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jn Motas e informações 

Democracia, e maioria absoluta 
< . — . 

Respeitados direitos inalienáveis das 
minorias, democracia significa fundamen
talmente regime em que, por via da sen
tença extraída do voto popular, governa a 
maioria: governo do povo, pelo povo. Por 
isso há de ser festejada a decisão do plená
rio do Congresso Constituinte, dispondo 
que na futura Lei Magna, se for esse o 
critério adotado na eleição do presidente 
da República, se exigirá que os governado
res de Estados sejam escolhidos em dois 
turnos de votação, caso no primeiro não 
haja candidato que reúna a maioria abso
luta entre os sufrágios depositados nas ur
nas. No segundo escrutínio concorrerão os 
dois primeiros colocados no anterior. É o 
caso de indagar por que os parlamentares 
não estenderam a observância do princí
pio ao pleito para as prefeituras, oferecen
do aos chefes dos Executivos municipais o 
respaldo da preferência popular majoritá
ria. Para não ir mais longe, basta lembrar: 
ninguém ignora a importância que tem no 
País a Prefeitura do Município de São 
Paulo, cujo orçamento ultrapassa o da 
grande maioria dos que se cumprem nas 
diversas unidades federadas. Um titular 
do Ibirapuera sagrado por maioria absolu
ta disporia de condições políticas excelen
tes para bem desempenhar a função, habi
litado a congregar na Câmara de Vereado
res uma bancada que fosse o reflexo do 
apoio dado pelas diversas legendas parti
dárias empenhadas em elegê-lo. 

Seja como for, é grato registrar que a 
Constituição das emoções não suprimiu a 
aplicação do princípio que dá ensejo a este 
comentário, prenunciando que o sanciona
rá no tocante a sucessão presidencial. Não 
fosse assim, como entender que o Institua 

para a seleção dos governadores, impedin
do que candidatos de minorias alcancem o 
poder e o exercitem sob o estigma de uma 
votação insuficiente? Ninguém duvide; se 
a receita democrática que se insere agora 
no projeto do texto constitucional prevale
cesse em 1986, São Paulo estaria em muito 
melhor situação porque em segundo turno 
seria impossível evitar que vencesse o me
lhor, entre os postulantes ao Palácio dos 
Bandeirantes. Como a escolha se proces
sou por maioria simples — simplíssima, 
aliás —, o resultado foi o que se viu; e será 
necessário suportar-lhe as consequências 
por mais três longos anos e quatro dias. 

Voltando mais no tempo, recorde-se 
que a tese da maioria absoluta, defendida 
ardorosamente por Carlos Lacerda, em 
1950, teria evitado a posse de Getúlio Var
gas — ou pelo menos forçado a uma defini
ção do eleitorado entre o ex-ditador e o 
brigadeiro Eduardo Gomes, em segundo 
escrutínio; e talvez houvesse concorrido 
para afastar a crise de 1954, com o suicídio 
do presidente da República. Nas urnas de 
3 de outubro ele obtivera pouco mais de 3,8 
milhões de votos, contra quase quatro mi
lhões dos três outros concorrentes, que fo
ram o candidato da UDN, o sr. Cristiano 
Machado e o sr. João Mangabeira. Embora 
não houvesse há 38 anos exigência expres
sa de sõ diplomar o candidato que obtives
se a maioria absoluta, juristas do porte de 
Prudente de Moraes Neto não se cansaram 
de acentuar que a democracia "é o regime 
das deliberações por maioria" e que, pro
clamando eleito Getúlio Vargas, a Justiça 
Eleitoral "desprezou o voto da verdadeira 
maioria do eleitorado brasileiro". Se, por
tanto, àquele tempo já se cobrava o princí

pio que deverá passar a vigorar na clara 
definição da lei, a fim de caracterizar a 
natureza do regime, cumpre, neste passo, 
aplaudir a introdução preliminar dessa de
finição nas disposições da Carta deste ano. 

Como se esclareceu antes, a maioria 
absoluta vingará nos Estados, na hipótese 
de ser tornada obrigatória para a escolha 
do chefe de Estado. Mas uma assembleia 
que esposa o princípio para o menos, evi
dentemente o perfilhará para o mais. É de 
crer que o bom senso demonstrado an
teontem se prolongue até o dia em que os 
parlamentares sejam chamados a decidir 
sobre a forma de governo e o mandato do 
presidente da República: nessa oportuni
dade se examinará o segundo escrutínio 
para a indicação do futuro ocupante do 
Palácio do Planalto. 

É essencial proporcionar ao Congresso 
a certeza de que o povo quer ver praticada 
a norma capaz de expressar a vontade da 
maioria; e aplaude a decisão a que se che
gou, na convicção de que será definitiva. À 
comunicação de massa se reserva a tarefa 
de captar junto à opinião pública a reper
cussão de tal decisão e registrá-la correta-
mente, para que não paire dúvida de que 
foi acertada e bem recebida. A politica 
deve ser feita, quanto possível, de certezas 
que escorram de posições claras. Esmiuçar 
a preferência dos que votam, apurar as 
tendências do eleitorado, fazendo-as quan
to possível seguras na sua expressão e fá
ceis na sua apuração, é dever de quantos 
queiram instalar no País uma democracia 
que não careça de adjetlvos para qualiíi-
car-se e possa ser praticada ao agasalho de 
instituições sólidas, fadadas a ter vida lon
ga por merecerem o apreço geral. 


