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Após delação de Palocci, planos de Lula
para 2018 ficam em aberto
Avaliação é de que, ainda que Palocci tenha de comprovar o que disse, suas afirmações
são fortes e podem comprometer ainda mais a imagem do ex-presidente
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AGÊNCIA ESTADO

O depoimento prestado nesta semana pelo ex-ministro Antonio Palocci, no qual ele
atribui ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva o protagonismo no esquema de
corrupção na Petrobrás, deixa em aberto a tentativa do petista de se viabilizar
como candidato à Presidência da República em 2018, segundo analistas
consultados pelo Estado. A avaliação é de que, ainda que Palocci tenha de
comprovar o que disse ao juiz Sérgio Moro, suas afirmações são fortes e podem
comprometer ainda mais a imagem de Lula.

O professor emérito de Filosofia da Universidade de São Paulo (USP) Ruy Fausto
disse que o depoimento "enfraquece ainda mais a posição de Lula". "Creio que,
agora, a direção do PT no fundo se empenhará principalmente em evitar que ele
seja preso", afirmou

Para Fausto, se por um lado a fala de Palocci mostrou "o violento processo de
corrupção que atingiu o poder petista", por outro, "é evidente que Palocci está
numa situação desesperada e, para se safar, dirá o que aconteceu e também o que
não aconteceu Assim, é preciso ter alguma cautela", afirmou.

A avaliação do cientista político e consultor da Arko Advice, Murillo Aragão, é de
que o depoimento foi "trágico para o PT e para o Lula". "Em poucas palavras,
relevou a extensão da tragédia política do País. Então, é seriíssimo o que ele
(Palocci) disse e não há porque não acreditar nele", afirmou. Palocci foi ministro da
Fazenda no governo Lula e da Casa Civil durante parte do mandato de Dilma
Rousseff.

Além do depoimento de Palocci, Lula teve outro revés nesta semana. Ele foi
denunciado pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot, ao lado da
presidente cassada Dilma Rousseff e outros petistas, sob acusação de formar uma
organização criminosa. Se o Supremo Tribunal Federal aceitar a denúncia, será o
sexto processo do ex-presidente na condição de réu.

Aragão considerou que a candidatura de Lula está prejudicada, mas, ainda assim,
ponderou que Palocci estava sob a pressão de estar preso há quase um ano. "É
evidente que uma pessoa presa há muito tempo termina pressionada a adotar
posturas que deem fim à sua agonia." Segundo ele, o ex-ministro deverá provar, de

Ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem negado saber de qualquer acerto na Petrobras

Seja o primeiro de seus amigos a curtir isso.

O Tempo
533.372 curtidas

Curtir Página Usar aplicativo

OPINIÃO

Vittorio Medioli
(/opini%C3%A3o/vittorio-
medioli/o-fim-da-linha-
1.1851923)
O fim da linha
(/opini%C3%A3o/vittorio-
medioli/o-fim-da-linha-
1.1851923)

(/opini%C3%A3o/vittorio-
medioli/o-fim-
da-linha-
1.1851923)

Acílio Lara Resende
(/opini%C3%A3o/ac%C3%ADlio-
lara-resende/at%C3%A9-
onde-vai-a-responsabilidade-
da-imprensa-na-
divulga%C3%A7%C3%A3o-
de-not%C3%ADcias-
1.1853280)
Até onde vai a
responsabilidade da
imprensa na divulgação de
notícias
(/opini%C3%A3o/ac%C3%ADlio-
lara-resende/at%C3%A9-
onde-vai-a-responsabilidade-
da-imprensa-na-
divulga%C3%A7%C3%A3o-
de-not%C3%ADcias-
1.1853280)

(/opini%C3%A3o/ac%C3%ADlio-
lara-
resende/at%C3%A9-
onde-vai-a-
responsabilidade-
da-imprensa-na-
divulga%C3%A7%C3%A3o-
de-
not%C3%ADcias-
1.1853280)

Mais colunas (/cmlink/portal-o-
tempo/opinião/ultimas/Sites/e-politica)

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

(/CAPA/POL%C3%ADTICA/BOLSONARO-RECLAMA-DE-
PERDA-DE-ASSINANTES-EM-CANAL-DO-YOUTUBE-
1.1854246)
Bolsonaro reclama de perda de
assinantes em canal do YouTube
(/capa/pol%C3%ADtica/bolsonaro-
reclama-de-perda-de-assinantes-em-
canal-do-youtube-1.1854246)

ELEIÇÕES 2018 (/CAPA/POL%C3%ADTICA/MARINA-
SILVA-CRITICA-ESTRAT%C3%A9GIA-DE-POLARIZAR-
COM-BOLSONARO-1.1854216)
Marina Silva critica estratégia de
polarizar com Bolsonaro
(/capa/pol%C3%ADtica/marina-silva-
critica-estrat%C3%A9gia-de-polarizar-
com-bolsonaro-1.1854216)

Mais notícias (ultimas)

NOTÍCIAS

Política - Últimas Seleção do leitor

(/CAPA/POL%C3%ADTICA/BOLSONARO-RECLAMA-DE-
PERDA-DE-ASSINANTES-EM-CANAL-DO-YOUTUBE-
1.1854246)
Bolsonaro reclama de perda de
assinantes em canal do YouTube
(/capa/pol%C3%ADtica/bolsonaro-
reclama-de-perda-de-assinantes-em-
canal-do-youtube-1.1854246)

https://www.otempo.com.br/shopping
https://www.otempo.com.br/shopping/
https://www.otempo.com.br/shopping/smartphones-e-tablets
https://www.otempo.com.br/shopping/tvs-e-acess%C3%B3rios
https://www.otempo.com.br/shopping/pet
https://www.otempo.com.br/shopping/games
https://www.otempo.com.br/shopping/informatica
https://www.otempo.com.br/shopping
https://www.otempo.com.br/radio-super-noticia/
https://www.otempo.com.br/super-noticia
https://www.otempo.com.br/pampulha
https://www.otempo.com.br/o-tempo-betim
https://www.otempo.com.br/o-tempo-contagem
https://www.otempo.com.br/gastro
https://www.clubeotempo.com.br/
http://www.otempo.com.br/assine/
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.otempo.com.br%2Fcapa%2Fpol%25C3%25ADtica%2Fap%25C3%25B3s-dela%25C3%25A7%25C3%25A3o-de-palocci-planos-de-lula-para-2018-ficam-em-aberto-1.1518161&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Ap%C3%B3s%20dela%C3%A7%C3%A3o%20de%20Palocci%2C%20planos%20de%20Lula%20para%202018%20ficam%20em%20aberto%20%7C%20&tw_p=tweetbutton&url=https%3A%2F%2Fwww.otempo.com.br%2Fcapa%2Fpol%25C3%25ADtica%2Fap%25C3%25B3s-dela%25C3%25A7%25C3%25A3o-de-palocci-planos-de-lula-para-2018-ficam-em-aberto-1.1518161&via=otempo
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.otempo.com.br%2Fcapa%2Fpol%25C3%25ADtica%2Fap%25C3%25B3s-dela%25C3%25A7%25C3%25A3o-de-palocci-planos-de-lula-para-2018-ficam-em-aberto-1.1518161&display=popup&ref=plugin&src=like&kid_directed_site=0&app_id=111902212164434
https://www.facebook.com/portalotempo/
https://www.facebook.com/portalotempo/
https://www.facebook.com/portalotempo/
https://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/vittorio-medioli/o-fim-da-linha-1.1851923
https://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/vittorio-medioli/o-fim-da-linha-1.1851923
https://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/vittorio-medioli/o-fim-da-linha-1.1851923
https://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/ac%C3%ADlio-lara-resende/at%C3%A9-onde-vai-a-responsabilidade-da-imprensa-na-divulga%C3%A7%C3%A3o-de-not%C3%ADcias-1.1853280
https://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/ac%C3%ADlio-lara-resende/at%C3%A9-onde-vai-a-responsabilidade-da-imprensa-na-divulga%C3%A7%C3%A3o-de-not%C3%ADcias-1.1853280
https://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/ac%C3%ADlio-lara-resende/at%C3%A9-onde-vai-a-responsabilidade-da-imprensa-na-divulga%C3%A7%C3%A3o-de-not%C3%ADcias-1.1853280
https://www.otempo.com.br/cmlink/portal-o-tempo/opini%C3%A3o/ultimas/Sites/e-politica
https://www.otempo.com.br/capa/pol%C3%ADtica/bolsonaro-reclama-de-perda-de-assinantes-em-canal-do-youtube-1.1854246
https://www.otempo.com.br/capa/pol%C3%ADtica/bolsonaro-reclama-de-perda-de-assinantes-em-canal-do-youtube-1.1854246
https://www.otempo.com.br/capa/pol%C3%ADtica/marina-silva-critica-estrat%C3%A9gia-de-polarizar-com-bolsonaro-1.1854216
https://www.otempo.com.br/capa/pol%C3%ADtica/marina-silva-critica-estrat%C3%A9gia-de-polarizar-com-bolsonaro-1.1854216
https://www.otempo.com.br/capa/pol%C3%ADtica/ultimas
https://www.otempo.com.br/capa/pol%C3%ADtica/bolsonaro-reclama-de-perda-de-assinantes-em-canal-do-youtube-1.1854246
https://www.otempo.com.br/capa/pol%C3%ADtica/bolsonaro-reclama-de-perda-de-assinantes-em-canal-do-youtube-1.1854246


COMENTÁRIOS (16)

alguma forma, as afirmações que fez a Moro, entre elas a da existência de um
"pacto de sangue" entre Lula e a Odebrecht. "Ele não pode apenas acusar sem ter a
mínima condição de provar."

Cautela

Para a professora de filosofia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
Tatiana Roque, "antes de tudo, tem de ter cautela e esperar as provas". Ela lembrou
de outros delatores, como o empreiteiro Léo Pinheiro, da OAS, que voltaram atrás
no que disseram sobre Lula. "Mais importante é: qualquer decisão que inviabilize
uma candidatura com a popularidade, o porcentual de votos que Lula tem, deve ser
extremamente rigorosa e não deixar nenhuma margem de dúvida em termos de
provas."

Em depoimento à Justiça Federa neste ano, porém, Léo Pinheiro disse que o triplex
no Guarujá foi oferecido pela OAS a Lula e apresentou registros de encontros com
o petista. Em um deles, segundo o empreiteiro, o ex-presidente o teria orientado a
destruir provas.

Para o professor de História Contemporânea da USP Everaldo Almeida, Palocci
"está dizendo, de certa forma, tudo o que querem que ele diga". "Ele está sob uma
gigantesca pressão, é uma pessoa muita inteligente e sabe exatamente o que falar
para conseguir algum tipo de benefício com a delação dele", disse.

Almeida lembrou que Palocci era figura das mais importantes do PT, mas defendeu
posições que contrariavam setores do partido - ainda que as posições de Palocci
sempre estivessem alinhadas com as de Lula, a quem era subordinado, e tivessem
sido avalizadas pelo então presidente.
 

O que achou deste artigo?

Nestor 
Martins 
Amaral 
Júnior

Prezado Luiz Fernando, só que a turma do PT (Lula, Dilma & Cia) é tão
esganada que comeu o bolo quase todo. Assim, o restinho do bolo a dividir
resultou em migalhas. Há quem se contente com isso? Ainda bem que
temos o Temer, espécie de para raio, para absorver toda a culpa do
fracasso da era petista. Não que ele seja algum santo. Sabemos que não é.
Mas, culpá-lo pela maior recessão da história e pelos 13 milhões de
desempregados é covardia. Ademais ele foi eleito pelos petistas. 
Responder - 1 - 0 - Denunciar - 8:33 PM Sep 10, 2017

Drope Na Igreja Universal do Reino Petista, se o próprio Lula, o Al Capanne
brasileiro, confessar ser mesmo o CHEFE, haverá sempre um crente que
dirá que é mentira e que é preciso apresentar provas.  
Responder - 8 - 0 - Denunciar - 8:40 AM Sep 10, 2017

Midiota A direita está apostando no judiciário e na mídia para barrar a candidatura
Lula. Quem vota em Lula, vota nos programas de governo que não exclui a
população na divisão do bolo. Portanto, mesmo que condenem Lula, que o
assassinem, outros "Lulas" vão aparecer. É ilusão dos direitistas e anti
petistas acreditarem que acabarão com o Lula. A mídia não é
democratizada, mas a informação, é!  
Respostas (2) - 0 - 13 - Denunciar - 7:15 AM Sep 10, 2017

Verdade 
Dói

Sociólogos, filósofos, cientistas políticos e outros idiotas inúteis variados
são todos SUPER-HIPER-ULTRA-MEGA COMUNISTAS, não têm mínimas
condições de dar opinião honesta sobre Dilmanóquio e Stalinácio. Estão
todos À ESQUERDA DE LENIN E MARX. 
Responder - 9 - 0 - Denunciar - 11:36 PM Sep 09, 2017

Valter 
Gomes

Acho que já deu esta novela de querer enganar o povo, brasileiro pode não
ter instrução, mas não é burro. Lula seria mais bonito você admitir todos
os crimes que cometeu. Siga o exemplo do Vice Presidente do Uruguai,
este sim deu um belo exemplo aos Políticos Brasileiro.  
Responder - 21 - 0 - Denunciar - 9:54 PM Sep 09, 2017

joao 
marcio 
pinto 
correa

LULA CANDIDATAR É FIM DA PIADA. ELE AJUDOU, JUNTO COM O PT A
DESTRUIR O BRASIL, NO MAIOR ESQUEMA DE CORRUPÇÃO JÁ VISTO
NO MUNDO. EU VOTEI NELE EM 2002 E ME ARREPENDO MUITO. HOJE
ELE NÃO TEM MAIS DO QUE VINTE MILHÕES DE VOTOS. O POVO NÃO
É IDIOTA. CRITICO O EX-PRESIDENTE NOS TERMOS DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL E NO PLENO ESTADO DE DIREITO EM QUE VIVEMOS. NADA
DE PESSOAL CONTRA O PT E LULA. 
Responder - 17 - 0 - Denunciar - 9:04 PM Sep 09, 2017

mauro Cada vez que leio umas coisas assim, fico mais convencido de que, pelo
desserviço que prestam ao país e ao povo, os sociólogos, filósofos e
assemelhados, devem ser extintos do mercado de trabalho. Vendidos. 
Responder - 17 - 0 - Denunciar - 7:42 PM Sep 09, 2017

mauro O negócio é que a direção do PT também vai ser presa. E o Palocci falou o
que os baianos falaram. A "professora" - e de que! - leva um salame do
Lula. O cara é criminoso, dane-se a quantidade de votos que possa
ter.Devia ter ficado calada. Lula entenderia. O último também irá às visitas
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íntimas. 
Responder - 15 - 1 - Denunciar - 7:40 PM Sep 09, 2017

mauro Em 2018, já é certo. Banho de sol todo dia e visitas íntimas de Falcão aos
domingos. 
Responder - 18 - 1 - Denunciar - 7:27 PM Sep 09, 2017

Marcio 
Diniz

QUE VÁ CANDIDATAR NOS QUINTOS DOS INFERNOS. 
Responder - 25 - 2 - Denunciar - 6:43 PM Sep 09, 2017

Artur Aí fazem uma reportagem só com opiniões de professores de humanas,
local sabidamente de antro de petistas. Todos ali defenderam o Lula. Faz
uma reportagem sobre o áudio do Joesley com essas mesmas pessoas e
todas vão falar que o Temer é culpado e que não precisa provar nada. O
Tempo mostrando como a mídia não sabe fazer reportagem parcial. 
Responder - 46 - 1 - Denunciar - 5:08 PM Sep 09, 2017

Nestor 
Martins 
Amaral 
Júnior

A situação caótica do Brasil de hoje é a prova viva do desgoverno petista
marcado pela incompetência e pela corrupção. Se o país tivesse tido um
presidente honesto e competente teria aproveitado o boom chinês dos
primeiros anos Lula e se transformado numa nação de invejável progresso.
O que nos espanta é ver que ainda há gente que não enxergou nada disso e
torce pelo retorno dessa quadrilha de corruptos em 2018. 
Responder - 50 - 1 - Denunciar - 5:01 PM Sep 09, 2017

Waldo 
Souza

Todos os dias vai criar fatos novos, novas acusações, novas delações, novas
mentiras e qualquer pretexto para tirar o Lula da corrida, so assim mesmo,
o golpe foi dado para isto, não adianta aparecerem malas de dinheiro,
cocaína em aviões e helicópteros, gravações de "mineirinho" e outros por
ai, o alvo e o PT e o Brasileiro em geral não tem cérebro ou inteligência
para fazer algo assim por conta própria, a CIA teria que bolar o plano
perfeito. Parabéns americanos, vocês conseguiram em 64 e agora
também...os brasileiros continuam tao medíocres como a 40 anos atras! 
Responder - 4 - 102 - Denunciar - 1:44 PM Sep 09, 2017

ENVIAR COMENTÁRIO

Usuário Senha

Li e aceito os termos de utilização
(http://www.otempo.com.br/termos-
de-utiliza%C3%A7%C3%A3o-
1.649759)

Compartilhar usando o Facebook Logar

ou conecte-se com

ATENÇÃO
Cadastre-se para poder comentar

Cadastrar

(https://redir.lomadee.com/v2/direct/aHR0cDovL3d3dy5zaG9wdGltZS5jb20uYnIvcHJvZHV0by8yNDgwMjI5MC9sYXZhZG9yYS1zYW1zdW5nLXNlaW5lLTEyN3YtYnJhbmNhLTEwLTF

SHOPTIME
(HTTPS://REDIR.LOMADEE.COM/V2/DIRECT/AHR0CDOVL3D3DY5ZAG9WDGLTZS5JB20UYNIV/35897826/10013)

Lavadora Samsung Seine
127v Branca 10.1kg

(https://redir.lomadee.com/v2/direct/aHR0cDovL3d3dy5zaG9wdGltZS5jb20uYnIvcHJvZHV0by8yNDgwMjI5MC9sYXZhZG9yYS1zYW1zdW5nLXNlaW5lLTEyN3YtYnJhbmNhLTEwLTFrZw==/35897826

R$2.299,00
(https://redir.lomadee.com/v2/direct/aHR0cDovL3d3dy5zaG9wdGltZS5jb20uYnIvcHJvZHV0by8yNDgwMjI5MC9sYXZhZG9yYS1zYW1zdW5nLXNlaW5lLTEyN3YtYnJhbmNhLTEwLTF

(https://redir.lomadee.com/v2/direct/aHR0cHM6Ly93d3cuYW1lcmljYW5hcy5jb20uYnIvcHJvZHV0by8xMjU3NjgwNTY=/35897826/10013)

AMERICANAS.COM
(HTTPS://REDIR.LOMADEE.COM/V2/DIRECT/AHR0CDOVL3D3DY5HBWVYAWNHBMFZLMNVBS5ICI8=/35897826/10013)

Smartphone Samsung
Galaxy J1 Mini Dual Chip
Android 5.1 Tela 4 ´ 8GB
3G Wi - Fi Câmera 5MP -

Dourado
(https://redir.lomadee.com/v2/direct/aHR0cHM6Ly93d3cuYW1lcmljYW5hcy5jb20uYnIvcHJvZHV0by8xMjU3NjgwNTY=/35897826/10013)

R$306,81
(https://redir.lomadee.com/v2/direct/aHR0cHM6Ly93d3cuYW1lcmljYW5hcy5jb20uYnIvcHJvZHV0by8xMjU3NjgwNTY=/35897826/10013)

(https://redir.lomadee.com/v2/direct/aHR0cHM6Ly93d3cuYW1hem9uLmNvbS5ici9kcC9CMDc3UEJCNDhaL3JlZj1hc2NfZGZfQ

AMAZON
(HTTPS://REDIR.LOMADEE.COM/V2/DIRECT/AHR0CDOVL3D3DY5HBWF6B24UY29TLMJYLW==/35897826/10013)

Console Playstation 4 Pro
1tb - Ps4

(https://redir.lomadee.com/v2/direct/aHR0cHM6Ly93d3cuYW1hem9uLmNvbS5ici9kcC9CMDc3UEJCNDhaL3JlZj1hc2NfZGZfQjA3N1BCQ

R$2.320,40
(https://redir.lomadee.com/v2/direct/aHR0cHM6Ly93d3cuYW1hem9uLmNvbS5ici9kcC9CMDc3UEJCNDhaL3JlZj1hc2NfZGZfQ

(https://redir.lomadee.com/v2/direct/aHR0cDovL3d3dy5zdWJtYXJpbm8uY29tLmJyL3Byb2R1dG8v

SUBMARINO
(HTTPS://REDIR.LOMADEE.COM/V2/DIRECT/AHR0CDOVL3D3DY5ZDWJTYXJPBM8UY29TLMJYLW==/35897826/10013)

Smart TV LED Curva 49 ´
Samsung 49MU6300 UHD

4k com Conversor Digital 3
HDMI 2 USB Espelhamento

de Tela - Preta
(https://redir.lomadee.com/v2/direct/aHR0cDovL3d3dy5zdWJtYXJpbm8uY29tLmJyL3Byb2R1dG8vMTMyM

R$2.599,99
(https://redir.lomadee.com/v2/direct/aHR0cDovL3d3dy5zdWJtYXJpbm8uY29tLmJyL3Byb2R1dG8v

(https://redir.lomadee.com/v2/direct/aHR0cHM6Ly93d3cuc2hvcHRpbW

SHOPTIME
(HTTPS://REDIR.LOMADEE.COM/V2/DIRECT/AHR0CDOVL3D3DY5ZAG9WDGLTZS5JB20UYNIV/3589

Smartphone Samsung
Galaxy S9+ Dual Chip
Android 8.0 Tela 6.2 ´

Octa - Core 2.8GHz 128GB
4G Câmera 12MP Dual

Cam - Ultravioleta
(https://redir.lomadee.com/v2/direct/aHR0cHM6Ly93d3cuc2hvcHRpbWUuY

R$4.409,10
(https://redir.lomadee.com/v2/direct/aHR0cHM6Ly93d3cuc2hvcHRpbW

(https://redir.lomadee.com/v2/direct/aHR0c

WALMART
(HTTPS://REDIR.LOMADEE.COM/V2/DIRECT/AHR0CDOVL3D3D

Smartphone Samsung
Galaxy S9 G9600 128GB
Desbloqueado Preto -

Android 8.0 Oreo, Câmera
12MP, Tela 5.8 ´ 5502313

(https://redir.lomadee.com/v2/direct/aHR0cH

R$3.384,00
(https://redir.lomadee.com/v2/direct/aHR0c

Navegue em nosso SHOPPING (/shopping): Ofertas em Destaque (/shopping/) | Smartphones e Tablets (/shopping/smartphones-e-tablets) | TVs e
Acessórios (/shopping/tvs-e-acessórios) | PETs (/shopping/pet) | Games (/shopping/games) | Informática (/shopping/informatica) | e muito mais

(/shopping)!
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