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Casuísmo contra dois turnos 
Não haverá atitude mais depri

mente, mais reveladora da perspec
tiva paroquial, oportunista e mes
quinha de alguns setores políticos, 
do que pretender que o dispositivo 
dos dois turnos nas eleições para 
cargos do Executivo, já aprovado em 
primeira votação pelo Congresso 
constituinte, não vigore no pleito 
para as Prefeituras este ano. 

Classificar como um flagrante 
casuísmo a ideia de impedir a 
realização de um segundo turno nas 
próximas eleições poderia parecer, 
sem dúvida, o recurso a um termo 
excessivamente desgastado, tantas 
vezes foi preciso utilizá-lo para 
"denunciar os vícios do regime 
autoritário. O estágio de democrati
zação alcançado pelo país ainda não 
permite, entretanto, que palavras 
como essa sejam relegadas, junto 
com a realidade que designam, ao 
museu dos absurdos, das violências, 
das afrontas à população de que está 
plena a história política brasileira. 

São inegáveis —mesmo por parte 
daqueles que, num esforço de 
hipocrisia, tentam ocultar seu apego 
ao interesse próprio com alguns 
farrapos de raciocínio— as vanta
gens da exigência de maioria 
absoluta para a eleição de cargos no 
Executivo. Evita-se, por exemplo, 
que um candidato sufragado por 
cerca de 30% da população termine 
assumindo um cargo para o qual, a 
rigor, carece de real sustentação 
política. Abrem-se, além disso, 
maiores possibilidades para que 
quaisquer candidatos possam 
disputar o primeiro escrutínio sem 
correr diretamente o risco de serem 
esmagados pela consideração aprio-
rística de suas chances eleitorais. É a 
própria democracia, por fim, que se 
reveste de maior sofisticação, de 
rnaior flexibilidade face às tendênci
as do eleitorado. 

Argumentos como este de pouco 
valem para quem, tratando unica

mente de suas conveniências, sacrifi
ca o aperfeiçoamento democrático e 
cede ao cálculo rasteiro de suas 
chances eleitorais. A aritmética do 
casuísmo congrega uma conspiração 
de oportunistas, aventureiros políti
cos e legisladores em interesse 
próprio de que praticamente ne
nhum partido está livre —persona
gens que habitam do PT ao PFL; 
esta, aliás, a legenda que se 
encarrega de propor a emenda 
casuística na votação das Disposi
ções Transitórias. 

Com pretextos mais ou menos 
elaborados, procuram justificar o 
inaceitável: adiar a implantação de 
uma norma legislativa, para evitar 
que sejam feridos seus interesses 
particulares. Candidatos ou não, 
mas todos envolvidos na disputa de 
15 de novembro, temem ser derrota
dos se a exigência de mais de 50% 
dos votos no primeiro escrutínio for 
imposta. São precisamente aqueles 
que sofrem de maiores índices de 
rejeição eleitoral os principais bene
ficiários dessa estratégia de poster-
gação. Encontram no Congresso 
constituinte o apoio de parlamenta
res sem respeito aos interesses do 
eleitor, sem compromisso com o 
avanço da democracia, sem outro 
objetivo que o de impingir a 
qualquer custo candidaturas que não 
contam com a vontade da maioria 
absoluta do eleitorado. 

Assim, as decisões constitucionais 
ameaçam degradar-se a uma mera 
contabilidade de vantagens momen
tâneas, mascaradas com requintes de 
cinismo. A farsa está pronta para 
ser encenada. Resta saber se há 
condições de, na votação das 
Disposições Transitórias, sustar o 
festival de oportunismo, de descom-
promisso com a democracia, de, 
alteração aberta das regras do jogo, 
que se articula em benefício dos 
campeões da política rasteira, dos 
profissionais da fisiologia, dos que 
escarnecem da população. . 


