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A maioria está sempre certa?

Na atualidade, é muito comum se atrelar o conceito de 
democracia à ideia de que a maioria decide. Basta um 
impasse para que alguém sugira a votação como forma de 

decisão. Eis que aparece, como meio de resolução dos problemas 
cotidianos, o topos da maioria decide.
É possível formular pelo menos três questionamentos sobre 
tal técnica de decisão: o conceito de democracia se exaure com 
a ideia de que a maioria decide ou, em outras palavras, com o 
direito ao voto?; é possível ter uma ditadura da maioria?; é 
possível efetivar a Democracia desrespeitando o direito das 
minorias?
O termo grego topos, compõe a palavra tópica. Tópica é uma 
técnica argumentativa baseada nos chamados lugares-comuns 
da argumentação e dirigida à resolução de problemas específicos 
inseridos no discurso. Tal técnica argumentativa é, quase 
sempre, utilizada para o convencimento do(s) interlocutor(es), 
sendo apoiada em fórmulas resolutivas - os chamados topoi - e 
opiniões aceitas por todos, pela maioria ou pelos mais sábios e 
famosos, que Aristóteles nominava de endoxa.
Na área jurídica, também é possível encontrar lugares-comuns 
(topoi), tais como “in dubio pro reo”, “supremacia do interesse 
público sobre o interesse particular”, “não tirar proveito da 
própria ilicitude”, etc, como coloca um dos principais autores da 
área de Filosofia do Direito, Theodor Viehweg. Tais expressões 
são lugares-comuns, aceitas por todos, pela maioria ou pelos 
considerados mais sábios e notáveis, sendo empregadas, na 
prática forense, para solucionar problemas específicos inseridos 
no discurso jurídico. Assim, em um exemplo simplista, quando o 

juiz está em dúvida se absolve ou não o acusado, costuma inserir 
o topos do in dubio pro reo no discurso jurídico e decidir: “diante 
da dúvida, absolvo o réu.” O tema, contudo, não se restringe à 
Ciência Jurídica.
Voltemos ao topos da maioria decide. Quando se fala em 
democracia, o topos mencionado já faz parte do senso-comum, 
afinal, para muitos, não há democracia sem direito ao voto, não 
há democracia sem a ideia de que o direito da maioria deve ser 
sempre respeitado e cultuado.
Contudo, o pensador búlgaro Elias Canetti nos alertou que não 
é raro encontrar sociedades autoritárias que se baseiam na 
ideia acima apresentada. Não é difícil deparar com massas que 
oprimem aos que pensam ou atuam de forma diferente do grupo 
majoritário. Em suma, na história da humanidade, há ditaduras 
que se apoiam, justamente, no topos de que “a maioria decide”, 
fazendo isso com total desrespeito ao direito das minorias. 
Não é difícil imaginar que alguns ditadores, seguros de seu 
carisma perante às massas, submetem seu nome às eleições 
periódicas como forma de se perpetuar no poder. Não é à toa que 
o jurista alemão, James Goldschmidt, alertou para os perigos do 
absolutismo da maioria.
Não quero defender que o topos da maioria é descartável, 
errôneo, ou algo semelhante, mas, apenas, deixar inquietudes no 
ar: afinal, a maioria está sempre certa? Os déficits de democracia 
de um país são resolvidos, simplesmente, com o topos da maioria 
decide? Como ficam os direitos das minorias? A democracia se 
esgota com o exercício do direito ao voto?
É algo que deixo, intencionalmente, para a reflexão. 
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