática, sobre o tema da regra da maioria e de seu fundamento. Por isso, foi 

necessário um longo caminho para se chegar a Jeremy Waldron, filósofo do direito 

neozelandês que, além de oferecer um dos estudos mais recentes sobre o tema, foi o que, a 

nosso ver, apresentou o trabalho mais profundo e convincente sobre o valor do método 

majoritário. 

  A segunda inquietação nasceu das múltiplas e controvertidas interpretações 

dadas ao princípio do dano de John Stuart Mill, apresentado por ele como um critério 

idôneo para estabelecer os limites da justa interferência da sociedade sobre a liberdade 

individual. Observou-se desde o início que, sobre o acerto e a funcionalidade desse 

princípio, recaíam inúmeras críticas que o denunciavam como critério inapto a indicar, na 

prática, o que seria uma intervenção estatal justa. Por outro lado, nas primeiras páginas do 

ensaio A liberdade, já ficava claro que o princípio do dano visava à defesa da liberdade, 

tanto em face do abuso majoritário, quanto em face do paternalismo estatal. Não por outra 

razão, o problema do paternalismo logo se tornou uma questão igualmente inquietante, à 

vista, especialmente, de sua considerável repercussão atual no Brasil, mostrando-se um 
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adequado fio condutor para o andamento da presente pesquisa e uma conveniente forma de 

delimitar suas pretensões. 

  Já no início destes escritos, renunciamos à pretensão de buscar uma resposta 

definitiva para o problema da justificação moral do princípio majoritário, resignando-nos 

apenas ao objetivo de compreender como o princípio do dano poderia servir de critério, 

numa democracia, para a imposição de limites ao princípio majoritário. 

  Diante de tal propósito, as conclusões mais importantes deste trabalho são 

as seguintes:  

  1) A melhor forma de interpretar o princípio do dano, no âmbito dos 

procedimentos democráticos, é reconhecê-lo como um critério que deve pautar as 

discussões legislativas; um critério que deve ser seriamente considerado pelo legislador, 

sempre que ele tiver de estabelecer restrições às liberdades individuais. Nessa linha, no 

final do capítulo 3, damos razão a Jeremy Waldron quando ele afirma que a intenção de 

Stuart Mill era, simplesmente, a de instruir a opinião pública. Ou seja, pelas razões 

explicadas naquele capítulo, Mill não pretendia que seu princípio atuasse como um limite, 

digamos, institucional ao parlamento. Não deveria ser, portanto, um critério que retirasse 

do legislador o poder de decidir sobre as questões de justiça e de direito. 

  2) Algumas das ideias mais relevantes no pensamento de John Stuart Mill – 

em especial, sua percepção falibilista da razão humana – ajudam a compreender e até 

reforçam a importância dos procedimentos majoritários na democracia – procedimentos 

pelos quais Stuart Mill, certamente, nutria respeito. 

  Ao fim e ao cabo, entendemos que esta dissertação acaba oferecendo duas 

pequenas contribuições ao vastíssimo repertório da jusfilosofia contemporânea. 

Primeiramente, ela apresenta uma defesa liberal do princípio majoritário: mais 

especificamente, uma defesa baseada no liberalismo de John Stuart Mill. Em segundo 

lugar, oferece uma exposição percuciente – ainda que horizontalmente restrita, porque 

pautada na visão de alguns poucos autores – das dificuldades enfrentadas por Stuart Mill 

para desenvolver uma teoria liberal compatível com sua visão racionalista do 

conhecimento moral e com sua inclinação pelo governo democrático. Façamos, pois, um 

breve apanhado do quanto se expôs ao longo presente estudo e das principais conclusões 

alcançadas. 
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  Num primeiro momento, apresentamos algumas premissas importantes para 

a compreensão deste trabalho. Expusemos as críticas dirigidas à teoria milliana; 

apresentamos as críticas dirigidas à regra da maioria como método decisório, e o 

consequente apelo à imposição de limites para sua aplicação; mencionamos a associação 

imediata entre a decisão majoritária e o relativismo moral; e descrevemos as dificuldades 

que envolvem o conceito de paternalismo e algumas teorias a seu respeito. 

  Em seguida, no segundo capítulo, desenvolveu-se uma reflexão sobre as 

relações entre liberalismo e democracia. Iniciada com um breve relato sobre evolução do 

conceito de liberdade, essa reflexão teve por base a distinção entre as noções de liberdade 

moderna (liberal) e liberdade antiga (democrática). Já nesse relato inicial, tomou-se o 

cuidado de apontar o difícil convívio entre liberdade e necessidade, em torno do qual 

orbitaram as discussões medievais sobre o problema da vontade livre. 

  Depois de uma longa apresentação dos pensamentos de Norberto Bobbio e 

Isaiah Berlin acerca das relações entre os dois conceitos de liberdade, concluiu-se que, para 

Bobbio, dada a complementaridade daquelas duas noções de liberdade, a democracia se 

apresenta como a evolução natural do Estado liberal. Para Bobbio, a explicação é simples: 

liberalismo e democracia têm uma origem comum na concepção individualista da 

sociedade. Já para Berlin, essa afinidade entre democracia e liberalismo não é necessária e, 

muitas vezes, a democracia representa um perigo para os ideais liberais. 

  Uma das mais importantes contribuições de Berlin para este estudo é sua 

descrição de como a liberdade antiga – que ele chamou positiva – foi muitas vezes 

identificada com a procura de fins racionais, o que, segundo ele, não demorou a implicar 

práticas autoritárias. Ao encerrar a metáfora do autodomínio, a liberdade positiva acaba 

pondo em xeque a convicção liberal de que a vontade é incondicionalmente livre. Para 

Isaiah Berlin, a busca por uma liberdade racional pressupõe um monismo moral que, como 

ele habilmente demonstra, esmaga a liberdade de escolha, tornando-a sem sentido. Nada 

mais contrário aos anseios liberais. Daí a defesa que Berlin faz do pluralismo moral – uma 

espécie de relativismo mais brando, caracterizado pela possibilidade de diálogo entre as 

culturas. Como vimos, para esse autor, o pluralismo moral importa a valorização da 

liberdade de escolha, porque aceita a possibilidade de valores últimos incompatíveis. 
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  Também nesse capítulo, analisamos brevemente o modo como o 

normativismo de Bobbio está ligado à defesa da liberdade. E vimos que, ao dar ênfase, em 

sua teoria, às normas de estrutura, Bobbio contribuiu para indicar uma das conclusões 

alcançadas neste trabalho: que a importância da regra da maioria decorre, também, do 

serviço que ela presta a alguns valores liberais. 

  As lições de Berlin, no segundo capítulo, anunciaram uma suposição 

extremamente relevante quanto ao binômio liberdade/democracia: que o convívio entre 

essas duas ideias era permanentemente ameaçado pelo racionalismo subjacente à liberdade 

democrática, o qual se mostrou historicamente hostil à liberdade de escolha. Assim, se as 

controversas relações entre liberdade e democracia motivaram a redação do segundo 

capítulo, ao terceiro capítulo coube uma exposição acerca do difícil convívio entre 

liberdade e razão. 

  Principiando pela tese de Ian Shapiro sobre a centralidade da razão e da 

liberdade no pensamento iluminista, observamos, no terceiro capítulo, a dificuldade que, 

de um modo geral, as correntes filosóficas influenciadas pelo Iluminismo encontraram para 

conciliar aqueles dois valores centrais. Observamos o acerto de Shapiro ao descrever John 

Stuart Mill como um pensador influenciado pelo Iluminismo e ao concluir que Mill 

também enfrentava aquela dificuldade. Com efeito, vimos que Mill enfrentou problemas 

para harmonizar a defesa quase incondicional da liberdade individual com sua convicção 

utilitarista quanto à possibilidade de encontrar as respostas certas a respeito da justiça. 

  Por outro lado, após discorrermos sobre as principais características do 

utilitarismo, passamos a examinar o princípio do dano e seu papel no âmbito do 

utilitarismo milliano. Nessa toada, expusemos as interpretações que alguns autores 

contemporâneos deram ao princípio do dano, discutimos as dificuldades de aplicação desse 

princípio e sua funcionalidade como critério para legitimação estatal. Em seguida, foi a vez 

de refletirmos sobre a tradição democrática e sobre a inclinação de Stuart Mill pela 

democracia representativa. Houve, pois, a oportunidade de se avaliar a defesa utilitarista 

das decisões majoritárias e o modo como John Stuart Mill buscou conciliar seu utilitarismo 

com o apoio ao governo popular. No final desse terceiro capítulo, abriu-se espaço para, 

finalmente, indagarmos a respeito das pretensões de John Stuart Mill no tocante ao 

princípio do dano. Procurou-se, então, responder à pergunta central desta pesquisa, atinente 

ao modo como o princípio do dano poderia servir de critério para limitar-se a regra da 
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maioria. Nessa parte, portanto, ficaram consignadas as principais conclusões desta 

dissertação, em especial aquela segundo a qual a intenção de Mill foi a de estabelecer um 

princípio que instruísse os cidadãos. Além disso, salientou-se, naquela oportunidade, a 

conexão existente entre algumas ideias centrais do pensamento milliano e alguns 

argumentos que sustentam a importância do princípio majoritário como procedimento 

decisório respeitoso e equânime. 

  Por essa razão, o quarto capítulo da presente dissertação foi reservado para 

uma análise dos principais argumentos historicamente usados em defesa da aplicação das 

decisões majoritárias. Com Bobbio, vimos a diferença entre argumentos axiológicos e 

técnicos e observamos como estes pareciam, a princípio, mais convincentes na justificação 

do princípio majoritário. Na sequência, examinamos os argumentos de Jeremy Waldron. 

  Vimos que, segundo Waldron, a importância das decisões majoritárias é 

justificada por sua aptidão em produzir decisões coletivas de um modo respeitoso em 

relação à ampla variedade de opiniões existentes no seio da sociedade. Para desenvolver 

essa tese, Waldron postulou que o desacordo é uma característica persistente das 

sociedades – é uma condição elementar da política – e que nenhuma teoria política logrará 

sucesso se desprezar esse fato. De um modo geral, a tese de Waldron nos mostra que a 

regra da maioria respeita os desacordos, porque não exige o consenso: em seu mecanismo, 

parece estar implícito o reconhecimento da falibilidade humana. Essa é a chave para sua 

ligação com o liberalismo de John Stuart Mill. 

  Ao longo destes escritos, observamos que a visão falibilista do 

conhecimento humano é um dado importante no pensamento de Stuart Mill. E o falibilismo 

explica o fato dos desacordos, afinal, é precisamente por sua incapacidade de chegar a 

conclusões infalíveis sobre as questões de justiça que os homens resistem a concordar 

quanto a essas questões. O relevante papel da regra da maioria está em permitir que, a 

despeito da falibilidade humana e dos decorrentes desacordos, decisões coletivas sejam 

tomadas. E, conforme vimos, ela o faz de uma maneira que parece torná-la mais valiosa do 

que outros procedimentos. Tais argumentos, foi preciso reconhecer, retiram muito da força 

das acusações dirigidas ao princípio majoritário, quanto à arbitrariedade e à propensão ao 

despotismo majoritário. 
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  Na verdade, ao contrário do que nos faz supor as ponderações de Stuart Mill 

sobre a tirania da maioria, as principais ideias desse autor, presentes em A liberdade, nos 

permitem dizer que tal obra serve como sólido substrato para uma defesa das decisões 

majoritárias. 

  Que nos seja permitido finalizar com uma nota pessoal. Há mais de três 

anos, elaborei um trabalho para a conclusão de minha graduação nesta universidade. À 

maneira dos que buscam despedir-se em grande estilo, encerrei-o com uma frase de efeito, 

bastante adequada ao propósito a que o trabalho serviu e que era o de discutir a doutrina 

ética de um autor contemporâneo. A frase, que expressava uma convicção pessoal, dizia: 

“Não há genuína luta pela justiça que não seja precedida de uma humilde busca pela 

verdade”. Com a presente dissertação, que ora entrego para o devido julgamento, creio ter 

aprendido a resignação de não esperar cegamente por essa suspeita dádiva a que chamam 

verdade. 
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