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Candidato a sultão
» GABRIELA FREIRE VALENTE

E m um cenário político
volátil e de tensão social
crescente, a população
turca vota hoje em um

referendo que pode alterar por
completo o regime de governo.
A consulta visa validar um pa-
cote de emendas constitucio-
nais que inclui a mudança do
sistema parlamentarista para o
presidencialista, abolindo o
cargo de primeiro-ministro e
reduzindo as competências do
Legislativo. Uma vitória do
“sim” resultará na concentra-
ção de ainda mais poderes nas
mãos do presidente, Recep
Tayyip Erdogan, no momento
em que se avolumam preocu-
pações sobre o autoritarismo
do mandatário. O novo sistema
permitiria ao chefe do Executi-
vo permanecer no comando do
Partido da Justiça e Desenvolvi-
mento (AKP, islamista), além de
abrir caminho para que ele se
candidate a mais dois manda-
tos consecutivos — e, se reelei-
to, ficar no poder até 2029.

A consulta ocorre menos de
um ano após uma tentativa de
golpe militar que agravou a re-
pressão aos opositores. Uma
intensa campanha a favor e
contra a reforma tomou conta
do debate político na Turquia.
De um lado, aliados de Erdo-
gan defendem que as mudan-
ças trarão mais estabilidade ao
país e facilitará a tramitação de
projetos no Legislativo. Do ou-
tro, a oposição acusa o presi-
dente de querer instalar uma
ditadura — apelidada de “sul-
tanato”, em referência ao anti-
go Império Otomano.

Pesquisas de intenção de vo-
to, divulgadas na semana pas-
sada, demonstravam em núme-
ros a profunda divisão entre os
turcos. Segundo a consultoria
Konsensus, o resultado do refe-
rendo deve ser apertado, embo-
ra a previsão seja de vitória para
o “sim”, com 51,2% dos votos.
Diante das incertezas, críticos
do governo alertam para o risco
de fraude.

Para Nicholas Danforth, ana-
lista político do Bipartisan Poli-
cy Center, em Washington, a
aprovação da reforma deve le-
var a Turquia de uma “democra-
cia conturbada” em direção a
um regime ditatorial sem ga-
rantias de estabilidade. “A ques-
tão é se Erdogan será capaz de
trazer ao país uma medida de
estabilidade autoritária ou se o
caos e a violência que a afetam
a Turquia nos últimos anos vão
piorar”, pondera. “É possível
que o país possa ver um breve
retorno à normalidade se Erdo-
gan vencer. Mas, no longo pra-
zo, há razões para duvidar se
que um governo trará a estabi-
lidade e a prosperidade às quais
a Turquia aspira.”

TURQUIA / Dividido e emperíodo de instabilidade política, o país decide emplebiscito sobre umpacote de emendas
constitucionais que darão ao controverso presidente Recep Tayyip Erdoganmais poderes e a chance de ficar até 2029

Oque assusta
muitas pessoas,
na Turquia, é que
Erdogan já
acumulou poder
suficiente"

Nicholas Danforth,
analista político do
Bipartisan Policy Center

Ademocracia
turca sempre foi
caracterizada por
falhas profundas,
especialmente
quando se trata de
leis, direitos das
minorias e
liberdade de
expressão e
prática religiosa”

Sibel Oktay, professora
de ciência política na
Universidade de Illinois

Reformas
sobmedida

Poderes ampliados

O cargo de primeiro-ministro,
atualmente ocupado por Binali
Yildirim, seria extinto e grande parte
das atribuições do Executivo seria
transferida para o presidente. Ele
poderá nomear ministros, designar
um ou vários vice-presidentes e
escolher seis dos 13 membros do Alto
Conselho de Juízes e Fiscais (HSYK).

Decretos

O presidente poderá emitir decretos
sobre questões vinculadas às suas
competências executivas. Em
contrapartida, o texto especifica que
ele não poderá legislar sobre temas
que já estejam claramente regulados
por lei.

Legislativo

O número de deputados passará de
550 para 600, e a idade mínima para
assumir o cargo passará de 25 para
18 anos. As eleições legislativas e
presidenciais serão realizadas
simultaneamente, a cada cinco anos,
o que acrescenta um ano aos
mandatos parlamentares.
O parlamento continuará tendo
poder para elaborar, emendar ou
derrogar leis. Para derrubar um veto
presidencial, o Legislativo terá de
reaprovar a proposta por 301 votos.

Responsabilidade

Se o presidente da República estiver
sendo acusado judicialmente, ou se
for suspeito de ter cometido crime,
o parlamento poderá exigir uma
investigação. Para levar o
procedimento adiante, porém,
precisará de maioria qualificada
de três quintos.

Estado de emergência

Segundo a reforma constitucional, a
medida de exceção será adotada em
caso de “rebelião contra a pátria” ou
de “ações violentas que ponham a
nação (...) em risco de se dividir”.
O presidente, no entanto, terá de
submeter a questão ao parlamento,
que poderá abreviar a duração do
estado de emergência, prorrogá-lo
ou suspendê-lo.

Vigência

O projeto fixa 3 de novembro de 2019
como data para as próximas eleições
presidenciais e legislativas. O chefe
de Estado será eleito para um
mandato de cinco anos, com
possibilidade de uma única reeleição.
A proposta abre caminho para que
Recep Tayyip Erdogan tente se
manter no poder até 2029, quando
estará com 75 anos. Se a reforma for
implantada, o mandatário poderá
manter seus vínculos partidários.

Kahan Ozer/AFP
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Em jogo, as relações com a Europa
O futuro da Turquia diante do

resultado do referendo preocupa
os aliados de Ancara e os vizinhos
do lado europeu. Além de o país
ser membro da Organização do
Tratado do Atlântico Norte (Otan),
os turcos estão profundamente
envolvidos com a política da
União Europeia (UE) para o com-
bate ao terrorismo e a crise dos
refugiados que tentam deixar zo-
nas de conflito no Oriente Médio.
A ambição de se integrar ao bloco,
porém, pode ficar definitivamen-
te comprometida pelos desdo-
bramentos da votação de hoje.

A participação, na consulta po-
pular, dos cidadãos turcos que vi-
vem no exterior alimentou a troca
de críticas entre líderes europeus
e turcos. O presidente Recep

Tayyip Erdogan chegou a acusar
autoridades da Alemanha e da
Holanda de usar “práticas nazis-
tas” para impedir atos de campa-
nha em favor do “sim” com a co-
munidade radicada em seus paí-
ses. A situação levou o encarrega-
do de assuntos europeus na chan-
celaria turca, Omer Celik, a consi-
derar o momento como “o mais
baixo” para as relações com a UE.

Sibel Oktay, especialista em
relações Turquia-Europa e pro-
fessora de ciência política na
Universidade de Illinois, acredita
que a “guerra de palavras” entre
Ancara e dirigentes do bloco po-
de deteriorar severamente a ima-
gem do governo turco com Bru-
xelas. “Esses confrontos podem
erodir a confiança entre a Tur-

quia e a UE e prejudicar a credi-
bilidade dos turcos como vizi-
nhos e parceiros”, avalia. “Será
difícil restabelecer a confiança,
mesmo se o governo e o presi-
dente normalizarem seu tom
após o referendo.” Oktay ainda
observa que a vitória do “sim”
pode ser encarada em Bruxelas
como sinal de que a Turquia não
se enquadra nos critérios demo-
cráticos para a adesão.

Embora os desdobramentos
do referendo tenham implica-
ções para as relações com a UE, a
posição de Ancara como mem-
bro da Otan corre riscos meno-
res. “Lá, o que está em jogo para
ambos os lados tem uma impor-
tância muito alta para que sim-
plesmente se afastem”, comenta

Oktay. “A Turquia tem o segundo
maior exército da Otan, e eu não
acho que algum funcionário tur-
co queira jogar fora esse persona-
gem. A Otan precisa da Turquia
como aliada na região, especial-
mente no contexto da guerra na
Síria. E a Turquia também precisa
da Otan, diante das tensões com
a Rússia”, explica.

Além da relação de interde-
pendência, Nicholas Danforth,
analista político do Bipartisan
Policy Center, observa que o sis-
tema político turco tem uma im-
portância menor para a Otan.
“Como as consequências do gol-
pe de 1980 na Turquia mostra-
ram, a Otan nunca fez da demo-
cracia um critério de adesão”,
lembra. (GFV) AchanceleralemãretratadacomoHitleremjornal turco:crisediplomática

Erdogandiscursa paramultidão emKonya, cidade comprofunda tradição islâmica: reformas enfraquecemoLegislativo e provocamdesconfianças

Oposicionistas na campanhapelo “não” na capital, Ancara: resistência ao “autoritarismo”

Alternativa
Danforth considera que, mes-

mo que os turcos barrem as mu-
danças, o presidente deve buscar
outras maneiras de ampliar os li-
mites de sua autoridade. “O que
assusta muitas pessoas, na Tur-
quia, é que Erdogan já acumulou
poder suficiente e, mesmo que
ele caia, pode levar o país para
baixo com ele”, observa.

Sibel Oktay, especialista em
relações Turquia-Europa e pro-
fessora de ciência política na
Universidade de Illinois, explica
que o AKP pode convocar novas
eleições se o “não” prevalecer.

Caso o partido consiga reforçar
sua maioria parlamentar — com
ao menos 367 assentos —, os de-
putados poderiam aprovar a re-
forma constitucional sem neces-
sidade de referendo. “A expectati-
va é de que o ambiente domésti-
co se torne mais repressivo caso
vença o ‘não’.”

A estudiosa vê a aprovação
das mudanças na Constituição
como “o beijo da morte para a
democracia” e o fim da atual
Turquia republicana e laica. “A
democracia turca sempre foi
caracterizada por falhas pro-
fundas, especialmente quan-
do se trata de leis, direitos das

minorias e liberdade de expres-
são e prática religiosa”, avalia.
Oktay considera que houve
uma erosão nas garantias cons-
titucionais durante os anos de
governo AKP e teme que as
emendas constitucionais cul-
minem no agravamento desse
cenário. “A proposta permite
que o presidente continue a
servir como líder partidário e,
ao contrário do que acontece
nos EUA, na Turquia há uma
disciplina partidária forte. En-
quanto o presidente tiver maio-
ria parlamentar, simplesmente
não existirá um mecanismo de
checagens e contrapesos.”

Yasin Akgul/AFP


