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O problema da du
ração do mandato 
presidencial está 
sendo mal coloca
do. Exagera-se sua 
i m p o r t â n c i a no 
momento em que a 
nação se redese
nha, reconstruindo 
suas instituições, a fim de caminhar 
segura em seu futuro. Temos pela 
frente problemas graves, como os da 
adequação dos direitos individuais —en
tre eles o da propriedade— aos chama
dos direitos sociais, coletivos. Em 
algum tempo da história a primazia do 
homem isolado foi decisiva para o 
progresso. Em nosso tempo, insistir no 
individualismo pode significar a estag
nação. 

Deveremos, com a mesma seriedade, 
discutir as nossas relações externas, a 
nossa forma de ser e agir na sociedade 
mundial. Que alianças podemos facili
tar, a partir do modelo constitucional? 
Pode parecer secundária a forma de 
governo, mas as aproximações e dis
tanciamentos se fazem também pelas 
convergências e divergências doutriná
rias. 

Todos estamos de acordo —e é bom 
lembrar o discurso do presidente da 
Assembleia Nacional Constituinte, no 
início dos trabalhos— em que os nossos 
males maiores resultam da injustiça. 
Como dar resposta aos que pedem pão, 
reclamam escolas, suplicam por uma 
cama de hospital em aue morrer, com 

um mínimo de dignidade e decência 
—dignidade e decência que lhes falta
ram durante a vida? 

Estes são os problemas que devem 
requisitar nossa inteligência, nossa ca
pacidade política de negociar, nossa 
vontade de fazer bem o que a nação 
exige. Sair para as questões laterais, 
como as de saber quantos anos deve 
alguém permanecer na curul presiden
cial é, se me permitem exagerar um 
pouco, tratar, em bizânico, da libido das 
borboletas. 

Mas a pergunta é objetiva, e devo a 
ela dar uma resposta. 

A duração dos mandatos presidenci
ais nos foi aconselhada pela experiência 
norte-americana. A Constituição Repu
blicana de 1891 neste, como em outros 
aspectos, copiou o diploma dos Estados 
Unidos. 

A Constituição de 1937 estabeleceu o 
mandato em seis anos —e o general 
Dutra, tendo sido eleito por esse perío
do, em 2 de dezembro de 1945, renunciou 
a um ano de governo a fim de ajustar-se 
ao texto constitucional de 1946, que 
estabeleceu a duração de cinco anos 
para o exercício da Presidência. 

Durante os governos militares, con
forme todos sabemos, os mandatos 
dependiam das circunstâncias. Uns os 
tiveram reduzidos, no início do ciclo; 
outros conseguiram espichá-los, como 
ocorreu com o derradeiro general a 
ocupar o Palácio do Planalto. 

Tratando-se de uma regra geral, sou 
favorável ao mandato de quatro anos se 

se mantiver, como espero, o sistema 
presidencialista. Nos regimes parla
mentaristas, o presidente da República, 
estando responsável pela chefia do 
Estado, mas sem as tarefas e obriga
ções de governo, pode muito bem ter um 
mandato mais alongado, como ocorre 
na França e em Portugal. 

Sou, portanto, partidário de um man
dato de quatro anos. Entre outras 
razões está a de que, assim sendo, 
concidirão os mandatos do Poder Exe
cutivo com os do Parlamento. No 
presidencialismo, os candidatos à Pre
sidência dão o tom doutrinário das 
campanhas eleitorais. São os regentes 
de uma orquestra em que se combinam 
as dissonâncias, as notas longas e as 
pausas, para a harmonia do projeto 
político. Cada partido oferece ao eleitor 
o seu caminho, o seu programa, de 
forma quase unitária. 

Mais ainda: com eleições gerais —de 
vereadores ao presidente da Repúbli
ca— realizando-se de quatro em quatro 
anos, há menos paixões nos intervalos e, 
por que não?, gasta-se menos dinheiro 
do povo nas campanhas e no próprio 
processo eleitoral. 

Essa razão básica —a de coincidência 
dos mandatos— que me faz defender o 
mandato de. quatro anos de modo geral, 
me faz partidário de um mandato de 
seis anos para o atúal presidente da 
República. Convocar eleições presiden
ciais para novembro de 1988 será uma 
temeridade politica. Haverá muito pou

co tempo, depois de promulgada a nova 
Constituição, para que se estabilize a 
vida institucional brasileira, e se corre o 
grave risco de eleger-se para a chefia 
do Estado um homem indisposto com 
novos limites que a Carta possa impor 
ao Poder Executivo. É preferível, 
assim, que o presidente José Sarney, 
cujo ideário político coincide com o da 
maioria do atual Congresso constituinte, 
mantenha-se em seu cargo até 1991, 
término previsto para o seu mandato de 
acordo com as regras que o elegeram, e 
início do primeiro mandato legislativo 
de acordo com a futura Carga Magna. 

De qualquer forma, respondida a 
pergunta, insisto na ressalva. Não é a 
duração do mandato presidencial ou a 
sua renovação que fazem a felicidade 
das nações ou mais ou menos efetiva a 
democracia. Roosevelt teria governado 
dezesseis anos se não tivesse morrido 
em abril de 1945, tendo, nos seus quatro 
mandatos (o último reduzido pela fata
lidade), vencido a crise mais severa do 
capitalismo e chefiado a coalizão que 
aniquilou o eixo. Porfírio Diaz "reele-
geu-se" sucessivamente durante vinte e 
seis anos, e só foi apeado do poder pela 
Revolução Mexicana de 1910. Um, 
recebendo a confirmação de seu manda
to, serviu à democracia. O outro levou o 
México à tragédia. 
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