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Carvalho: "Eu fico olhando a direita e vejo que ela forma quadros com muito mais
facilidade do que nós. Veja o Doria"
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"Lava-Jato fará de tudo para condenar Lula"

Por Cristiane Agostine e Andrea Jubé

No momento em que Luiz Inácio Lula da Silva desponta na liderança das pesquisas para a sucessão presidencial, o
ex-ministro Gilberto Carvalho, um de seus amigos mais próximos e seu chefe de gabinete nos dois mandatos, revela em
entrevista ao Valor PRO, serviço de informação em tempo real do Valor, como o ex-presidente pretende capitalizar a
intenção de votos e viabilizar uma candidatura sólida em 2018, apesar da Operação Lava-Jato.

Leia mais
PGR pede investigação de Renan e Jucá1. 
Moro perdeu o equilíbrio, afirma Gilberto Carvalho2. 
Lula é alvo por medo de 2018, diz Carvalho3. 

Carvalho afirma que a expectativa de Lula e de seus aliados é que o ex-presidente seja condenado nos processos a que
responde na Lava-Jato na primeira instância. O ex-ministro, no entanto, avalia que a popularidade do ex-presidente pode
contribuir para reverter essa tendência no segundo grau. Carvalho descarta a eventual prisão do ex-presidente e afirma que
o objetivo da força-tarefa da Lava-Jato é barrar a candidatura de Lula, o que pode ser revertido de outra forma.

"Na primeira instância, podem condená-lo. Mas a repercussão e a nossa guerra será tanta que apostamos que na segunda
instância possamos reverter [a condenação], e também nos tribunais superiores. Lula, ao fim e ao cabo, será candidato",
diz.

Para preservar esse potencial de votos e alta popularidade, Carvalho explica que Lula está disposto a percorrer o país, a fim
de reforçar os laços com a militância de base e a população mais pobre. Em outra frente, o ex-presidente articula um
programa econômico, com a ressalva de que não poderá ser o mesmo de 2003. O ex-ministro admite que um ajuste fiscal
seria necessário, mas observa que a ex-presidente Dilma Rousseff poderia ter feito de forma mais suave, se tivesse o
Congresso ao seu lado.

O primeiro passo para viabilizar essa estratégia, na visão de Carvalho, seria Lula concordar em assumir a presidência do
PT, ponderando que será muito difícil a reconstrução do partido. Defende que Lula assuma as rédeas do PT, em primeiro
lugar, porque precisa de uma sigla forte para se candidatar. Um nome da esquerda petista - o mais cotado, atualmente, é o
senador Lindbergh Farias (RJ), - não teria a força suficiente para resgatar a história do partido. O amigo do ex-presidente
revela que essa era a avaliação de esposa de Lula, Marisa Letícia, morta no início deste mês, que estimulava que o
ex-presidente aceitasse a missão. Carvalho enfatiza ainda que o ex-presidente é o único nome atualmente capaz de unificar
o PT e de devolver a "mística" e o "entusiasmo", de reacender a militância.

O ex-ministro ressalta que Lula e o PT têm consciência de que essa onda favorável ao ex-presidente, apontada nas
pesquisas de intenção de voto, pode ser revertida, mas a preocupação é de que propicie a ascensão de um outsider, de uma
liderança fora da política, e representando as forças conservadoras. A seguir, a entrevista concedida ao Valor PRO.

"Lava-Jato fará de tudo para condenar Lula" http://www.valor.com.br/imprimir/noticia_impresso/4878784

1 de 4 23/02/17 15:37



Valor: Lula lidera os cenários da disputa para a Presidência e a intenção de votos no ex-presidente aumentou desde
outubro. O que o ex-presidente vai fazer diante desse quadro para se preparar para 2018?

Gilberto Carvalho: Está muito longe para ter qualquer certeza em relação à eleição. É um fato extremamente positivo,
porque destaca o legado dos nossos 12 anos de governo e vamos lembrar que esse resultado veio sob uma saraivada diária
de pancada, de criminalização contra ele. É um fenômeno que não podemos subestimar. Agora, o Lula deve trabalhar
muito fortemente na construção de um novo plano e fazer duas coisas: andar pelo país e conversar mais com as pessoas, e
discutir com grupos diferenciados a construção de um programa, que não vai poder ser o de 2003. Tomar esse resultado
como um ânimo e trabalhar muito, aumentar nosso diálogo com os pobres, classe média e apresentar um programa factível
que devolva a esperança às pessoas. Um programa capaz de retomar o crescimento e tentar superar esse ódio, que é muito
destruidor.

"Quem for eleito em 2018 vai ter enorme dificuldade de reverter o profundo buraco que eles estão
abrindo"

Valor: O ex-presidente é alvo da Operação Lava-Jato e responde a processos. Se for condenado em segunda instância,
não poderá ser candidato. Qual a expectativa em relação ao Judiciário?

Carvalho: Existe da nossa parte quase a certeza de que a Lava-Jato fará de tudo para condená-lo. Eles [Carvalho se refere
aos adversários de Lula e do PT] não vão brincar. Criaram um ambiente de guerra jurídica, de acusações, que torna muito
difícil não acabar com a condenação do Lula. Mas o preço que eles pagarão por isso não será baixo e queremos que ele se
torne ainda mais alto, fazendo crescer a mobilização popular e a adesão ao nosso projeto. Não será fácil condenar o Lula.
Veja a condução coercitiva. Eles achavam, segundo a descrição de um delegado, que Lula era uma estátua de gelo, e não de
mármore, que você aproximava do fogo "tríplex/ chácara" e derretia, acabava. Foi com essa arrogância e convicção que
fizeram aquela condução coercitiva. Quebraram a cara. Com o Lula cada vez mais perto do povo, crescendo [nas
pesquisas], ficará cada vez mais evidente que se trata de uma brutal injustiça, de uma ação política.

Valor: Essa popularidade do Lula pode virar um salvo conduto para negociar um acordo na Lava-Jato?

Carvalho: Não temos que fazer acordo. Não há razão nenhuma para o Lula ser condenado. Preso então, nem se fala. Não
vão prendê-lo. Para eles o importante é impedi-lo de ser candidato. Esse é o objetivo. Temos de continuar a denunciar a
guerra contra o Lula e aumentar a popularidade dele para que eles pensem duas vezes antes de fazer bobagem. Quando
você vê o que o Supremo fez com o Lula e o que fez com o [ministro da Secretaria-Geral] Moreira Franco fica muito
evidente. Está ficando ridiculamente engraçada a situação dessa gente, que enxergava no PT e na Dilma a raiz e o máximo
da corrupção e agora está vendo quem de fato assaltou o país.

Valor: O que explica essa visão em relação ao PT e ao Lula?

Carvalho: Tem efetivamente um problema de classe social e de projeto. Esse ódio, essa rejeição ao Lula ficou adormecida
entre 2003 e 2010 porque havia prosperidade, todo mundo estava ganhando. Teve o comportamento de um certo tipo de
imprensa que desqualificava Lula. Ele era tratado com um desrespeito que jamais dirigiram a outro presidente. Tinha os
boatos de enriquecimento, mas isso ficava mais abafado. Quando vem a crise e essa prosperidade começa a perder o
encanto, essa história, que continuou a ser cultivada, volta ao foco. A desconstrução do Lula foi muito bem trabalhada. Não
é gratuito esse processo de desconstrução, que ataca primeiro a moral, depois a questão política, a economia, a capacidade
de gestão. Com a Dilma isso se agudiza por duas razões. Ela teve que administrar uma crise econômica. Quando em 2012
fez a redução de juros, não privatizou as elétricas e começou a ir para cima da taxa de lucro das concessões, aí o capital
começou a perder e acabou a brincadeira. Ela começou a mexer no andar de cima. Do outro lado teve a falta de carisma.
Isso acendeu esse ódio. Isso radicalizou-se tanto que acabaram destruindo a economia do país.

Valor: O senhor não concorda com os ajustes feitos? Não eram necessários? O que vocês fariam?

Carvalho: Era necessário. Dilma sabia que precisava fazer o ajuste. A retração da China, a queda das commodities, do
petróleo, tudo isso exigiu uma redução dos investimentos. Precisaríamos ter trabalhado isso, ter feito de uma maneira mais
moderada, equilibrada, não tão radical, com tantas medidas que fizeram a economia parar. Esse foi um dos erros da
fórmula do [Joaquim] Levy [ministro da Fazenda do segundo mandato de Dilma]. Dilma cometeu erros na condução
econômica, não quero isentá-la. As desonerações feitas sem critério custaram ao Tesouro valores astronômicos sem a
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contrapartida da garantia do emprego. Outro erro foi o pacote recessivo que levou a economia a uma paralisia maior ainda.
Mas teve também a participação do Congresso, com o [então presidente da Câmara] Eduardo Cunha comandando a
sabotagem às medidas que ela tentava adotar para sair do impasse.

Valor: E como o senhor avalia a gestão atual?

Carvalho: O que me espanta muito é o silêncio do empresariado vendo a completa desnacionalização da nossa economia.
Veja as medidas do governo, de venda de terra para estrangeiro, de redução do conteúdo nacional. Estão fazendo isso para
tornar o Brasil mais barato, mais sedutor para compra internacional, não para o nosso desenvolvimento. Quando faz as
reformas da Previdência, a trabalhista do jeito que eles querem fazer, quando aprova a PEC 55 é para tirar o pobre do
Orçamento. Quem for eleito em 2018 vai ter enorme dificuldade de reverter o profundo buraco que eles estão abrindo do
ponto de vista do patrimônio nacional, de reconstruir o modelo de crescimento com desenvolvimento. Vai ser muito mais
difícil. Estão destruindo a rede social de proteção que fizemos. Vai acontecer no Brasil uma coisa perigosa se não houver
mudança. Pode começar a ter subelevação social. O que está acontecendo no Espírito Santo [greve de policiais] pode
começar a acontecer com os pobres se revoltando.

"O momento é perigoso porque podem surgir fenômenos salvadores da pátria como foi em 1989"

Valor: O país tem mais de 12 milhões de desempregados e há corte em programas sociais, mas isso não levou a uma
nova onda de protestos. O que falta para a mobilização?

Carvalho: A miséria não é necessariamente um fator de mobilização. Se não tiver um mínimo de consciência, de
organização, as pessoas acabam buscando também outros caminhos. Está crescendo muito o pequeno roubo, a violência na
periferia. Tenho uma chácara há oito anos e nunca tinha tido um roubo. Nos últimos seis meses, teve três assaltos. Isso é
geral. Há também um fenômeno crescente que são as igrejas evangélicas, que desenvolvem algo importante, uma espécie
de filantropia entre os pobres, de solidariedade. A outra saída possível é pela direita, a saída [Jair] Bolsonaro. Apostar no
quanto pior, melhor, nunca foi muito bom pra gente. Isso não necessariamente provoca uma organização do povo. O
crescimento do PT e da esquerda não ocorre necessariamente com a piora da situação social. Temos que atuar com essa
gente e trabalhar com eles uma esperança. A pesquisa [de intenção de voto] mostrou o crescimento das intenções de voto
de Lula, que tem a ver com a saudade [do ex-presidente], mas também mostrou o crescimento exponencial de Bolsonaro.
Essa hora é perigosa pra gente, porque podem surgir fenômenos salvadores da pátria. Vamos lembrar de 1989, que
também era tempo de crise, de inflação desordenada, de acusação de corrupção e surge quem? O caçador de marajás das
Alagoas. Olha o [João] Doria em São Paulo.

Valor: O PT enfrenta desgaste político e sofreu uma forte derrota nas eleições de 2016. Como o partido pretende se
fortalecer para 2018, se Lula for candidato?

Carvalho: A reconstrução não é um trabalho fácil, em parte pelos nossos erros. Nós nos burocratizamos, nos
acomodamos no governo e deixamos de fazer uma militância mais na base, junto do povo. O mundo está caindo e a gente
está brigando entre a gente. Se vai pra Mesa [Diretora da Câmara, na época da reeleição de Rodrigo Maia], se não vai, isso
se transforma em uma guerra. Não subestimo nossa dificuldade não. Ao mesmo tempo, o PT continua contando com uma
base generosa, muito ampla. Aposto que o PT pode se recompor. Sou daqueles que pede para o Lula ser candidato a
presidente do partido porque é ele que tem condição e autoridade para montar uma direção forte, capaz de devolver ao
partido um pouco da mística, da luta, do entusiasmo, andar pelo país animando a nossa militância.

Valor: Lula já tomou essa decisão?

Carvalho: Ele não tomou a decisão. Está considerando os prós e contras. Presenciei uma conversa da Marisa com o Lula
quando ela falou: 'Lula você tem que ser presidente mesmo'. Ela estimulava que ele devia assumir e tinha a compreensão
de que para o Lula ser presidente [da República] era importante ter um partido forte. Ela sabia que ninguém unifica o PT
hoje como o Lula. Eu fico olhando a direita e vejo que ela forma quadros com muito mais facilidade do que nós. Veja o
Doria. Quem dava alguma coisa pelo Doria há dois anos? E assim vai. Eles vão criando muitos quadros. Nós temos essa
dificuldade. Depois do Lula, quem? Não tem nenhuma figura hoje que o Lula possa dizer: 'bom, esse aqui vai'. Nós tivemos
nossos generais abatidos - e a direita não teve isso. Tivemos uma quebra. [José] Dirceu, [Antonio] Palocci, [Luiz]
Gushiken. Fomos vítimas de um combate duríssimo que vitimou nossa gente, criminalizou. Então o Lula está em dúvida.
Estamos insistindo com ele por causa disso. Ele pode ser durante um ano o general que comanda a retomada desse
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exército e depois ele vai se licenciar porque tem que fazer campanha.

Valor: Se vocês trabalham com essa possibilidade de condenação de Lula, já devem ter um plano B. Qual é esse plano B?

Carvalho: Não temos plano B. O que nós estamos apostando? Que vão tentar condená-lo. Na primeira instância, podem
condená-lo. Mas a repercussão e a nossa guerra será tanta que apostamos que na segunda instância possamos reverter [a
condenação], e também nos tribunais superiores. Lula, ao fim e ao cabo, será candidato", diz. Agora é evidente que não
vamos nos negar, caso Lula seja impossibilitado, a trabalhar como uma alternativa como Ciro Gomes, por exemplo. Sou
simpático a uma alternativa Ciro Gomes. O Ciro é um cara que ao longo desses anos teve os seus problemas, o seu jeito às
vezes um pouco excessivo de expressão, mas tem uma coisa fundamental: ele foi fiel ao nosso projeto o tempo todo. Nos
tempos das duras provações foi um dos caras mais corajosos. Isso valeu no tempo do mensalão, do impeachment. Um
outro nome que tem a minha admiração é o [Roberto] Requião. Ele tem suas idiossincrasias, mas é corajoso, merece muito
nossa consideração.

Valor: O PT apoiaria um nome novo, não vinculado à política tradicional?

Carvalho: Acho muito difícil. Do nosso lado não convém... Não vejo nenhuma figura... Se o Papa Francisco mudasse para
o Brasil ele seria um bom candidato a presidente da República. Estamos meio pobres nesse universo.
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