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Lula lidera, mas saída política e jurídica
fica cada vez mais difícil
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Apesar de o ex-presidente Lula (PT)
liderar as pesquisas de intenções de voto
para as eleições de 2018, sua fragilidade
jurídica e política continua crescendo.
Fora o risco de ele ser condenado em
segunda instância – o que o tiraria da
disputa –, sua imagem ficou ainda mais
abalada após as recentes revelações feitas
pelo ex-ministro Antonio Palocci (PT-SP). 
 
A estratégia de Lula baseia-se em alguns
princípios. O primeiro é o de que ele
precisa aglutinar sua base original:
aqueles petistas e lulistas de sempre, que
lhe garantiram um piso de votos
importante. Para tal, Lula esconde o
“Lulinha, paz e amor” de eleições
anteriores e apresenta o Lula guerreiro
do povo pobre do país, vítima de uma grande perseguição política engendrada por
uma coalizão liderada pelo juiz Sergio Moro, pelos tucanos e o capitalismo
internacional. 
 
Na sexta-feira passada, o chanceler cubano Bruno Rodríguez Parrilla, em discurso
na Assembleia Geral da ONU, disse que Lula estaria sendo vítima de uma
perseguição judicial com vistas a impedir sua candidatura. Para animar a
militância, o ex-presidente realizou também uma caravana pelo Nordeste, com
resultados modestos. Agora, de olho no julgamento do Tribunal Regional Federal
da 4ª Região (Porto Alegre), fará uma caravana pelo Sul do país. 
 
A narrativa de Lula apresenta sérios pontos fracos. Ele está em apuros na esfera
judicial: já está condenado a nove anos e seis meses de prisão, é réu em seis
processos e denunciado em outros dois. Enfim, é suspeito de crimes de corrupção,
lavagem de dinheiro, tráfico de influência e obstrução à Justiça. É uma carga
pesada. 
 
E seus ataques à Justiça só fazem piorar sua situação. No mínimo, despertam o
espírito de corpo do Judiciário. As chances de Lula ser considerado ficha-suja são
grandes. Se for julgado culpado pelo TRF da 4ª Região, dificilmente escapará da
inelegibilidade, ainda que recorra ao Superior Tribunal de Justiça, ao Tribunal
Superior Eleitoral e ao Supremo Tribunal Federal. 
 
Ter uma candidatura pendurada na Justiça não é nada bom para agregar aliados
ao largo do círculo dos fanáticos e dos militantes de sempre. Daí haver intensa
mobilização no próprio PT em busca de um plano B. 
 
A segunda fragilidade da estratégia de Lula reside no fato de que o governo Michel
Temer (PMDB) começa a empreender uma recuperação econômica que poderá,
lentamente, desarmar o ambiente político. 
 
A terceira fragilidade decorre do apoio do PT à Venezuela. O país vizinho se
desmancha na mídia internacional, e o PT reitera manifestações de apoio às
manobras do governo venezuelano para transformar o que já era um regime
autoritário em uma ditadura. 
 
A quarta fragilidade refere-se ao fato de Lula, aqui e acolá, ameaçar a mídia com
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COMENTÁRIOS (10)

uma regulamentação. Obviamente, a ameaça é uma retaliação ao que considera
perseguição da mídia burguesa. Mas ele deve lembrar que, em 2002, foi recebido –
ao vivo – no “Jornal Nacional”, da TV Globo, logo após ser eleito. 
 
No entanto, não resta muito mais a ser feito. O ex-presidente força na narrativa
para animar os fanáticos e iludir os incautos. O que dizer, então? Assumir os erros?
Dizer que o que ele e o PT fizeram todos fizeram também? Que política é assim
mesmo? 
 
Assim sendo, forçar uma narrativa em que se coloca como vítima de perseguição é
o caminho natural. Faz parte do discurso político, no qual a verdade é a primeira
vítima antes do eleitor. Infelizmente, não poderia ser diferente.
 

O que achou deste artigo?

O 
Macaco

Lula é a unica chance da esquerda sobreviver pelos próximos anos no
Brasil. 
Responder - 0 - 0 - Denunciar - 8:52 AM Oct 03, 2017

Antônio 
Jair

5)...gente continua. / - Peraí que antes o Celso Daniel (prefeito petista de
Santo André/SP, “assassinado”), e o Toninho do PT, (ex-prefeito petista de
Campinas/SP “assassinado”) querem dar uma palavrinha com você." Em
2018 vote 13...e confirme...SER MAIS UM OTÁRIO "BURRO ÚTIL DO PT". 
Responder - 2 - 0 - Denunciar - 9:18 AM Sep 27, 2017

Antônio 
Jair

4)...Lá, junto com o acordo para calar o Nestor Cerveró, a comissão da
compra dos jatos estrangeiros, a planilha dos contratos superfaturados da
Petrobras e o boneco de vudu da Dilma, estão os recibos, com um postite
vermelho escrito "Só falta o laranja do Bumlai assinar". /(Lula corre em
volta da mesa, tentando desesperadamente imobilizar o copo, que já
espalhou farofa sauté e baião de deux pra tudo quanto é lado). / - Marisa,
deixa eu terminar a 'janta', chamar um exorcista e já já a gente...  
Responder - 2 - 0 - Denunciar - 9:16 AM Sep 27, 2017

Antônio 
Jair

3)...- No sótão do sítio, naquela cômoda do canto, onde você escondeu a
escritura do tríplex (do Guarujá/SP).../ - Não existe escritura do triplex,
criatura! Quantas vezes eu tenho que repetir que aquele RGI (Registro
Geral de Imóvel) não é a escritura? /- ... no fundo falso, embaixo do
pacote com parte da propina da Odebrecht.../ - Galega, cuidado com o que
você fala. O Joesley (Batista) já esteve aqui uma vez, pode ter deixado um
gravador ligado em algum lugar.../-...tem um envelope pardo...  
Responder - 2 - 0 - Denunciar - 9:15 AM Sep 27, 2017

Antônio 
Jair

2)... galega? / - Te mostrar onde estão os recibos do aluguel da cobertura
aqui do lado. /- Não precisa, Marisa. O 'adevogado’ vai dar um jeito. / -
Lula, enquanto eu tiver essas pendências terrenas, não terei paz, e minha
alma não será libertada. Vá até o sótão.../ - Aqui não tem sótão, Marisa.
'Tamo' na cobertura. / - O sótão do nosso sítio (de Atibaia/SP). / - Marisa,
a gente combinou que 'a gente não temos' sítio, lembra? 'Nóis era' só visita,
daquelas que chega e não vai embora nunca. / ... 
Responder - 2 - 0 - Denunciar - 9:14 AM Sep 27, 2017

Antônio 
Jair

1) São Bernardo do Campo/SP, sexta-feira, apartamento de cobertura,
hora do jantar: Lula acaba de se servir de jabá trufado com redução de
jerimum e vai pegar a bebida (uma "Cinquante et un" safra 2002) quando
o copo começa a se deslocar, sozinho, em cima da mesa./ O lustre treme, o
vento agita as cortinas e a temperatura cai subitamente./ - É você, Marisa
Letícia? / - Sim - responde o copo, ziguezagueando entre as travessas de
buchada de bode au poivre e macaxeira confit. /- O que você quer... 
Responder - 2 - 0 - Denunciar - 9:11 AM Sep 27, 2017

Antônio 
Jair

Nestor Martins Amaral Júnior=Lula se lascou. Só que ele parece não
acreditar. Ele se dá o direito de mentir, de acreditar nas próprias mentiras,
e de chamar de mentiroso todo aquele que diz a verdade contra ele.A
próxima edição da revista “Veja” será bombástica. Apontará as peripécias
do ex-seguidor de antas do zoológico de São Paulo/SP e atual
agropecuarista de Primeiro Mundo, ninguém menos que o Lulinha, filhão
do ex-presidente réu, hoje montado numa invejável e bilionária fortuna.
Aguardemos. 
Responder - 1 - 0 - Denunciar - 9:09 AM Sep 27, 2017

Antônio 
Jair

STF já instituiu jurisprudência que réu nunca pode assumir a Presidência
da República (vide caso Renan Calheiros, quando era Presidente do
Senado e iria substituir Michel Temer e Rodrigo Maia durante suas
respectivas viagens). Lula, que já é oficialmente réu por sentença do
anticorrupto Dr. Sérgio Moro (9 anos + 6 meses de prisão), nunca poderá
ocupar a cadeira do Palácio do Planalto. E ainda faltam outros 6 inquéritos
contra Lula a serem julgados, por três juízes federais diferentes. 
Responder - 2 - 0 - Denunciar - 9:08 AM Sep 27, 2017

Eventual candidatura do ex-presidente Lula poderá ser uma prova de fogo
para a nossa democracia. Caso seja eleito, com toda essa carga pesada de
crimes que o colocaria numa prisão pelo resto da vida, teríamos que
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Nestor 
Martins 
Amaral 
Júnior

reavaliar o direito do eleitor. Ele não pode ter o direito que possa colocar
em risco a segurança nacional e até mesmo a sobrevivência da democracia.
Eleitores duvidosos: analfabetos, portadores de ficha suja, assistidos por
programas de governo e assemelhados. 
Responder - 2 - 0 - Denunciar - 9:02 AM Sep 27, 2017

Nestor 
Martins 
Amaral 
Júnior

O súbito aparecimento de recibo de aluguel sugere crime de falsificação. É
inacreditável que alguém pague aluguéis, exija recibos, e não cuide de
arquivá-los, principalmente por constarem das declarações do IR.
Certamente tais declarações não foram feitas de cunho próprio, nem por
um zé mané qualquer. Assim, o processo deve ter sido montado conforme
exigências da Receita. Por que então a dificuldade na localização de tais
recibos? E ainda tem gente que acredita nesse golpista. Pobre dona Marisa! 
Responder - 2 - 0 - Denunciar - 8:47 AM Sep 27, 2017
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