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 POR UMA FRENTE AMPLA CONTRA O GOLPE ‘DENTRO DO GOLPE’,  

POR UMA FRENTE ÚNICA PARA MUDANÇAS ESTRUTURAIS 
 

Para a classe trabalhadora, o ano de 2018 inicia-se sob a insígnia do Golpe de Estado 
Parlamentar-Judicial-Midiático de 2016. Esse Golpe foi aprofundado em 2017, instaurando um 
Estado de Exceção no Brasil. Como esse processo golpista encontra-se sob a proteção do 
Tribunal do Santo Ofício, instaurado em 2014, sob o codinome de Operação Lava Jato, tudo 
indica que o ano de 2018 não será diferente. 

O mesmo ventre que concebeu o Golpe de Estado gestava desde o primeiro instante o 
“golpe dentro do golpe”. A faceta mais clara do “golpe dentro do golpe” parece apresentar-se no 
Tribunal do Santo Oficio, armado sob a forma de julgamento no e pelo Tribunal Federal Regional 
da 4ª Região, em Porto Alegre. 

No dia 24 de janeiro a Santa Inquisição dará seu parecer acerca da apelação de Luís 
Inácio da Silva (Lula), condenado em primeira instância pelo inquisidor de Curitiba a 9 anos e 6 
meses de prisão, por suposta e não comprovada lavagem de dinheiro. Se confirmada, a pena 
imposta pelo fundamentalista de Curitiba enquadrará o principal líder sindical da América Latina 
na Lei da Ficha Limpa – que veta a candidatura de condenados em segunda instância por um 
colegiado. 

O colegiado do Tribunal do Santo Ofício continua dentro do script: fazer da Operação 
Lava Jato um instrumento político capaz de definir os rumos do país de forma tecnocrática “pelo 
alto”, interditando e bloqueando qualquer possibilidade de participação e representação política 
da classe trabalhadora na definição dos rumos do país. Por mais que se tenham críticas aos 
treze anos de política de conciliação lulo-petista, no e a partir do qual governou-se privilegiando 
os interesses das classes dominantes, sem encaminhar as reformas essenciais para a 
democratização do país, dentro de uma perspectiva social-reformista, deve-se reconhecer que o 
Partido dos Trabalhadores, bem como sua principal liderança, são resultado das organizações 
autônomas das classes trabalhadoras. Interditá-los cassando seus direitos significa interditar e 
cassar os direitos políticos da própria classe trabalhadora. Portanto, não se trata de apoiar ou 
não a candidatura Lula, mas de defender o direito de todo e qualquer brasileiro a candidatar-se a 
todo e qualquer cargo eletivo e participar ativamente da vida política do país. 

Curiosamente, o calendário do Tribunal do Santo Ofício caminha pari passu ao das 
farsescas eleições presidenciais de 2018. A violação da isonomia de tratamento é patente. As 
próprias corporações que monopolizam os meios de comunicação no Brasil, como Folha de São 
Paulo, veiculou em seu panfleto diário o caráter acelerado do processo, comparando-o com 
outros recursos. Enquanto, em média, os processos do inquisidor demoravam 275 dias para 
serem concluídos, o de Lula foi apresentado em 100 dias. Entre a definição do voto e o 
julgamento, em média, demorava-se 102 dias, enquanto que o de Lula será feito em 54 dias. 
Apesar de haver possibilidades de apelação à instâncias superiores ou de apresentação de 
recurso do próprio Ministério Público Federal, emitido o parecer em segunda instância, Lula será 
enquadrado na Lei da Ficha Limpa – o que o impediria de ser candidato em 2018 – e poderá ser 
preso pelos ventos sombrios que sopram do sul, tendo que responder o processo da Santa 
Inquisição encarcerado. 

Em um cenário eleitoral marcado pela exclusão e cassação ilegal do principal candidato, 
na medida em que lidera todas as pesquisas de intenção de voto até o momento apresentadas, 
os únicos nomes que se pode atribuir é o de farsa, quando se fala em eleições de 2018; e de 
Estado de Exceção, quando se fala em regime político. Os movimentos dos trabalhadores não 
deve submeter sua pauta ao processo eleitoral, seja qual for o cenário, mas deve lutar 
incansavelmente contra todo e qualquer tipo de Estado de Exceção. 
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Deve-se ter clareza que o governo golpista (PMDB-PSDB) capitaneado por Michel 
Temer, que pôs fim ao Regime da Nova República (1988-2016), é produto de um novo ciclo de 
luta de classes, em curso no Brasil, desde as Jornadas de Junho de 2013. Trata-se de um ciclo 
de luta de classes aberta, no e a partir do qual as classes trabalhadoras e demais classes 
subalternas tiveram seus parcos direitos civis, políticos e sociais bloqueados ou mesmo 
cassados. Frente à recomposição do Estado autocrático brasileiro “pelo alto” e o fechamento 
progressivo do regime, a única alternativa das classes trabalhadoras e demais classes 
subalternas encontra-se na afirmação de um projeto autônomo, enquanto única e exclusiva via 
de democratização do país.  

Nesse sentido, torna-se necessário o fortalecimento do Movimento de Frente Ampla, 
reunindo as forças sociais e políticas, progressistas e democráticas, como forma de defesa dos 
direitos civis, políticos e sociais da classe trabalhadora, o que significa, nesse momento, 
defender o direito de Lula ser candidato; e, ao mesmo tempo, fortalecer o Movimento de Frente 
Única, aglutinando as forças sociais e políticas que tem em vista as mudanças estruturais na 
sociedade brasileira, a partir de uma política classista e autônoma, capaz de romper com o 
social-reformismo, e constituir um programa das organizações autônomas da classe 
trabalhadora de caráter anticapitalista, anti-imperialista, fundamentado no poder popular e 
autônomo para o Brasil. 
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