
Análise: Retorno de Lula redistribui as cartas no Brasil de
Bolsonaro

18.fev.2021 - O ex-presidente Lula durante participação no UOL Entrevista
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São Paulo, 9 Mar 2021 (AFP) - A anulação das sentenças do ex-presidente Luiz Inácio Lula

da Silva abalou o Brasil e forçará a redistribuição das cartas em um país radicalizado pelo

presidente de extrema-direita Jair Bolsonaro (sem partido), que agora ganha um rival de

peso nas eleições de 2022.
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A decisão, anunciada ontem por um juiz do Supremo Tribunal, acrescenta uma nova

variável à grave crise que o país atravessa, com mais de 266 mil mortes pela pandemia do

coronavírus e o desemprego em seus níveis históricos mais elevados.

R E L A C I O N A D A S

O ex-presidente de esquerda (2003-2010) não foi absolvido, pois o magistrado decidiu

processá-lo novamente em outro tribunal, argumentando falhas processuais.

Mas a decisão permite seu retorno aos ringues e isso "vai polarizar as narrativas políticas",

diz o analista Murillo de Aragão, da Arko Advice. "O Bolsonaro pode radicalizar o seu

discurso e o Lula pode dizer que foi perseguido. As narrativas vão ganhar tons fortes",

explica.

"A presença de Lula vai prejudicar claramente as chances eleitorais de um candidato de

centro", destacou a consultoria Eurasia Group.

Lula, de 75 anos, participou de quase todas as eleições presidenciais desde a

redemocratização em 1985, exceto em 2010 e 2014, quando apoiou Dilma Rousseff (PT),

e em 2018, quando superava Bolsonaro nas pesquisas, mas foi impedido de participar

pela condenação de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

Bolsonaro venceu no segundo turno Fernando Haddad (PT), candidato indicado por Lula.

Eleição 2022: volta de Lula é boa notícia para petistas ou bolsonaristas?

Planalto reage com preocupação e pessimismo à chance de Lula em 2022

Mourão diz que decisão a favor de Lula foi "chicana jurídica"
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A disputa dividiu o país entre os partidários do Partido dos Trabalhadores de esquerda

(que governou por 13 anos, com Lula e Dilma Rousseff) e seus detratores, que abraçaram

a figura do ex-capitão do Exército apoiado por igrejas pentecostais ultraconservadoras e

lobbies do agronegócio e segurança.

No domingo (7), uma pesquisa do Ipec revelou que Lula seria o único candidato com

capital político superior a Bolsonaro. Embora o estudo não os tenha enfrentado em duelo

direto, mostrou que o ex-presidente tem 50% de apoio popular, ante 38% do Bolsonaro.

Unir a esquerda, missão impossível?

Aragão argumenta que um dos desafios mais difíceis de Lula, se ele decidir se lançar na

arena eleitoral, seria "unir a esquerda". "Atualmente essa união não está clara", diz ele.

O líder do PDT (centro-esquerda), Ciro Gomes, terceiro nas eleições de 2018 com 12%

dos votos, recusou-se categoricamente a apoiar sua eventual candidatura.

"O Brasil precisa, diante de um problema grave que temos, construir um caminho do

futuro. E francamente eu não vejo o caminho do futuro ser construído com a volta ao

passado lulopetista envelhecido, desgastado, inconfiável, e pior: que faz a característica

de fazer o outro lado se reunir também com base no ódio", afirmou nesta terça-feira.

"O Lula voltar com 75 anos de idade a... radicalizar a divisão da nação brasileira é um

circo macabro no qual eu não quero participar", completou Gomes.

Já o líder do PSOL, Guilherme Boulos, considerou ontem que "o momento é muito sério

para priorizar debates sobre o protagonismo". Mas "se a oposição chegar [a 2022] com

quatro ou cinco candidatos, corre-se o risco de não passar ao segundo turno. Vou

trabalhar pela unidade", acrescentou.

Bolsonaro reagiu com cautela incomum ao anúncio de que Lula, contra quem professa

publicamente um ódio visceral, poderia se tornar a maior ameaça à sua reeleição em

outubro de 2022.
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"Acho que o povo brasileiro não vai querer um desses candidatos em 2022, muito menos

sua possível reeleição", disse ele em Brasília. Questionado se tinha medo de enfrentar

Lula, ele hesitou. "Gostaria de enfrentar qualquer pessoa com um sistema eleitoral que

pudesse ser auditado.

Nesse caso, o voto impresso ao lado de uma urna eletrônica e não apenas o voto

eletrônico", declarou, retomando sua crítica à atual urna eletrônica. Sem apresentar

provas, Bolsonaro insiste que o sistema permitiu uma fraude nas eleições de 2018,

quando ele conquistou a presidência.

Mas a decisão do juiz Edson Fachin tem outras implicações fora da reorganização dos

jogadores no conselho político.

"Muita gente vai entender que o Supremo Tribunal Federal está favorecendo a impunidade

e outros vão dizer que está reconhecendo a inocência de Lula, mas não se trata de uma

coisa ou outra", diz Michael Mohallem, professor de Direito da Fundação Getúlio Vargas.

Mohallem opina que a decisão de Fachin foi uma tentativa de salvar os resultados da Lava

Jato. "Ele fez uma manobra para ganhar controle sobre o processo, e evitar que os

processos fossem anulados na segunda turma por causa da suspeição do (ex-juiz) Sergio

Moro".

A estratégia, alerta o professor Mohallem, pode desgastar o STF, instituição que "tem

papel fundamental para conter o presidente Bolsonaro, que coloca em risco a democracia

brasileira".

A S  M A I S  L I D A S  A G O R A

A história de amor 'não tão romântica' entre Napoleão e Josefina

Herdeira diz que choraria se tivesse menos de US$ 1 milhão na conta
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Lula acerta sobre vacinas, mas desliza ao falar de petróleo em discurso

Ivan Valente aciona CNJ contra tabelião por omissão de mansão de Flávio

O deputado federal Ivan Valente (PSOL-SP) acionou a Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
para apurar
10/03/2021 15h38

PSDB define data de prévia presidencial, com Doria e Leite na disputa

O PSDB definiu, nesta segunda-feira (8), que prévias para definir seu candidato à Presidência da República em
2022
10/03/2021 15h22

KENNEDY ALENCAR

Com fala de estadista, Lula mostra ser nome mais forte para
bater Bolsonaro
10/03/2021 15h15
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Lava Jato articulou para manter investigações sobre Lula em Curitiba

Antes mesmo de apresentarem denúncias, procuradores da força-tarefa da Operação Lava Jato manifestaram
preocupação
10/03/2021 15h05

DIOGO SCHELP

Discurso de inocência sobressai como o negacionismo de
Lula
10/03/2021 15h03

UOL NOTÍCIAS - POLÍTICA

De picanha e cerveja a Louro da Havan: discurso de Lula
gera memes na web
10/03/2021 15h02

Doria anuncia 338 leitos até fim do mês; demanda é acima de 400 por dia

O governo de São Paulo anunciou nesta quarta-feira (10) a abertura de mais 338 leitos para pacientes de
Covid-19...
10/03/2021 14h55

ESTADÃO CONTEÚDO

AGU pede que ação de Flávio Dino contra Bolsonaro passe
por plenário do STF
10/03/2021 14h53
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ESTADÃO CONTEÚDO

Lula questiona medo do mercado ao citar autonomia do BC e
ativos da Petrobras
10/03/2021 14h51

ESTADÃO CONTEÚDO

Lava Jato: MPF vai ao STF para tentar barrar investigação
contra procuradores
10/03/2021 14h48

LEONARDO SAKAMOTO

Com discurso de estadista, Lula se torna a gastrite de
Bolsonaro até 2022
10/03/2021 14h44

Lula fala sobre Ciro e Huck e diz ser possível frente contra Bolsonaro

Em sua primeira entrevista após ter suas condenações anuladas e sido autorizado a disputar eleições, o...
10/03/2021 14h41

0:26

Globo responde a críticas de Lula: 'Relatamos os fatos'
10/03/2021 14h23
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DO UOL

Bolsonaro diz que não é negacionista, nem contra vacinas
10/03/2021 14h15

UOL NOTÍCIAS - POLÍTICA

Discurso de Lula é 'arretado' para aliados e 'escárnio' para
opositores
10/03/2021 14h14

REUTERS

Quem estiver comprando coisas da Petrobras é melhor ter
medo, diz Lula
10/03/2021 14h09

DO UOL

Lula acerta sobre vacinas, mas desliza ao falar de petróleo
em discurso
10/03/2021 14h06

Desemprego bate recorde em 20 estados brasileiros em 2020, diz IBGE

Os impactos negativos da pandemia do coronavírus sobre o mercado de trabalho levaram 20 estados
brasileiros a...
10/03/2021 14h05
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Funcionários do Banco Mundial pedem investigação de Weintraub

A Associação de Funcionários do Banco Mundial pediu novas investigações sobre Abraham Weintraub, um
dos...
10/03/2021 13h50

UOL NOTÍCIAS - POLÍTICA

Lula tem visão de país, e Bolsonaro só enxerga o próprio
umbigo, diz Maia
10/03/2021 13h47

UOL SPLASH

Qual foi a 'mutreta' que Lula acusa Globo de ter feito nas
eleições de 1989
10/03/2021 13h43

DO UOL

"Estamos vivendo um colapso nacional", diz chefe do fórum
de governadores
10/03/2021 13h41

CHICO ALVES

Lula candidato vai no calcanhar de Bolsonaro: pandemia e
economia
10/03/2021 13h38
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Lula ataca Moro e Bolsonaro, agradece Fachin e fala como candidato

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) atacou hoje o ex-ministro Sergio Moro, criticou o presidente
Jair...
10/03/2021 13h29

UOL NOTÍCIAS - POLÍTICA

Vamos pensar na frente ampla para 2022, mas 'mais para
frente', admite Lula
10/03/2021 13h22

ESTADÃO CONTEÚDO

Ivan Valente aciona CNJ contra tabelião que ocultou
informações de mansão de Flávio
10/03/2021 13h21

UOL NOTÍCIAS - POLÍTICA

Lula ataca Moro e Bolsonaro, agradece Fachin e fala como
candidato
10/03/2021 13h13

UOL NOTÍCIAS - POLÍTICA

Polícia investiga ameaças de morte contra prefeita de Juiz
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de Fora (MG)
10/03/2021 13h11

MAURICIO STYCER

"Ontem tivemos um JN épico", diz Lula; ex-presidente está
errado, diz Globo
10/03/2021 12h47

UOL NOTÍCIAS - POLÍTICA

Moro deve estar sofrendo muito mais do que sofri, diz Lula
10/03/2021 12h42

11 indícios de que Pazuello e cúpula da Saúde sabiam de escassez de O2

Pelo menos 11 indícios, que podem ser usados como prova, reforçam que a cúpula do Ministério da Saúde
tinha...
10/03/2021 12h40

3:49

Manente: Moro-Huck seriam alternativa para o Brasil em
2022
10/03/2021 12h35

UOL NOTÍCIAS - POLÍTICA

Lula: Após mentiras Jornal Nacional de ontem foi épico
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Lula: Após mentiras, Jornal Nacional de ontem foi épico
10/03/2021 12h29

UOL NOTÍCIAS - POLÍTICA

Lula agradece a Fachin, mas diz que decisão veio com 5
anos de atraso
10/03/2021 12h26

UOL NOTÍCIAS - POLÍTICA

Bia Kicis é eleita presidente da Comissão de Constituição e
Justiça
10/03/2021 12h18

ANSA - BRASIL

Lula agradece papa Francisco por 'coragem' de recebê-lo
10/03/2021 12h09

DO UOL

Bolsonaro critica lockdown nacional; entidades apoiam
confinamento local
10/03/2021 12h02
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UOL NOTÍCIAS - POLÍTICA

Lula: 'Fui vítima da maior mentira jurídica em 500 anos de
história'
10/03/2021 12h00

UOL NOTÍCIAS - POLÍTICA

Alex Manente: Moro e Huck seriam a grande alternativa para
o Brasil em 2022
10/03/2021 11h35

Câmara aprova em 1º turno PEC do Auxílio, mas ainda votará destaques

A Câmara dos Deputados aprovou na madrugada desta quarta-feira (10), em primeiro turno, o texto principal
da PEC...
10/03/2021 11h34

Bolsonarista e investigada, Bia Kicis é eleita presidente da CCJ da Câmara

A deputada Bia Kicis (PSL-DF) foi eleita nesta quarta-feira (10) presidente da Comissão de Constituição e
Justiça...
10/03/2021 11h27

UOL NOTÍCIAS - POLÍTICA

Vereador de BH retira máscara para falar em sessão: "ontem
estava gripado"
10/03/2021 11h25
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DO UOL

Brasil firma parceria para testar spray de Israel, mas não
define data
10/03/2021 11h07

ESTADÃO CONTEÚDO

Todos têm que dar sua cota de sacrifício, diz Mourão, sobre
policiais na PEC
10/03/2021 10h49

UOL NOTÍCIAS - POLÍTICA

Alex Manente: Ao anular processo de Lula, STF indica ter
visões políticas
10/03/2021 10h43

RFI

Imprensa francesa destaca mortes pela covid-19 no Brasil e
futuro de Lula
10/03/2021 10h32

DO UOL

Relator da PEC Emergencial diz que Congresso não vai
ceder a policiais
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