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Os textos a seguir representam esforço inicial para os debates preparatórios do 6º Congresso. Não 
são a síntese desse processo que ora se abre, mas a tentativa de organizar a discussão na qual toda a 
militância petista deve se envolver nos próximos meses.

Os artigos, apesar de assinados individualmente, foram debatidos na Comissão Nacional de Teses, 
formada por decisão do Diretório Nacional e constituída por representantes de todas as tendências 
partidárias.

Participaram das reuniões os seguintes companheiros: André Singer, Artur Henrique da Silva 
Santos, Breno Altman, Bruno de Oliveira Elias, Carlos Henrique Árabe, Cícero Balestro, Geraldo 
Magela, Ivan Alex Lima, Luiz Soares Dulci, Marcio Pochmann, Marco Aurélio de Almeida Garcia, 
Maria Selma de Moraes Rocha, Maristella Victor de Matos, Markus Sokol, Renato Simões, 
Rodrigo Cesar, Rui Falcão, Sheila Maria Assis de Oliveira, Tassia Rabelo, Valter Pomar e Vilson 
Augusto de Oliveira.  

Mesmo que a responsabilidade pelas opiniões defendidas seja de seus autores, prevaleceu o clima 
de construção coletiva, com a incorporação de muitas críticas e contribuições a cada tema. 

Os principais pontos da agenda congressual foram abordados: situação internacional, balanço dos 
governos petistas, estratégia e programa, conjuntura e tática, organização partidária. Por sua impor-
tância, também se agregou um texto sobre a esquerda e a luta contra a corrupção. 

Temos nessa publicação, portanto, seis ensaios que roteirizam as questões mais relevantes de nosso 
momento atual. Não são conclusivos ou definitivos, mas representam bom itinerário para a elaboração 
dos documentos congressuais e seu debate preparatório.

Todas tendências ou chapas de delegados devem se sentir livres para usar esses textos nas discussões 
internas e até assumi-los, total ou parcialmente, como seu próprio patrimônio de ideias. 

O objetivo é permitir que o Partido dos Trabalhadores, diante de tantos desafios cruciais, esteja apto 
a olhar criticamente sua trajetória, reler o desenvolvimento da situação política do país e estabelecer 
uma orientação unitária que ajude as classes trabalhadoras na retomada de seu caminho emancipatório.

O golpe que depôs a presidenta Dilma Rousseff obriga-nos a um duplo empreendimento: recuperar 
o legado dos treze anos de governo sob direção petista, contra o qual se voltaram as oligarquias locais 
e seus aliados externos, ao mesmo tempo em que desvendemos debilidades e equívocos que nos 
levaram à tamanha derrota estratégica, de tal sorte que possamos traçar uma linha política e organi-
zativa que dê resposta ao novo período da luta de classes. 

A discussão ampla e democrática que estamos deslanchando, afinal, se dedica a preparar o PT e 
colaborar com as demais forças progressistas para a resistência contra o golpe, a luta pela reconquista 
do governo federal e o relançamento do processo de transformação social do Brasil.

Temos a responsabilidade de garantir que o debate seja plural e aberto à participação de qualquer 
homem ou mulher disposto a contribuir para seu avanço, mesmo que não esteja inscrito em nossas 
fileiras.

Não tememos a polêmica e a divergência. Uma das principais energias propulsoras do PT tem sido 
sua capacidade de conviver com a diferença e dela se nutrir para arejar a vida interna, apurando a 
percepção sobre os grandes problemas de nossa época e como enfrentá-los.  

Estamos convencidos de que esse método é o correto também para resolvermos com sucesso as 
tarefas de renovação política, orgânica e geracional, perante as quais o 6º Congresso representa etapa 
fundamental. 

Também é a maneira mais apropriada de abrir o debate partidário para a participação dos movi-
mentos sociais, principal fonte constitutiva do PT e fator determinante de nossa atividade política.

Forjado nas lutas das classes trabalhadoras, partido de luta e governo, democrático e socialista, o 
PT é uma criação histórica do povo brasileiro: nossos processos de debate somente frutificam e fazem 
sentido quando se mesclam com os interesses, as aspirações e os pontos de vista dos milhões de 
homens e mulheres que vivem de seu próprio suor. 

Estamos dando os primeiros passos para um congresso vitorioso, capaz de revigorar nosso partido 
e o conjunto do campo popular, impulsionando o papel que cabe à esquerda brasileira na luta anti-
-imperialista e no combate à ofensiva conservadora desfechada pelo grande capital contra os povos 
do mundo. 

Essa coletânea de textos expressa nosso compromisso com um debate vivo, público e destemido, 
instrumento essencial para o PT seguir adiante em sua missão histórica. 

Rui Falcão

Presidente Nacional do PT  

Apresentação
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Cenário internacional

Valter Pomar

Conhecer a situação internacional e seus impactos na sociedade brasileira é indispensável para formular 
uma política adequada. O texto a seguir busca contribuir neste sentido.

Um resumo da situação

1. As principais características do cenário internacional são as crises, as guerras e a instabilidade 
generalizada.

2. Tais características decorrem do predomínio avassalador do capitalismo, do domínio do capital 
oligopolista e fi nanceiro, do decorrente aguçamento dos confl itos intercapitalistas e do declínio 
da potência hegemônica.

3. As políticas neoliberais, hegemônicas em âmbito mundial desde os anos 1990, resultaram 
numa ampliação da polarização social e política, bem como no aprofundamento das agressões 
imperialistas contra a soberania nacional dos países economicamente mais frágeis.

4. As políticas neoliberais e as ações imperialistas impulsionadas pelo consórcio formado pelos Es-
tados Unidos, União Europeia e Japão geram alternativas e reações de diferentes tipos e conteúdos.

5. É o caso dos BRICS, com destaque para China, Rússia e – durante os governos Lula e Dilma 
– também o Brasil. É o caso, também, dos chamados governos progressistas e de esquerda na 
América Latina. É o caso, ainda, das lutas políticas e sociais impulsionadas por forças de esquerda 
que atuam na Europa, África, Ásia e Estados Unidos.

6. A resposta às políticas encabeçadas pelos EUA também assume formas historicamente reacio-
nárias. Uma destas formas é o fundamentalismo terrorista, inclusive onde constitui uma reação 
ao terrorismo de Estado praticado pelos Estados Unidos e seus aliados maiores e menores, entre 
os quais Israel e Arábia Saudita.

7. Outro exemplo de alternativa reacionária é o populismo de direita expresso por Trump e Le 
Penn, assim como pelas forças fascistas e neonazistas na Ucrânia, Grécia e em diversos países do 
Leste Europeu, pelos partidos ultraconservadores cuja força eleitoral cresce em todos os países da 
Europa Ocidental, inclusive nos países nórdicos conhecidos por seu estado de bem-estar social.

8. Tanto o neoliberalismo quanto o populismo de direita conduzem, por diferentes caminhos, ao 
agravamento da instabilidade, das crises e das guerras.

9. O “protecionismo” e o “globalismo” de grande potência são diferentes formas que o imperialismo 
pode assumir. Ambas já conduziram o mundo, ao longo do século passado e deste, a inúmeras 
guerras e crises. 

10. Exemplo disto são os grandes tratados comerciais transoceânicos que estavam sendo 
negociados durante o governo Obama e foram questionados por Donald Trump. 

11. Tanto a tentativa de viabilizar os tratados, quanto a decisão de desistir deles, expressam 
diferentes interesses do grande capital. Num caso e noutro, não se considera os interesses da 
maioria da população do planeta, nem tampouco a soberania política e econômica da maior 
parte das nações.

12. Hoje, como já aconteceu no passado, a manutenção da paz e da democracia, as perspec-
tivas de desenvolvimento e até mesmo a sobrevivência da humanidade dependerão da classe 
trabalhadora, dos setores populares, das forças progressistas, democráticas e de esquerda. 
Não se deve absolutamente nada dos grandes capitalistas e dos Estados que os representam.

13. Temos pela frente uma luta longa e dura. Mas podemos vencer e precisamos vencer, pois, 
como disse o grande Luís Fernando Veríssimo, cada vez mais fica claro que a alternativa é entre 
barbárie e socialismo.

Detalhamento das principais características

14.  Como já dissemos, as principais características do cenário internacional são as crises, as guerras 
e a instabilidade generalizada. Por que isso ocorre?

15. Para responder a esta questão, é preciso levar em consideração um conjunto de fatores, surgidos 
em diferentes momentos da história recente, mas que hoje conjugam-se na composição do cenário 
internacional. Citamos entre estes fatores:
a) a hegemonia do capitalismo: nunca como antes na história os capitalistas e o capitalismo como 
modo de produção foram tão hegemônicos quanto hoje;
b) a natureza do capitalismo contemporâneo: com a fi nanceirização e a especulação, há uma con-
tradição e dissociação cada vez maior entre os circuitos da produção material e os circuitos da 
valorização do capital. Sendo importante lembrar que, depois de 2008, os “bancos grandes demais 
para quebrar” se tornaram ainda maiores, produto da inexorável tendência à concentração e cen-
tralização do capital;
c) a crise do capitalismo: desde os anos 1970, convivem níveis de crescimento muito baixos, a 
ocorrência em espaços de tempo cada vez menos de crises de variados tipos e profundidade, 
desembocando em 2008 em um colapso geral que recorda o de 1929. As causas que produziram 
a crise de 2008 não foram superadas, pelo contrário;
d) o declínio da potência hegemônica: embora seja a principal potência militar e emissora da 
moeda de maior trânsito internacional, os Estados Unidos perderam peso econômico, vivem uma 
crise interna de grandes proporções e têm sua hegemonia crescentemente contestada, motivos 
que tornam possível falar do declínio relativo de sua hegemonia;
e) a ascensão de outros polos de poder: ao contrário do unilateralismo pretendido pelos EUA após 
o fi m da URSS, o mundo atual é crescentemente multipolar, com destaque para os BRICS. Mas um 
mundo multipolar não é necessariamente um mundo pacífi co, como demonstram os aconteci-
mentos que precederam as Guerras Mundiais;
f) a formação de blocos e acordos: como o cenário internacional é profundamente diferente daquele 
prevalecente no imediato pós-Segunda Guerra, as instituições multilaterais como a ONU, o FMI, o 
Banco Mundial e mesmo a Organização Mundial do Comércio vão perdendo peso e importância 
frente a uma multiplicidade de acordos e tratados, que -– como ocorreu antes da Primeira e da 
Segunda guerras mundiais – são sintomas de desarranjo e crise, não de ordem e estabilidade;  
g) a disputa entre diferentes vias de desenvolvimento capitalista: enquanto no período 1945-
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1991 os conflitos internacionais estavam fortemente atravessados pela luta entre capitalismo e 
socialismo, hoje o conflito dominante se dá entre diferentes maneiras de organizar o capitalismo, 
cabendo às alternativas socialistas uma pequena influência. Dito de outra forma, algumas das 
forças que impunham limites às forças destrutivas do capitalismo são mais fracas, atualmente, 
do que já foram antes;
h) a defensiva estratégica da classe trabalhadora: aumento das taxas de exploração, redução na 
remuneração, piora nas condições de trabalho, reversão de direitos sociais, estreitamento das 
liberdades democráticas, enfraquecimento dos sindicatos e partidos, perda de espaços insti-
tucionais, fortalecimento de valores individualistas, ampliação dos conflitos entre os diferentes 
segmentos de trabalhadores e recomposição da própria classe trabalhadora. As derrotas e as 
dificuldades da classe trabalhadora são um fator fundamental para compreender o que está 
ocorrendo, hoje, no cenário internacional. Afinal, a luta da classe trabalhadora sempre foi um 
fator de civilização e humanismo contra a barbárie do capital. 

16. Como o mundo hoje é mais capitalista que nunca, é fundamental compreender o que 
está ocorrendo com este modo de produção baseado na exploração do trabalho assalariado.

17. O cerne da questão está no atual estágio de desenvolvimento das forças produtivas do 
capitalismo, especialmente nos Estados Unidos e na Europa.

18. Quanto mais se eleva a produtividade do trabalho e, portanto, a extração de mais-valia 
relativa, mais o capitalismo se enreda em suas variadas tendências estruturais: 

a) decréscimo de sua taxa média de lucro; 
b) concentração, centralização e exportação de capitais, tanto na forma financeira quanto na 
forma de transferência de plantas industriais, promovendo crescente globalização do capitalismo; 
c) redução da participação de trabalho vivo no processo produtivo; 
d) crescente desemprego estrutural e pauperização das massas trabalhadoras das sociedades 
capitalistas, tanto desenvolvidas quanto periféricas e avassaladas ao capitalismo central; 
e)acentuação da natureza de classe do Estado; 
f)incompatibilidade crescente entre capitalismo, bem-estar, democracia e soberania nacional.

19. Essas tendências foram acirradas a partir de 2008, com as crises financeiras e econômicas 
globais que tiveram como epicentros os Estados Unidos, a Europa e o Japão.

20. No imediato pós-crise de 2008, muito se falou em abandonar as chamadas políticas neo-
-liberais. Mas as políticas efetivamente adotadas foram no sentido de reafirmar o que já vinha 
sendo feito: parques industriais serem desmontados por políticas de “relocalização” de unidades 
fabris, e/ou concentração na produção de commodities minerais e agrícolas, e/ou dissemina-
ção do rentismo como forma de reprodução do capital, e/ou destruição das políticas sociais e 
trabalhistas. Características comuns tanto aos países capitalistas desenvolvidos, quanto àqueles 
que se subordinaram ao “Consenso de Washington”.

21. Esse conjunto de processos leva à acumulação, em extratos diminutos da população, da 
maior parte das riquezas real e fictícia produzidas pelas corporações e sociedades capitalistas. 
Noutras palavras, uma burguesia mundial cada vez mais rica e cada vez menos numerosa.

22. Ao mesmo tempo, aquele conjunto de processos faz com que encolha a capacidade social de con-
sumo, ao serem criadas massas cada vez maiores de trabalhadores deserdados e/ou mal remunerados.

23. Nos Estados Unidos, Europa e Japão, a questão do desemprego, inclusive de trabalhadores 
qualificados – até então considerados como parte de uma suposta “classe média” – tornou-se 
um dos aspectos mais grotescos da crise, em contraste com a riqueza acumulada por 1% a 
2% da população.

24. Frente a este quadro que recorda o que ocorreu no princípio do século XX, alguns acreditam 
que a solução poderia vir da adoção de políticas semelhantes às que foram implementadas, 
nos anos 1930, durante o New Deal de Roosevelt.

25. Noutras palavras, alguns acreditam que a solução estrutural para a crise atual poderia 
resultar da ampliação dos investimentos públicos, que resultariam na melhoria das condições 
sociais dos milhões de desempregados e “excluídos”, produzindo um efeito “dinamizador” sobre 
a economia e a geração de empregos, contribuindo, assim, para superar a crise.

26. Evidentemente somos a favor de ampliar os investimentos públicos. Mas, tomado isola-
damente, isto é insuficiente para enfrentar a crise atual. Aliás, cabe lembrar que nos Estados 
Unidos dos anos 1930:
a) para ampliar os investimentos públicos, foi necessário enfrentar a oposição dos capitalistas, 
que tudo fizeram para impedir que as ações do Estado tivessem um efeito positivo real na 
dinamização da produção e do emprego;
b) apenas a participação na Segunda Guerra Mundial retirou a economia capitalista dos EUA 
da crise iniciada em 1929.

27. Talvez nada explicite melhor o caráter destrutivo e mortífero do capitalismo: sua dependên-
cia frente a guerra, a produção de armas, a destruição total de cidades, o assassinato em escala 
industrial de dezenas de milhões de pessoas, a destruição das riquezas até então acumuladas, 
os lucros produzidos pelo mercado paralelo e pela reconstrução posterior, a nova correlação de 
forças internacional derivada da Segunda Guerra, a Guerra Fria e as guerras quentes ocorridas 
depois, as novas tecnologias, inclusive digitais e nucleares resultantes. A guerra, nas suas variadas 
formas, jogou um papel fundamental na criação das condições para um novo ciclo de cresci-
mento econômico capitalista, que se estendeu até o final dos anos 1960, início dos anos 1970.

28. O complexo industrial-militar – absolutamente irracional do ponto de vista dos interesses da 
sociedade como um todo – é extremamente “eficiente” para os fins da acumulação de capitais.

29. Mas a indústria bélica também experimenta – em escala ainda mais acelerada – as mesmas 
transformações científicas e tecnológicas do conjunto da “indústria produtiva”. Aliás, a indústria 
bélica é uma das que mais reduz o uso de força de trabalho em seu processo produtivo. Ou 
seja, é uma das indústrias que mais tende a elevar a produtividade do trabalho e a extração da 
mais-valia relativa. E, portanto, é uma das indústrias que tende a adotar níveis muito acelerados 
de descarte do trabalho vivo, agravando os distúrbios sociais e econômicos típicos – como o 
desemprego – do capitalismo.

30. Uma das perguntas que se pode fazer é por quais motivos os capitalistas e o modo de 
produção capitalista, mesmo quando estão em crise, não adotam “natural” e “espontaneamente” 
políticas de emprego e renda, que poderiam resultar em ampliação do consumo e da produção, 
restabelecendo, assim, os ciclos econômicos cuja interrupção constitui a causa e o efeito da crise.  

31. A resposta é simples: o grande capital, especialmente aquele situado nas altas esferas 
financeiras, prefere produzir mais-valia sem passar pelo processo de  produção material. Dito 
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de outra forma, prefere transformar o conjunto da mais-valia anterior em mais-valia ampliada, 
sem “desperdiçar” nada disto em salários diretos e indiretos.

32. Talvez esta seja outra das maiores provas do caráter anti-social dos capitalistas e do ca-
pitalismo: eles repudiam os “investimentos públicos”, especialmente aqueles voltados para 
resolver “problemas sociais”, porque implicam numa certa distribuição da mais-valia fora do 
circuito real do capital.

33. Este é um dos motivos pelos quais clama no deserto aqueles que pretendem civilizar e 
humanizar o capitalismo e os capitalistas, tentando convencê-lo de que eles poderiam lucrar 
mais se todos vivessem melhor. Claro que o chamado “keynesianismo” pode converter-se no-
vamente em uma opção para setores do capital, mas isto só acontecerá se e quando a classe 
trabalhadora colocar sobre a mesa uma alternativa mais radical, que converta – aos olhos da 
burguesia – a intervenção do Estado na economia em “mal menor” que protegerá o capitalismo 
de seus próprios demônios.

34. Isto ajuda a entender por quais motivos a especulação financeira e o saqueio direto de 
riquezas, como é o caso dos recursos naturais, assumem crescente importância a partir dos anos 
1970. O capitalismo maduro assume formas que lembram cada vez mais a violência brutal da 
acumulação primitiva de sua infância. Isto vai das patentes, licenças e propriedade intelectual, 
que recordam os monopólios contra os quais se levantou a burguesia nascente, passa por uma 
divisão internacional de trabalho de tipo colonial, por uma destruição implacável da natureza 
que rememora o ocorrido em países onde se instalaram os latifúndios escravistas. Tudo isto se 
combinando com as formas mais extremadas de extração da mais-valia relativa, com novidades 
tecnológicas como as nanotecnologias e a biotecnologia.

35. Também por isto, o complexo industrial-militar dos Estados Unidos e da Europa Ocidental 
continuam sendo desenvolvidos como pilares estratégicos. Isto não só para a defesa de seus ter-
ritórios e sociedades, mas principalmente para a subordinação de outros territórios e sociedades.

36. Estados Unidos e Europa Ocidental necessitam de recursos minerais e energéticos de 
outros países, assim como de mercados, e áreas de contenção ou de ataque. Não por acaso 
os Estados Unidos têm mais de 1 mil bases militares em todo o mundo, e há muito interferem 
militarmente em toda parte onde seus interesses estejam, real ou imaginariamente, em perigo.

37. As guerras de Reagan, nos anos 1980, disseminaram-se pela América Central, África e Oriente 
Médio. As guerras de Bush, nos anos 2000, afetaram ainda mais os já conflagrados Afeganistão 
e Iraque, devastando grandes regiões. As guerras de Clinton causaram imensas destruições no 
sul da Europa (antiga Iugoslávia). As guerras de Obama, realizadas por drones, e as de ingleses 
e franceses, com o emprego de bombardeiros, na África do Norte e no Oriente Médio, des-
truíram grande parte da Líbia e da Síria, e são responsáveis pelas provocações contra a Rússia, 
que levaram aos conflitos na Ucrânia, assim como pelo evidente “cerco” de contenção à China, 
no arco que vai do Japão às Ilhas Spratly. E antes mesmo de tomar posse, Trump iniciou uma 
escalada verbal com a China.

38. Os Estados Unidos têm sido o principal agente de geração e difusão do chamado “terror 
jihadista” por todo o mundo. Eles financiaram e armaram a Al-Qaeda. Depois, financiaram e 
armaram outros grupos do mesmo tipo para, hipoteticamente, enfraquecer a Al Qaeda, e/ou 
para derrubar governos que não lhes eram simpáticos, a exemplo da Síria.

39. O resultado mais dramático dessa intervenção imperial nos assuntos internos de outros 
países, em especial no Oriente Médio, foi o surgimento do Estado Islâmico e a disseminação 
de grupos terroristas islâmicos por todo o norte da África, por vários países da Ásia e no pró-
prio interior dos Estados Unidos e de países europeus. Muitos deles são apoiados, financeira 
e militarmente, por governos aliados dos Estados Unidos, a exemplo da Arábia Saudita, Catar, 
Emirados Árabes e Turquia.

40. Os Estados Unidos, depois do fracasso da guerra do Vietnã e dos desastres de sua inter-
venção direta no Iraque e no Afeganistão, se esforçam para fazer com que “suas guerras” sejam 
manejadas por controle remoto e lutadas por outros, inclusive mercenários, conforme vem 
sendo feito por Obama.

41. Que um presidente dos EUA, responsável direto por autorizar milhares de execuções sem 
julgamento, execuções realizadas por drones que lançam bombas que matam indiscriminada-
mente quem estiver próximo dos alvos, seja tratado como figura simpática e premiado como 
“Nobel da Paz” é apenas um exemplo mais da linguagem orwelliana que predomina em certas 
esferas da política, onde as palavras muitas vezes querem dizer seu contrário: paz é guerra, 
verdade é mentira, solidariedade é egoísmo...       

42. O resultado da política dos EUA e seus aliados tem sido o armamento contínuo de Estados 
e grupos que utilizam o terrorismo como uma das principais formas de ação e que, na prática, 
ao invés de “disseminarem a democracia”, procuram instaurar regimes absolutistas, despóticos 
e sanguinários, a exemplo do ISIS.

43.Em tais condições, não é qualquer ponto fora da curva que tenha se originado uma do-
lorosa e mortífera onda de refugiados, oriundos principalmente da África, Oriente Médio e 
Ásia, que tenham se multiplicado grupos terroristas por toda parte, e que tenham surgido ou 
ressurgido correntes políticas semelhantes ao fascismo e ao nazismo, tanto na Europa quanto 
nos Estados Unidos.

O caso dos Estados Unidos

44. Em 2008 a crise econômica teve como epicentro os Estados Unidos. Hoje, a crise política 
mundial também tem seu epicentro lá. Crise que tem na incerteza um componente adicional, 
uma vez que há uma grande dose de imprevisibilidade no comportamento do futuro presi-
dente dos EUA.

45. A eleição de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos é um símbolo dos tempos 
em que vivemos no cenário internacional. Quem quer que preste atenção séria às entrevistas e aos 
discursos de Trump e os compare ao que diziam os populistas de direita na Alemanha e na Itália dos 
anos 1920 e 1930, encontrará muitas semelhanças. Como também encontrará muita semelhança 
entre as massas populares alemãs daquela época – desempregadas e desesperadas, que se deixa-
ram envolver pelo hitlerismo –, do mesmo modo que os desempregados e desesperados brancos 
norte-americanos, assim como parcelas dos setores médios e inclusive de migrantes legalizados, 
estão sendo envolvidos pelo “trumpismo”, ou pelo Tea Party norte-americano.

46. Evidentemente, há imensas diferenças entre Trump e Hitler, entre os anos 1930 e a época atual. 
Entretanto, é preciso estar alerta para o fato de que estamos vivendo um momento internacional 
que possui semelhanças inquietantes com o que ocorreu na crise dos anos 1930 e, de forma mais 
ampla, no período entre guerras (1914-1945). 1110
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47. Naquela época, sob hegemonia do liberalismo, ocorreu uma imensa crise econômica e social, 
política e militar. Por diversos motivos, as revoluções socialistas não foram vitoriosas, senão na 
Rússia de 1917. De conjunto, tanto a social-democracia quanto o comunismo fracassaram em 
transformar aquela crise em ponto de partida para a superação do capitalismo. Seja para superar 
a crise, seja para debelar a ameaça de uma revolução social, parcelas crescentes do grande capital 
e da direita tradicional foram aderindo às teses do populismo de direita, que também atraíram 
parcelas importantes das classes trabalhadoras. Estas foram algumas das causas da ascensão do 
fascismo na Itália, do franquismo na Espanha e do nazismo na Alemanha. O populismo de direita 
não era liberal: pelo contrário, fez crescer o papel do Estado, do planejamento e do protecionismo 
nacionalista. Mas o populismo de direita, na medida que estava à frente de grandes potências 
capitalistas, era também expansionista, imperialista, racista, anti-democrático, anti-socialista e 
anti-comunista. O resultado disto foi a Segunda Guerra Mundial.

48. Como dissemos, há muitas diferenças entre aquela época e os tempos atuais. Não se deve 
concluir daí que os riscos do nazi-fascismo sejam menores ou inexistentes. Seria mais correto 
dizer que as grandes crises econômicas e sociais estimulam as tendências fascistas. E que estas 
tendências se tornam mais fortes, a depender da política adotada pelas forças democráticas e 
de esquerda.

49. Aliás, se comparamos a atitude hegemônica da esquerda europeia com a atitude hegemônica 
da esquerda latino-americana e caribenha, fi ca claro que a combatividade é muito mais efi caz do 
que a capitulação quando se trata de combater a ascensão da direita. O compromisso de amplos 
setores da esquerda europeia com as políticas neoliberais, a difi culdade de tratar o tema das mi-
grações, o bom-mocismo frente às forças de direita e extrema-direita, a acomodação crescente 
a uma democracia cada vez menos democrática, o compromisso com determinadas políticas 
imperialistas, tudo isto contribuiu para o crescimento da extrema-direita.

50. Aliás, os que lamentam a vitória de Trump precisam incluir, dentre suas refl exões, a seguinte: 
a esquerda estadounidense não possui expressão partidária e eleitoral independente.

51. Talvez como nunca na história recente tivesse sido tão necessária a existência de uma alter-
nativa partidária e eleitoral da esquerda nos Estados Unidos. Benny Sanders tinha mais chances 
de disputar o voto dos setores populares que optaram por Trump, entre outros motivos para 
rejeitar a candidata “democrata” Hillary Clinton, inicialmente a preferida de Wall Street, cúmplice 
das políticas neoliberais adotadas pelos governos Clinton e Obama, defensora acérrima do in-
tervencionismo militar dos Estados Unidos.

52. Olhando em perspectiva histórica, a principal surpresa nas eleições americanas não foi Trump, 
mas sim a vitalidade demonstrada pela pré-candidatura de Bernie Sanders, que procurou conquistar 
os desempregados e desesperados americanos para outra perspectiva. Que isso tenha emergido 
nos Estados Unidos é algo alentador. No entanto, é preciso reconhecer que ainda falta um longo 
caminho para que os movimentos sociais e políticos de esquerda daquele país se desenvolvam 
a ponto de impor outra política, capaz, por exemplo, de impedir aventuras militaristas.

Os cenários internacionais

53. Só as forças de esquerda, populares e democráticas têm condições de deter a contraofensiva 
reacionária que empurra o mundo para crises cada vez maiores e nos ameaça com guerras 
cada vez mais destrutivas.

54. Mas, para isto, será preciso que a classe trabalhadora e seus representantes políticos per-
cam todas as ilusões de que será possível defender o bem-estar social, defender as liberdades 
democráticas, defender a soberania nacional e defender uma nova ordem mundial sem impor 
uma derrota profunda às forças capitalistas e a seus representantes políticos, sem oferecer uma 
alternativa nova e radical para o mundo em que vivemos.

55. Nunca o mundo foi tão capitalista quanto é hoje. E é exatamente por isto que nunca o 
mundo foi tão desigual, conservador e violento. Devemos tirar todas as consequências desta 
verdade simples: é preciso colocar a luta pelo socialismo na ordem do dia, como uma alternativa 
realista aos problemas que estamos vivendo.

56. É preciso recolocar em debate uma alternativa global ao sistema dominante no mundo. Até 
para evitar o mal maior, até para conseguir as mínimas reformas, é preciso lutar por transfor-
mações efetivas no modo de produzir e distribuir as riquezas em nossa sociedade, na maneira 
como as pessoas se relacionam entre si e com a natureza.

57.A crise que o capitalismo enfrenta, desde 2008, pode ser enfrentada de duas maneiras 
fundamentalmente diferentes:
a) ou rebaixando ainda mais o nível de vida dos trabalhadores, causando catástrofes sociais 
e ambientais, jogando para a direita o ambiente ideológico e político, empurrando o mundo 
para a guerra;
b) ou transformando as riquezas acumuladas nas mãos do capital oligopolista e financeiro 
em investimento público, em ampliação do bem-estar e recuperação do meio-ambiente, des-
montando os arsenais militares e “girando” para a esquerda o ambiente ideológico e político.

58. Não existe caminho do meio num momento de crise como o que vivemos. As políticas de 
“ganha-ganha” são possíveis quando tanto os de baixo quanto os de cima têm mais paciência 
que medo, mas principalmente quando há crescimento econômico que torne factível redis-
tribuir a renda futura. Ou seja: quando, apesar da manutenção do status quo ante, há uma 
expectativa de que no futuro as coisas vão melhorar, que o crescimento será acompanhado por 
alguma redistribuição. Mas quando não há crescimento econômico, quando há decrescimento, 
não há expectativa de melhora futura. Neste cenário, a luta é por fatias de um bolo que está 
diminuindo de tamanho. Então se estabelece uma luta pela expropriação, o medo toma conta 
e se fecham os “caminhos do meio”.

59. Tampouco existe reforma pelo alto capaz de resolver a situação que estamos vivendo. As forças 
que causam a crise e que se benefi ciam dela são as mesmas que dominam o poder político, eco-
nômico, militar e ideológico nos Estados Unidos. É por isto que as ações práticas do governo dos 
EUA ampliam a crise, seja quando estimulavam o globalismo, seja agora em que parece predominar 
o protecionismo. E em ambas vertentes, inviabilizam as liberdades democráticas: tanto na Europa 
quanto nos Estados Unidos, a democracia liberal abre caminho, tanto na forma quanto no conteúdo, 
para regimes cada vez mais autoritários. A globalização hegemonizada pelo capital fi nanceiro não 
é compatível nem mesmo com os níveis de democracia existentes antes da crise dos 1970.

60. Os Estados Unidos – ainda a maior potência do mundo, mas que está vendo sua hegemonia 
declinar – não têm unidade e/ou capacidade para construir uma alternativa à crise que vivemos. 
Mas ainda têm os meios para tentar bloquear ou retardar a mudança, ou pelo menos matar e 
morrer tentando.
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61. Lembremos mais uma vez que aquele país só superou a crise dos 1930 graças à Segun-
da Guerra Mundial. E quando a Segunda Guerra terminou, o complexo industrial-militar 
continuou apostando em novas guerras e na corrida armamentista. A política da era Bush 
pai-Clinton-Bush filho-Obama não foi, portanto, um raio em céu azul.

62. É por isso, também, que os Estados Unidos operam de maneira agressiva contra os BRICS, 
especialmente contra a China e a Rússia. O governo russo deu vários sinais de que conside-
rava Hillary Clinton mais perigosa. Mas isto não quer dizer que a vitória de Trump elimine a 
variável guerra do cenário mundial: seus atritos com a China, antes mesmo de tomar posse, 
confirmam este risco.

63. A dinâmica da crise mundial é mais poderosa e tende a empurrar os EUA em direção à 
guerra. Quem pode evitar este desfecho, em primeiro lugar, é o povo dos Estados Unidos.

64. O movimento sindical, a intelectualidade de esquerda, os setores democráticos daquele 
país estão chamados a agir de maneira autônoma frente aos dois grandes partidos do Capital, 
o Republicano e o Democrata.

65. Quem pode evitar a guerra e construir outra ordem mundial é, em segundo lugar, a classe 
trabalhadora e os povos das demais regiões do mundo. Neste particular, o povo da América 
Latina e Caribe já deu, continua dando e ainda pode e deve dar uma grande contribuição.

A situação da América Latina e Caribe

66. A América Latina e o Caribe foram vítimas, entre os anos 1960 e 1990, de governos 
ditatoriais e neoliberais, que aprofundaram as piores características da história de cada um 
dos países da região: a dependência externa, a falta de democracia e a desigualdade social.

67. A partir de 1998, teve início um ciclo de governos progressistas e de esquerda que, 
malgrado suas debilidades e diferenças, apontou num sentido oposto: ampliação do bem-
-estar e da igualdade social, ampliação das liberdades democráticas, soberania nacional e 
integração regional.

68. A partir da crise de 2008 e seus efeitos, mais a ação do governo dos Estados Unidos e 
da oposição de direita, somada aos erros e as limitações das experiências “progressistas e de 
esquerda”, abriu uma fase de contraofensiva reacionária que vem derrotando os governos 
progressistas e de esquerda na região e colocando na defensiva as forças sociais e partidárias 
vinculadas aos trabalhadores.

69. Aonde a direita voltou ao governo, assiste-se não apenas a um retrocesso social, mas 
também a um retrocesso econômico e político, bem como a um giro na política externa, que 
volta a ser subalterna aos interesses dos EUA.

70. A recente eleição nicaraguense demonstrou que não é inevitável a derrota dos governos 
progressistas e de esquerda. Porém, a difícil situação da Venezuela e a derrota sofrida no Brasil 
e na Argentina criaram um novo cenário estratégico. O fato de vários governos progressistas 
existirem e apoiarem uns aos outros foi uma variável importante para um avanço comparti-
lhado. A ofensiva reacionária age no sentido oposto.

71. A esquerda latino-americana e caribenha está convocada a deter a ofensiva reacionária, 
reconquistar os espaços perdidos, alcançar novas vitórias, criar as condições para que a Unasul 
e a Comunidade de Estados Latinoamericanos e Caribenhos voltem a ter protagonismo no 
cenário internacional, em favor da paz e de outra ordem econômica e política internacional. 
Descobrir quais os caminhos para fazer isto exigirá um balanço detalhado de como chega-
mos até aqui, do qual se possa extrair uma diretriz de como seguir em frente em uma nova 
situação, distinta daquela vigente entre 1998 e 2016. Esta nova situação pós-2016 poderá 
ser, em alguns aspectos, semelhante àquela que vigia na década neoliberal dos 1990, mas, 
em outros aspectos, constituirá uma situação totalmente nova.

72. Até a crise internacional de 2008, os governos progressistas e de esquerda vinham con-
seguindo contornar seus limites, contradições e erros. Mas, a partir da crise internacional de 
2008, a deterioração dos preços das commodities, a dependência financeira e comercial, a 
força dos oligopólios – especialmente estrangeiros – e a fraqueza do Estado tornaram cada 
vez mais difícil a situação, agravando um conjunto de problemas que já vinham se acumu-
lando (fadiga de material, limites da estratégia adotada, timidez nas políticas de integração, 
políticas macroeconômicas que mantiveram a predominância do setor agroexportador e o 
peso do setor financeiro etc).

73. Noutras palavras, a crise internacional funcionou como um catalizador de diversos fenô-
menos, revelando que a dependência externa continua sendo uma variável fundamental a 
superar, através da integração regional, da industrialização, do fortalecimento do Estado e da 
soberania nacional, em todos os seus aspectos, da soberania alimentar à Defesa, passando 
pela comunicação.

74. A crise e a contraofensiva reacionária atingiram o conjunto dos países governados pelas 
forças progressistas e de esquerda. Seja onde foi adotada uma variante mais “confrontacionista”, 
seja onde foi adotada uma variante mais “negociadora”, verificou-se uma deterioração das con-
dições políticas, econômicas e sociais, que afetou o apoio da classe trabalhadora aos governos 
progressistas e de esquerda, levando à derrota eleitoral na Argentina, criando espaço para o 
impeachment no Brasil e possibilitando uma maioria parlamentar de direita na Venezuela.

75. Parte da perda de apoio deveu-se a opções incorretas feitas pelos respectivos governos progres-
sistas e de esquerda. É o caso, por exemplo, da política econômica adotada no Brasil em 2015-2016.

76. Outra parte da perda de apoio deveu-se ao fato da classe dominante seguir controlando 
os meios econômicos e políticos, assim como dispondo dos apoios internacionais necessários 
não apenas para opor-se, mas, inclusive, para apostar na subversão.

77. Que tenham mantido estes instrumentos sob seu controle não é um acaso. Isto decorreu, 
em grande medida, da estratégia adotada na maioria dos países governados por forças pro-
gressistas e de esquerda, estratégia que em nenhuma hipótese previa a expropriação parcial 
ou total de setores das classes dominantes.

78. Entretanto, naqueles países em que houve assembleias constituintes e reformas consti-
tucionais, o fortalecimento dos instrumentos populares e democráticos de intervenção eco-
nômica e política estatal, bem como as medidas de democratização e controle social dos meios 
de comunicação, permitiu – e ao menos até agora segue permitindo – contrabalançar com maior 
efi cácia os instrumentos de poder político e econômico da classe dominante.
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79.  Cada país da América Latina e Caribe tem sua própria história, irredutível e única. Mas os episó-
dios desde 2008 – Honduras, Paraguay, Argentina, Venezuela, Brasil – confi rmam, mais uma vez, que 
nossas relevantes diferenças nacionais e regionais convivem com imensas semelhanças, entre as quais:
a) nossas classes dominantes preferem subordinar-se a Washington do que construir experiências 
democráticas e progressistas de desenvolvimento soberano;
b) nossas classes dominantes e seus representantes políticos e midiáticos têm com a democracia 
uma relação meramente instrumental;
c) nossas classes dominantes preferem ganhar dinheiro através da desigualdade e da dependência às 
metrópoles do que através da integração regional e da ampliação do consumo das massas populares.

80. É por isto que as classes dominantes da América Latina e Caribe atacam duramente tanto governos 
moderados quanto radicais. O que lhes importa e desagrada é serem governos de esquerda, ou seja, 
governos que têm compromisso com os interesses da classe trabalhadora e das maiorias populares. 

81. No ambiente estratégico dos anos 1990, a maioria dos partidos e organizações de esquerda da 
América Latina e Caribe foi convergindo na prática e também no plano das formulações para uma 
estratégia que consistia – malgrado profundas diferenças históricas, sociais, políticas e ideológicas 
– em buscar melhorar a vida do povo através de políticas públicas que seriam implementadas a 
partir de espaços legislativos e executivos conquistados através de processos eleitorais.

82. Tais políticas públicas foram de diferentes tipos (universais/distributivas e/ou focalizadas/com-
pensatórias) e foram implementadas com diferentes graus de confronto, negociação e aliança com 
as “elites” locais e com os “imperialismos”.

83. Em alguns casos, aquelas políticas públicas foram precedidas ou acompanhadas de processos 
constituintes que resultaram em reformas importantes e foram acompanhadas de uma retórica 
radicalizada, embora em nenhum caso tenham implicado em revoluções no sentido clássico deste 
termo (ou seja, na expropriação econômica e política da classe dominante). Noutros casos, aquelas 
políticas públicas foram implementadas sem processos constituintes, sem nenhuma tentativa de 
reforma nas estruturas políticas, sociais e econômicas, no Estado e na relação entre as forças sociais, 
além de acompanhadas de uma retórica explícita e assumidamente “moderada”.

84. Apesar destas múltiplas e importantes diferenças, havia um núcleo comum, o que permite dizer 
que estávamos diante de variantes de uma mesma estratégia. Este núcleo consistia, como já foi 
dito, na implementação de políticas públicas a partir de posições conquistadas através de processos 
eleitorais. Neste aspecto, esta estratégia e cada uma de suas variantes eram todas profundamente 
diferentes da estratégia adotada pelos que dirigiram a Revolução Cubana de 1959.

85. No caso cubano, tivemos a conquista do poder (e não do governo), pela luta armada (não pela 
via eleitoral), a partir da qual se introduziram não apenas novas políticas públicas, mas também 
transformações estruturais e revolucionárias no padrão de desenvolvimento vigente até então em 
Cuba, mudanças que incluíram da reforma agrária à transição socialista. 

86. Entretanto, as grandes revoluções – como a haitiana, a mexicana e a cubana – não são planeja-
das: elas acontecem devido à condensação de contradições internas a cada país. Evidentemente, 
o acontecer das revoluções tem relação direta com os estímulos maiores ou menores fornecidos 
pelo ambiente regional e mundial. Por exemplo: nos dias de hoje, o ambiente de instabilidade in-
ternacional é acompanhado pela interdição posta, pelas classes dominantes da região, a qualquer 
política de reformas. Em qualquer caso, para que as revoluções não apenas ocorram, mas para 
que também sejam vitoriosas, é necessário que na esquerda exista quem trabalhe por esta vitória. 

87. Apesar da oposição da maior parte da classe dominante e de seus representantes políticos, os 
governos progressistas e de esquerda entre 1998 e 2016 obtiveram êxito – maior ou menor em cada 
caso – no que diz respeito a melhorar a vida do povo, ampliar as liberdades democráticas, afi rmar 
a soberania nacional e ampliar a integração regional.

88. Entretanto, a partir de um determinado momento – que variou de país para país, mas que em 
todos os casos ocorreu depois da crise internacional de 2008 –, os governos progressistas e de 
esquerda passaram a enfrentar crescentes difi culdades, que resultaram em perda de apoio popular 
e no crescimento da oposição de direita.

89. Como no Chile dos anos 1970, predominou na classe dominante dos países latino-americanos e 
caribenhos a política de enfrentamento contra os governos progressistas e de esquerda. Utilizou-se 
de tudo um pouco: oposição política e midiática, sabotagem burocrática e econômica, ações diplo-
máticas abertas ou encobertas, mobilização de massa e ações subversivas clandestinas.

90. Aliás, a esquerda latino-americana e caribenha que chegou ao governo entre 1998 e 2016 tem 
muito aprender com a experiência da chamada “via chilena para o socialismo”. Inclusive com o fato 
de sermos vítimas de uma campanha anticomunista, que atinge inclusive partidos que –- ao con-
trário do que fi zeram o presidente Salvador Allende e o governo da Unidade Popular (1970-1973) 
–- nunca vincularam sua ação governamental ao objetivo de chegar ao socialismo.

91. Frente a uma nova situação, a esquerda da região está chamada a produzir uma nova estraté-
gia. Ontem, como hoje, um dos componentes desta estratégia continuará sendo a integração da 
América Latina e do Caribe, variável fundamental para o êxito da estratégia democrático-popular 
e socialista no Brasil e também para o êxito da estratégia que a esquerda venha a adotar em cada 
país da região. Caso o protecionismo prometido por Trump se materialize, mais espaço haverá para 
uma estratégia de integração.

92. Não é a primeira vez que a esquerda regional está chamada a produzir uma nova estratégia. O 
mesmo ocorreu no início dos anos 1990, em que enfrentávamos os efeitos combinados da ofensiva 
neoliberal e da crise do socialismo de tipo soviético. Naquele momento, o Foro de São Paulo foi um 
espaço muito importante para o diálogo e a elaboração de novas estratégias.

O papel do PT e do Foro de São Paulo

93. O Partido dos Trabalhadores tem uma larga experiência internacional, anterior a nossa chegada 
à Presidência da República. Possui amigos – e também militantes – em todos os continentes que 
acompanham com atenção os acontecimentos em nosso país e aguardam informações e diretrizes.

94. Nosso partido é internacionalista por razões programáticas e estratégicas. Programaticamente, 
porque defendemos um mundo socialista. Estrategicamente, porque as vitórias da classe trabalhadora 
e das esquerdas contribuem umas com as outras. Embora saibamos, também, que a solidariedade 
internacional e a cooperação entre partidos e movimentos socialistas, democrático-populares e 
anti-imperialistas também envolve contradições dos mais variados tipos.

95. Nosso internacionalismo é aberto. Mantemos relações com partidos, organizações e militantes 
das mais diferentes orientações políticas e ideológicas. Mantemos diferentes níveis de cooperação 
com os que compartilham as premissas do respeito à autodeterminação dos povos, às liberdades 
democráticas e ao bem-estar social. Não somos, nem aceitamos que ninguém seja, “partido guia” 
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ou “modelo” para os demais. Inclusive por isto, ao mesmo tempo que reforçaremos nossa presença 
em âmbito mundial, não nos fi liamos nem nos fi liaremos a nenhuma organização que alimente 
esta pretensão.  

96. A política internacional do PT prioriza a América Latina e o Caribe. Ao mesmo tempo, reforçare-
mos nossos contatos com os BRICS, com os países africanos e com todos aqueles que são vítimas 
do imperialismo. Destacamos a defesa do Estado Palestino, da independência do Sahara Ocidental 
e de Porto Rico, o estabelecimento de relações intensas com os povos, com os movimentos sociais 
e com os partidos de esquerda do continente africano. Apoiamos as iniciativas que – a partir dos 
milhões de latino-americanos residentes nos EUA – visam construir um partido de esquerda com 
força social e eleitoral. E buscaremos contribuir com as forças progressistas, democráticas e de 
esquerda do Haiti, apoiando a imediata retirada da Minustah.

97. No âmbito da América Latina e Caribe, sem prejuízo de um regionalismo aberto, priorizaremos 
a construção do Foro de São Paulo, que demonstrou ser um espaço positivo para o diálogo e para 
a ação comum de forças de esquerda, nacionalistas, populares, socialistas e comunistas. O mínimo 
denominador comum do Foro de São Paulo é a integração regional, o desenvolvimento soberano, 
a ampliação do bem-estar social e das liberdades democráticas dos nossos povos. Até porque a 
experiência recente confi rmou que não haverá “progressismo em um só país”. Através do Foro de São 
Paulo e também diretamente, enquanto Partido, manteremos contato com organizações similares 
dos demais continentes, sem nos fi liar a nenhuma delas.

98. Num contexto de hegemonia capitalista, crise do capitalismo, ampliação das contradições inter-
capitalistas, confl ito entre o bloco liderado pelos EUA contra os BRICS, instabilidade, crise e guerra, 
a alternativa está em construir um forte movimento internacional, ancorado nas classes trabalha-
doras e nos setores populares, que consiga não apenas resistir, mas também conquistar governos, 
reorientando, assim, a economia e a política mundiais. O PT e o Foro de São Paulo, a América Latina 
e o Caribe, já demonstraram poder dar grande contribuição neste sentido.

99. Nos tempos em que vivemos, capitalismo signifi ca instabilidade, crises e guerras. Nos Estados 
Unidos e na Europa, as classes dominantes e seus partidos, assim como importantes setores da 
esquerda tradicional, comprometeram-se com políticas neoliberais e/ou capitularam diante do 
populismo reacionário. A guerra, sob a forma regional ou mundial, é um risco crescente. Frente 
a barbárie capitalista, reafi rmamos a escolha feita, em 1980, pelo Partido dos Trabalhadores: uma 
sociedade sem exploração nem opressão, o socialismo.

100. Os principais traços do socialismo são assim resumidos pelas resoluções do 3º Congresso do 
Partido dos Trabalhadores:
a) “A mais profunda democratização. Isto signifi ca democracia social; pluralidade ideológica, cultu-
ral e religiosa; igualdade de gênero, igualdade racial, liberdade de orientação sexual e identidade 
de gênero. A igualdade entre homens e mulheres, o fi m do racismo e a mais ampla liberdade de 
expressão sexual serão traços distintivos e estruturantes da nova sociedade. O pluralismo e a au-
to-organização, mais que permitidos, deverão ser incentivados em todos os níveis da vida social. 
Devemos ampliar as liberdades democráticas duramente conquistadas pelos trabalhadores na 
sociedade capitalista. Liberdade de opinião, de manifestação, de organização civil e político-parti-
dária e a criação de novos mecanismos institucionais que combinem democracia representativa 
e democracia direta. Instrumentos de democracia direta, garantida a participação das massas nos 
vários níveis de direção do processo político e da gestão econômica, deverão conjugar-se com os 
instrumentos da democracia representativa e com mecanismos ágeis de consulta popular, libertos 

da coação do Capital e dotados de verdadeira capacidade de expressão dos interesses coletivos;”
b) “Um compromisso internacionalista. Somos todos seres humanos, habitantes de um mesmo 
planeta, casa comum a que temos direito e de que todos devemos cuidar. O capitalismo é um 
modo de produção que atua em escala internacional e, portanto, o socialismo deve também 
propor alternativas mundiais de organização social. Apoiamos a autodeterminação dos povos e 
valorizamos a ação internacionalista, no combate a todas as formas de exploração e opressão. O 
internacionalismo democrático e socialista é nossa inspiração permanente. Os Estados nacionais 
de vem ter sua soberania respeitada e devem cooperar para eliminar a desigualdade econômica e 
social, bem como todos os motivos que levam à guerra e aos demais confl itos políticos e sociais. 
Os organismos multilaterais criados após a Segunda Guerra Mundial deverão ser reformados e/ou 
substituídos, capazes de servir como superestrutura política de um mundo baseado na cooperação, 
na igualdade, no desenvolvimento e na paz;”
c) “O planejamento democrático e ambientalmente orientado. Uma economia colocada a serviço, não 
da concentração de riquezas, mas do atendimento às necessidades presentes e futuras do conjunto 
da humanidade. Para o que será necessário retirar o planejamento econômico das mãos de quem 
o faz hoje: da anarquia do mercado capitalista, bem como de uma minoria de tecnocratas estatais 
e de grandes empresários, a serviço da acumulação do capital e, por isso mesmo, dominados pelo 
imediatismo, pelo consumismo e pelo sacrifício de nossos recursos sociais e naturais;”
d) “A propriedade pública dos grandes meios de produção. As riquezas da humanidade são uma 
criação coletiva, histórica e social, de toda a humanidade. O socialismo que almejamos só existirá 
com efetiva democracia econômica. Deverá organizar-se, portanto, a partir da propriedade social 
dos meios de produção. Propriedade social que não deve ser confundida com propriedade estatal; 
e que deve assumir as formas (individual, cooperativa, estatal etc.) que a própria sociedade, demo-
craticamente, decidir. Democracia econômica que supere tanto a lógica do mercado capitalista, 
quanto o planejamento autocrático estatal vigente em muitas economias ditas socialistas. Queremos 
prioridades e metas produtivas que correspondam à vontade social, e não a supostos interesses 
estratégicos de quem comanda o Estado. Queremos conjugar o incremento da produtividade e a 
satisfação das necessidades materiais, com uma nova organização do trabalho, capaz de superar a 
alienação característica do capitalismo. Queremos uma democracia que vigore tanto para a gestão 
de cada unidade produtiva, quanto para o sistema no conjunto, por meio de um planejamento 
estratégico sob o controle social;”
e) “O conceito de sustentabilidade socioambiental, redefi nindo o socialismo petista como socialis-
mo democrático e sustentável; a superação do capitalismo como pressuposto para o combate ao 
racismo; e a “defesa da paz” como parte de nosso projeto socialista”.

101. É por isto que lutamos: desenvolvimento, democracia, direitos humanos, bem-estar, soberania, 
integração, paz, um Brasil, América Latina e Caribe, um mundo sem nenhum tipo de opressão nem 
exploração, o socialismo.

18
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1. O Golpe de Estado, consagrado em 17 de abril de 2016 pela Câmara Federal e consumado 
pelo Senado em 31 de agosto de 2016, tem como objetivo efetivar o programa antipopular e 
antinacional derrotado nas urnas visando ampliar os padrões de lucratividade do capital. Foi a 
saída encontrada pelas oligarquias financeiras, industriais, agrárias, midiáticas e pelos partidos 
que as representam para subordinar a política econômica aos pressupostos da ortodoxia neo-
liberal em sintonia com a tendência mundial do capitalismo de concentrar e exportar capitais, 
ampliando a financeirização da economia no contexto da globalização. 

2. Trata-se de outro projeto de país, envolvendo uma visão sobre o Estado e suas instituições, 
sobre a economia, as relações de trabalho, a sociedade, a política, a democracia, a cultura, os 
valores e os modos de vida.

3. O Golpe foi dado para atacar os direitos de nosso povo, especialmente dos mais pobres, 
reduzindo a renda dos trabalhadores e promovendo o desemprego, pois a miséria, a exclusão 
social e a pobreza são funcionalmente necessárias aos padrões de acumulação pretendidos 
pelo novo grupo que usurpou o poder. Essa é a dimensão mais profunda do Golpe.  

4. A oposição e os setores neoliberais explicam a crise e justificam o golpe em função da cor-
rupção e dos problemas fiscais no País, mas a verdade é que o empresariado, que supostamente 
se beneficiaria das desonerações fiscais e da ampliação de investimentos privados por parte 
do Estado, levados a efeito pelo governo Dilma, se recusou, deliberadamente, a investir e se 
associou às forças golpistas. Vale observar que, não obstante o empenho do governo Dilma 
de se aproximar do setor produtivo, desde 2012, com a chamada Nova Matriz Econômica, os 
ganhos no mercado financeiro prevaleceram, pois, no Brasil, esses são extraordinariamente 
maiores que os lucros produtivos. 

5. Por outro lado, a ampliação dos padrões de distribuição da renda por meio da valorização do 
salário mínimo, que cresceu 76% entre 2003 e 2014, estimulou a produção interna e a formaliza-
ção, provocando expressiva redução do desemprego, que passou de 12,4% em 2003 para 4,8% 
em 2014, invertendo uma tendência que marcou a era FHC. A política de valorização do salário 
mínimo dos governos Lula e Dilma permitiu, também, que a Previdência Social melhorasse o 
poder aquisitivo dos aposentados e pensionistas, enfrentando o problema de financiamento 
com a criação de empregos formais, entre outras medidas. O processo de distribuição de renda 
e a ampliação de direitos fizeram também com que a maior parte do empresariado tenha se 
engajado no boicote aos investimentos. 

6. É essa ação deliberada que explica que tenhamos passado, em um ano, de um quadro de relativa 
estabilidade econômica para um quadro de crise profunda cuja natureza é, sobretudo, política. 

7. As práticas extremamente conservadoras e fisiológicas da maioria dos parlamentares do 
Congresso Nacional, distribuídas em um número artificial de partidos políticos, sem base pro-
gramática, ampliaram o raio de ação dos setores golpistas, em função da progressiva perda da 
base política do governo, resultante da brutal ofensiva midiática contra a presidenta Dilma e 
o PT, das escolhas em relação à política econômica e da dificuldade do governo e do partido 
de dialogar e mobilizar os trabalhadores e os setores progressistas da sociedade para sustentar 
seu programa e as reformas necessárias.   

8. As condições para a sustentação social do golpe estabeleceram-se a partir de 2013. As 
manifestações iniciadas em São Paulo contra o aumento da passagem de ônibus, contra a 
violenta repressão desencadeada pelo governo Alckmin, a decorrente ampliação da pauta 
por mais direitos e a solidariedade aos manifestantes contra a repressão foram galvanizadas 
pela mídia e, progressivamente, pela extrema direita. Vale também ressaltar a campanha defla-
grada e regiamente financiada por setores conservadores do ministério público contra a PEC 
37 que manipulou e potencializou as manifestações deflagradas pelo Movimento Passe Livre. 
O conteúdo e o espaço das manifestações foram disputados permitindo que despontassem 
mobilizações incentivadas por antigas organizações de extrema direita e por novos grupos 
surgidos e organizados no espaço virtual da internet. As manifestações agregaram diferentes 
conteúdos anticorrupção, antipartidos, contra direitos sociais e humanos, mas, principalmente, 
contra ações e políticas identificadas com a esquerda.   

O resultado das eleições de 2014 expressou as contradições 
presentes nas ruas

9. O povo reelegeu a presidenta Dilma a partir de compromissos públicos assumidos na campanha, 
mais avançados e radicalizados em relação às políticas públicas e a distribuição de renda, riqueza, 
poder e cultura que na eleição anterior. Paradoxalmente, o povo elegeu o mais reacionário parlamento 
desde a Constituinte de 1988, dando maioria na Câmara às forças mais conservadoras do país.  No 
caso do Senado, o retorno de oposicionistas neoliberais como José Serra, Tasso Jereissati e outros 
permitiu maior racionalidade programática para unifi car os setores conservadores do Congresso. 

10. Essa circunstância levou Eduardo Cunha à Presidência da Câmara, fortalecendo as mais 
tradicionais práticas fisiológicas, abrindo espaço para a pauta e os ataques dos parlamentares 
conservadores, em sintonia com as crescentes ações das organizações de direita nas ruas.  

11. Os subsídios fiscais e a elevação da taxa básica de juros para atrair capitais ampliaram o 
custo da dívida pública, a crise fiscal, a inflação e o desemprego, tornando atual, como afirmou 
o 5º Congresso, as propostas voltadas à superação da financeirização da economia. 

12. A superação do rentismo como fundamento da dinâmica econômica tem sido apontada 
pelo PT como condição para fazer prevalecer no país a produção sobre a especulação. Malgrado 
nossos governos tenham desenvolvido políticas industriais que planejaram e executaram inves-
timentos expressivos em áreas estratégicas como saúde, indústria naval, química e agroindústria. 
Embora tenhamos ampliado os investimentos na indústria de transformação, na produção de 
veículos, em Ciência e Tecnologia (1,3% do PIB) e em Educação (6,6% do PIB), não logramos 
dar sustentabilidade a essas políticas em face das determinações do tripé macroeconômico 
(metas de inflação, superávit primário e câmbio flutuante) e do poder de atração dos juros altos.
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13. A direita nas ruas, com apoio político e financeiro da oposição, da mídia empresarial, de 
setores do empresariado e de ONGs internacionais, e ao lado dos panelaços, sob o manto da 
luta anticorrupção, sustentaram o impedimento da presidenta Dilma. As sucessivas ações es-
petaculares da Operação Lava Jato e a tentativa de sequestro do presidente Lula no aeroporto 
de Congonhas consolidaram o cenário do golpe.

14. Para os golpistas trata-se de realizar a substituição de um modelo de expansão e fortaleci-
mento do mercado interno, via distribuição de renda (aumento do salário mínimo, transfe-
rência de renda e políticas públicas e sociais), ampliação do crédito e incentivo à produção 
com participação da sociedade na definição de políticas, por um modelo de atração de 
fluxos privados de investimentos, especialmente por meio das privatizações, de expansão do 
capital rentista e especulativo.  Somam-se a tais políticas o enfraquecimento dos processos 
de integração latino americana (política, econômica e cultural) e dos BRICS. Para isso, era 
preciso impedir e inibir a manifestação e a participação da sociedade.

15. O golpe perpetrado contra os direitos sociais e a soberania nacional, conquistados ao 
longo de décadas pelo povo brasileiro – Previdência Pública, garantias trabalhistas inscritas 
na CLT, direitos sociais, civis e políticos inscritos na Constituição de 1988 e outros  assegu-
rados nos últimos 13 anos –, é o resultado de uma ofensiva planejada que revela o caráter 
antidemocrático das elites brasileiras e sua histórica e profunda indisposição de negociar 
direitos, hoje consentânea ao programa neoliberal ainda mais regressivo em relação ao con-
junto dos direitos. 

16. Duas semanas depois da ilegítima posse (12.05.16), isto é, em 24.05.16, o presidente interino 
lançou outro projeto de Estado e uma política econômica e social voltada para a  contenção 
de gastos públicos (adoção de um teto para os gastos por 20 anos) envolvendo União, Esta-
dos e Municípios; entrega do Pré-sal aos interesses das grandes corporações americanas do 
petróleo, em especial a Chevron; amplo processo de privatização de empresas estatais, de 
bancos e de fundos públicos; reforma na Previdência; e mudanças na legislação trabalhista. 
Tudo isso em consonância com o documento “Uma Ponte para o Futuro”, apresentado pelo 
PMDB e em perfeita sintonia com as formulações do PSDB desde, pelo menos, 1994.

17. Além disso, para cortar e reprimir expectativas de direitos, o governo golpista realizou 
também, às pressas, uma reforma ministerial que extinguiu as Secretarias Nacionais das Mu-
lheres, da Igualdade Racial e de Direitos Humanos, que tinham status de Ministérios.  Fundiu 
o Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações com o Ministério do Desen-
volvimento Social e Agrário; a Previdência social foi desmontada. A Secretaria de Previdência 
Social, a Secretaria de Previdência Complementar e o DATAPREV estão sob a responsabilidade 
do Ministério da Fazenda e o INSS sob a responsabilidade do Ministério do Desenvolvimento 
Social e Agrário. A Secretaria Especial de Economia Solidária foi rebaixada. 

18. A PEC 55, que ordena o ajuste fiscal, comprometerá a vinculação de recursos para a Edu-
cação e a Saúde previstas na Constituição em nível federal, estadual e municipal. Por essa 
razão, está em curso um ofensivo desmonte das políticas legadas pelos governos Lula e Dilma.

19. Vale destacar que, no caso da Educação, os cortes previstos tornarão inexequível o Plano 
Nacional da Educação e, associados a outras medidas como a MP do Ensino Médio, impedirão 
a mobilidade social e cultural dos jovens. Tais medidas facilitarão a ampliação do setor privado.

20. Na saúde, a PEC 55 aponta para o desmonte do SUS e para a privatização. 

21. Além da privatização do Pré-Sal, o governo anunciou sua intenção de privatizar o Aquífero 
Guarani, maior manancial de água doce subterrânea do planeta.

22. Ao mesmo tempo, os bancos públicos suspendem crédito a aposentados por invalidez e 
o Banco do Brasil planeja demitir 18 mil funcionários. Somam-se a isso os cortes no Programa 
Minha Casa Minha Vida, no Bolsa Família (atingindo 5 milhões de pessoas), nos recursos para 
crianças com deficiência do BPC e nas verbas destinadas à reforma agrária. Os golpistas pro-
movem o desmonte do Incra, do Programa de Aquisição de Alimentos, do Programa Nacional 
de Alimentação Escolar, enfraquecendo a agricultura familiar. Além disso, o Itamaraty extinguiu 
seu departamento de combate à fome.

23. Para manter uma inserção subordinada nas chamadas cadeias globais de produção, no 
âmbito da nova divisão internacional do trabalho, e ampliar a produtividade e os lucros, é 
fundamental atacar a CLT e os direitos trabalhistas consolidados desde a era Vargas, contando 
com o apoio sistemático dos grandes veículos de comunicação. 

24. Pretende-se aprovar a proposta de terceirização de todas as atividades produtivas; apro-
var mudança constitucional garantindo que o negociado (com ou sem sindicato) possa estar 
acima do legislado; aprovar que as jornadas de trabalho, especialmente na área de comércio e 
serviços, passem a ser mensais, semanais, diárias e também por hora efetivamente trabalhada, 
além de novas e flexíveis formas de contratação dos trabalhadores.

25. Esse é um ponto central. A política dos golpistas levará a um aumento expressivo do 
desemprego e da precarização do trabalho, em contraposição a uma fase de ampliação da 
formalização do trabalho, verificada especialmente entre 2003 e 2013, e uma queda brutal na 
renda dos salários no Brasil.

26. A consequência menos visível num primeiro momento, mas de profundo caráter regressivo, 
será a fragmentação da classe trabalhadora brasileira, dificultando ainda mais a sua organização 
e resistência em defesa de direitos.

27. A médio e longo prazo, o que pretendem os golpistas é o desmonte do Sistema Público 
de Emprego, Trabalho e Renda, com a aprovação de propostas de focalização das políticas de 
emprego (seguro desemprego, abono salarial, etc.) e o fim dos programas de apoio e fortale-
cimento da Economia Solidária.

28. A reforma da Previdência que pretendem para o País visa ampliar o tempo de contribuição 
dos trabalhadores e diminuir o acesso aos benefícios, na medida em que os proventos não 
estarão mais atrelados ao salário mínimo

29. As medidas implementadas ou anunciadas não poderiam ser colocadas em prática se o 
respeito à ordem democrática fosse garantido. A mídia oligopolizada, setores do Judiciário e 
do parlamento deram o golpe porque sabem que esse programa não venceria nas urnas. Para 
reduzir ao máximo a oposição a essas medidas, manipulam de forma arbitrária a lei em nome 
do combate à corrupção. 
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30. As instituições de Estado herdadas são fortemente marcadas por seu caráter antidemocrático, 
elitista e pelos vícios e a corrupção, que sempre denunciamos e combatemos, especialmente 
nos governos Lula e Dilma. No plano externo, expressam a conformação a uma ordem mundial 
opressiva, dominada pelo capital financeiro hegemonizada pelos Estados Unidos. 

31. Para o PT, para os demais partidos de esquerda e para os movimentos populares trata-se 
de mobilizar os trabalhadores e os setores progressistas da sociedade na construção de um 
programa que ofereça alternativas ao que está sendo feito.  

32. A violência do Estado, levada a efeito por setores do Ministério Público, do Judiciário e das 
polícias, particularmente no que se refere à Operação Lava Jato, materializa-se nas prisões por 
mera suspeita, nas conduções coercitivas sem base legal, nos vazamentos criminosos de dados, 
na exposição da intimidade dos investigados, na invasão desregrada das comunicações pessoais 
(inclusive em relação aos advogados), no cerceamento da defesa em procedimentos ocultos, 
em denúncias e sentenças calcadas em acusações negociadas com réus, e na produção lícita 
de provas, tornando tais práticas perigosamente banais.

33. Trata-se de perseguir e de desmoralizar as lideranças do PT e, se possível, destruir o partido, 
enfraquecendo o conjunto dos partidos de esquerda e os movimentos sociais  

34. Esse é o sentido da truculenta ofensiva contra o ex-presidente Lula e sua família.  Pretendem 
abalar sua liderança no Brasil e na América Latina e interditar o debate político-programático 
sobre as transformações que o país tanto necessita. 

35. Completam esse quadro o extraordinário prejuízo econômico que a Operação Lava Jato 
trouxe ao País, da ordem de R$ 140 bilhões. Isso em razão da não consolidação dos acordos de 
leniência com as empresas, em face da insegurança jurídica, e da punição das empresas em vez 
da punição de acionistas e executivos, o que abala fortemente os setores da construção civil e 
da indústria naval. Além disso, a retração de gastos da Petrobras e da cadeia de fornecedores 
gerou mais de um milhão de desempregados. A condução da Lava Jato prepara a privatização 
da Petrobras e ameaça a soberania do País.  

36. Por outro lado, a coerção, a repressão armada e a perseguição aos movimentos sociais e, 
sobretudo, de forma ainda mais covarde e violenta, contra os estudantes das ocupações; a 
autorização da aplicação de técnicas de tortura para obrigar estudantes a desocuparem es-
colas em Brasília; as  chacinas no Rio de Janeiro e em São Paulo; os estudantes algemados no 
Tocantins; os artistas reprimidos durante a encenação de uma peça em Santos e a truculenta 
invasão da Escola Nacional Florestan Fernandes contra o MST vão tornando evidente o risco 
de caminharmos para a configuração de um Estado de Exceção, com maior autonomia dos 
órgãos de coerção e repressão do Estado.

37. Erige-se no Brasil uma nova forma de bonapartismo, conduzida agora pelo Judiciário de 
forma autoritária, por cima dos demais poderes de origem democrática, pretendendo ditar-
-lhes o curso. Extrapola suas prerrogativas, manipulando a população, em acordo com a mídia 
oligopolista, criando crises institucionais para atingir seus fins, funcionais aos planos sociais 
e econômicos que interessam às classes dominantes. Tal poder não hesita em atingir setores 
políticos dessas classes ao intimidar e disciplinar setores democráticos, movimentos populares 
e organizações de trabalhadores.

38. O aprofundamento da crise tem relação, também, com o fato paradoxal de o PT e o governo 
não terem logrado construir hegemonia de seu projeto político na sociedade como apontaram, 
a seu tempo, as resoluções do 3º e do 5º Congresso.

39. Contribuíram decisivamente para isso a não realização da reforma política; a insuficiência de 
políticas que barrassem a financeirização da economia, dificultando sobremaneira a sustentabi-
lidade das medidas e investimentos voltados a ampliar a industrialização; a não democratização 
dos meios de comunicação; a não realização da reforma tributária e da reforma do estado. 
Nossos governos e nosso partido não tornaram públicas para amplos setores dos trabalhadores 
brasileiros, e para o conjunto da sociedade, as propostas de reformas que defendiam de modo 
a buscar conquistar ampla adesão e sustentação às transformações necessárias. 

40. Além disso, disso é preciso destacar a incapacidade de nosso partido de dialogar com a 
sociedade, em razão de ter sido nosso funcionamento fortemente aprisionado às dinâmicas 
eleitorais externas e internas e consequente afastamento da organização das lutas sociais; o 
rebaixamento, ou mesmo abandono, em algumas circunstâncias, de nosso programa em fun-
ção dos ditames do marketing político ou das questões relativas à governabilidade, tanto nos 
Executivos quanto nos parlamentos; os dilemas das relações entre partido e governo, dentre 
os quais talvez o mais importante tenha sido a dificuldade do PT de exercer sua autonomia 
relativa e crítica visando preservar seu programa e projeto estratégico.

41. A esquerda e os movimentos sociais têm reagido. Grandes manifestações conjuntas, milhares 
de atos específicos em todo o Brasil e em outros países estabeleceram um amplo campo de 
denúncia e luta contra o golpe institucional, escancarando a sua natureza.  A criação da Frente 
Brasil Popular e da Frente Povo Sem Medo, a ofensiva da CUT, do MST, MTST, da CMP tem sido 
decisiva para a luta pela democracia, contra o golpe e contra os ataques aos direitos. 

42. Tem sido de fundamental importância também a reação internacional contra o golpe no 
Brasil: organismos internacionais, entidades públicas, movimentos sociais, personalidades, 
jornais e TVs têm se manifestado sobre o que tem ocorrido no Brasil nos últimos seis meses.  

43. Mas, apesar da reação o processo de criminalização do PT, a política econômica do segun-
do governo Dilma, a perda de apoio junto a nossa base social, os efeitos nos grandes centros 
urbanos das ofensivas da Operação Lava, especialmente contra o presidente Lula e ex-ministros 
de seu governo; a reforma eleitoral, comandada pelo ex-deputado Eduardo Cunha, reduzindo 
o tempo de campanha e os programas tanto no rádio quanto na televisão; a  permissão de 
auto doações sem teto para os candidatos e a não fixação de um limite nominal para as contri-
buições individuais, abriram brechas para a influência do poder econômico e limitaram nossas 
possibilidades de enfrentamento dos partidos de direita durante as eleições, conduzindo o 
campo democrático-popular a uma profunda derrota eleitoral.

44. Passamos de 635 prefeituras para 256, de 5.166 vereadores para 2.808, perdendo cerca de 
10 milhões de votos. A votação de brancos e nulos foi significativa, cerca de 28% de não vo-
tantes, expressando decepção e desconfiança em relação à política como espaço democrático 
de transformação social, terreno fértil para o avanço dos setores conservadores e da extrema 
direita que tem difundido ódio em todo o país.

45. As dificuldades do PT de dialogar com a sociedade nessas eleições não permitiram recon-
quistar o apoio e a confiança dos trabalhadores, dos pobres e da classe média. 
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46. No período pós-eleições municipais, marcado por forte despolitização e violência, o governo 
golpista se vê envolvido numa sucessão de escândalos: a prática de lobby em benefício próprio 
imputado ao ministro-chefe da Secretaria de Governo, Geddel Vieira Lima; a crise aberta com 
o Judiciário na votação das medidas anticorrupção no Congresso Nacional; as denúncias da 
Odebrecht envolvendo o presidente golpista; e a ampliação das ofensivas de direita aprofundam 
a instabilidade institucional do país. 

47. A crise econômica agradava pela ampliação de 12 milhões de desempregados, o cresci-
mento da dívida pública, a estagnação  do crescimento da economia, a política externa voltada 
para uma aliança privilegiada com os EUA e a natureza do programa de reformas em curso 
torna evidente que o país precisa de uma Reforma Política como medida inaugural de uma 
profunda reforma do Estado, da garantia de eleições livres e diretas e da construção, como 
sugeriu a presidenta Dilma, de uma oposição firme, incansável e enérgica contra o violento e 
antipopular ajuste fiscal previsto na PEC 55, contra a redução de direitos, contra o desemprego, 
a concentração de renda e riqueza e as privatizações. 

48. O PT expressa seu inabalável compromisso com os homens e as mulheres, trabalhadores 
e trabalhadoras de todas as gerações e de todas as regiões do país que lutaram com coragem 
e disposição contra o golpe, em defesa da democracia e do cumprimento do mandato da 
presidenta Dilma, que estão lutando pela garantia de direitos sociais e políticos contra todas 
as formas de violência e repressão. O PT expressa seu profundo compromisso com os jovens 
que têm realizado as ocupações nas escolas e nas universidades instituindo práticas culturais e 
democráticas que devem servir de referência para as políticas educacionais e para o conjunto 
das políticas voltadas à juventude.

49. O PT pretende fortalecer, a partir da mais ampla unidade partidária, a unidade da esquerda 
e das forças populares visando ampliar a oposição ao programa neoliberal e as lutas em defesa 
dos direitos dos trabalhadores.

50. O PT deverá retomar, também, um trabalho molecular de diálogo e organização junto aos 
trabalhadores, o que envolve a criação dos comitês  da campanha “Por um Brasil Justo para 
Todos e para Lula”, em sintonia com a ação dos movimentos sociais e a Frente Brasil Popular. 

51. Nesse processo, devemos buscar a construção de um programa que apresente medidas 
imediatas de defesa do emprego e de políticas públicas voltadas à distribuição de renda, ao 
crescimento e ao fortalecimento do mercado interno; de defesa da Previdência Social e de 
políticas sociais, especialmente para a saúde e a educação, fortemente atingidas pela PEC 55, 
levando-se em conta a configuração da classe trabalhadora e seu perfil de organização (ver 
anexo). A estrutura atual do mundo do trabalho, com destaque para os trabalhadores por 
conta própria, sem carteira assinada, exigirá políticas específicas e formas de diálogo e de luta 
capazes de chegar a esses setores visando contribuir para sua organização e formação política.      

52. A partir de amplo e fecundo diálogo com a sociedade, com os trabalhadores e com as 
trabalhadoras, especialmente com a juventude, continuaremos apontando a urgência e a ne-
cessidade da reforma agrária, da reforma urbana, da reforma política e da reforma do Estado; 
da necessidade de controle social do Judiciário, da reforma tributária, da democratização das 
comunicações, da defesa e proteção de nosso patrimônio ambiental e do fim de qualquer 
forma de discriminação e violência contras as mulheres, os negros, os indígenas e a população 
LGBTT, em defesa dos direitos humanos.  

53. O PT se coloca de forma firme e vigorosa o imprescindível desafio de rever sua estrutura, 
de dinamizar suas instâncias, sua política de formação e de comunicação para que, como 
partido de massas, ao lado dos movimentos sociais, esteja à altura de defender as conquistas 
e os direitos da maioria de nosso povo afirmando um programa voltado para a defesa dos 
interesses dos trabalhadores e, portanto, da justiça social, da liberdade, do fortalecimento da 
democracia e da soberania nacional.

Fora Temer!
Não à PEC 55!
Não à Reforma da Previdência!
Nenhum direito a menos!
Não às privatizações!
Pela antecipação de Eleições Diretas!

Anexos
1 - AS CLASSES SOCIAIS E O MUNDO DO TRABALHO

Mercado de Trabalho e Informalidade – População Economicamente Ativa, Trabalhadores 
formais Empregados, Desempregados, Empregadores, Conta própria, etc. *

POPULAÇÃO ATIVA TOTAL - Hoje no Brasil (2016) temos uma população economicamente 
ativa (PEA) da ordem de 102 milhões de brasileiros, sendo 90 milhões ocupados e 12 milhões 
desempregados. Soma-se a esses números, quase 64 milhões de pessoas de 14 anos ou mais 
de idade consideradas não economicamente ativas (inativas) e temos um total de 166 milhões 
de brasileiros que compõem a chamada PIA – População em Idade Ativa.

QUADRO DOS DESEMPREGADOS - Dos 12 milhões de desempregados, 51% são mulheres; 
9,5% são jovens de 14 a 17 anos, 32,5% de 18 a 24 anos, 35% de 25 a 39 anos, 20,8% de 40 a 59 
anos e 2,2% acima dos 60 anos de idade.

Metade dos desempregados no Brasil (algo em torno de 6 milhões de pessoas) são jovens e 
mulheres.

QUADRO DOS OCUPADOS – Dos 90 milhões de ocupados, 57,2% são homens e 42,8% são 
mulheres. Desse total de ocupados, 55 milhões (61%) são empregados (44 milhões no setor 
privado e 11 milhões no setor público); 23 milhões (25%) são trabalhadores por conta própria; 
6,2 milhões (7%) de trabalhadoras (es) domésticas (os), sendo 2 milhões com carteira assinada 
e 4,2 milhões sem carteira assinada; 3,7 milhões (4%) são empregadores e 2,1 milhões (2,4%) 
são trabalhadores auxiliares familiares.

Aproximadamente 1/3 de todos os ocupados são trabalhadores por conta própria ou trabalha-
doras domésticas ou auxiliares familiares, o que na grande maioria dos casos  indica que essas 
pessoas (31 milhões) não são “base social organizada” por nenhum dos movimentos sociais 
tradicionais da esquerda brasileira. (talvez a exceção seja em parte a Fenatrad – Federação 
Nacional das Trabalhadoras Domésticas, filiada a CUT).
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Dos 44 milhões de trabalhadores do setor privado, pouco mais de 10 milhões (22,7%) não têm 
carteira assinada e, portanto, também não são representados por nossos “tradicionais” sindicatos 
de trabalhadores “formais”, o que representa um enorme desafio organizativo.
 Dos 90 milhões de ocupados da PEA, 11 milhões estão na indústria em geral (12,2%); 7,4 milhões 
na construção civil (8,2%); 9,4 milhões na agricultura (10,4%); 15,7 milhões na administração 
pública, educação e seguridade social (17,4%); 4,5 milhões no transporte (5%); 17,4 milhões 
no comércio (19,3%); 24,6 milhões no setor de serviços, informática, comunicação, financeiro, 
alojamento e alimentação (27,3% do total).

Dos 46,5 milhões de ocupados, quase 52% estão no setor de comércio, serviços e transporte. 
Esses setores são, em sua grande maioria, marcados por uma enorme fragmentação, descen-
tralização, precarização e, portanto, com enormes dificuldades de organização. (exceto a or-
ganização sindical no setor financeiro)

POPULAÇÃO NÃO ECONOMICAMENTE ATIVA – A parcela da  população em Idade Ativa 
(PIA) que não exerce nenhuma atividade de trabalho  remunerada é considerada como “inativa”. 
No entanto, são pessoas que a qualquer momento podem buscar um trabalho remunerado ou 
mesmo realizar um trabalho não remunerado ou ainda usar seu tempo livre para atividades de 
lazer ou mesmo de educação profissional.

É preciso analisar com cautela esse enorme contingente de quase 64 milhões de pessoas. A 
começar pelo gênero, 66% desse total são mulheres, quase o dobro, portanto, dos 34% de 
homens; pouco mais de 23 milhões (36%) são de pessoas com 60 anos ou mais (não se sabe 
se aposentados) que somados aos 14 milhões de 40 a 59 anos de idade (22%) representam 
mais da metade dessa população;

Os jovens de 14 a 17 anos são 11 milhões (17%); de 18 a 24 anos são 7 milhões (11%) e de 25 
a 39 anos 8,6 milhões (13,5%) 

São 11,4 milhões (18%) sem instrução ou com menos de 01 ano de estudo; 22,8 milhões (35%) 
com ensino fundamental incompleto; 7,3 milhões (11,5%) com ensino fundamental completo; 
5,6 milhões (8,8%) com ensino médio incompleto; 10,9 milhões (17,2%) com ensino médio 
completo; 2,0 milhões (3,2%) com ensino superior incompleto; 3,6 milhões (5,6%) com ensino 
superior completo.

*Fonte: IBGE, elaboração Observatório do Mercado de Trabalho de São Paulo, SDTE/DIEESE.

2 - A REPRESENTAÇÃO SINDICAL*

Em relação à representação sindical, a situação geral é a seguinte: somando-se o número de tra-
balhadores com carteira assinada, (trabalhadores formais, do setor privado, do setor público e das 
trabalhadoras domésticas) temos um total de 45.546 mil trabalhadores e trabalhadoras. Em tese, são 
a base de todos os trabalhadores representados por algum sindicato no Brasil. 

O último levantamento realizado pela PNAD – IBGE sobre índices de sindicalização são de 2009 e 
apresentavam um resultado de 17,7% de sindicalizados (16.450.356).

Porém, os próprios sindicatos de trabalhadores (que no Brasil somam 10.926 atualmente) afirmam 
e informam ao Ministério do Trabalho que as centrais sindicais no Brasil representam 12.757.121 tra-
balhadores sindicalizados (dados de 2015), o que significaria uma taxa de sindicalização da ordem de 
28% sobre a base de trabalhadores formais com carteira (45.546) ou uma taxa de 20,13% de todos os 
ocupados, excluindo os empregadores e trabalhadores por conta própria (a base portanto seria de 
63.370 mil);

Independente do número exato, o fato concreto é que, mesmo considerando uma taxa de sindi-
calização de 28% (uma das maiores do mundo, excluindo a China), devemos considerar a existência 
de quase 64 milhões de brasileiros e brasileiras que compõem a população não economicamente 
ativa que não estão sindicalizados e organizados. Pode-se considerar que parte dos 23 milhões de 
aposentados possuem algum nível de organização seja dentro das Centrais Sindicais ou fora delas.

REPRESENTAÇÃO SINDICAL NO BRASIL 

Estas são as seis (6) centrais sindicais reconhecidas pelo Ministério do Trabalho como centrais sindicais 
representativas com um mínimo de 5% de sindicalizados em todas as regiões do pais e são as Centrais 
que recebem parte (10%) dos recursos do imposto sindical, sendo 60% para os sindicatos de base, 15% 
para as Federações, 5% para as Confederações e 10% para o Ministério do Trabalho.

As seis centrais sindicais receberam, em 2016 (até Setembro), aproximadamente R$ 192.983.000,00 
(relativos aos 10%);

Além centrais reconhecidas, temos o CONLUTAS com 105 sindicatos reconhecidos e 286.732 traba-
lhadores sindicalizados (2,25%), a CGTB com 217 sindicatos e 239.844 sindicalizados (1,88%) e ainda 
outras 5 centrais sindicais existentes sem grande quantidade de sindicatos ou número de sindicalizados.

Há, ainda, 2.791 sindicatos que dizem representar 2.245.076 (17,60%) trabalhadores que não decla-
raram filiação a nenhuma Central Sindical até o momento.

** Fonte: Ministério do Trabalho e Páginas das Centrais Sindicais de Trabalhadores.

CENTRAL 
SINDICAL

SINDICATOS
TRABALHADORES
SINDICALIZADOS

CUT  2.319 3.878.261 30,4%

UGT  2.319 1.440.121 11,29%

FS  2.319 1.285.348 10,08%

CTB 744 1.286.313 10,08%

CSB 597 1.039.902  8,15%

NCST 1.136 950.240  7,45%
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André Singer e Carlos Árabe

Balanço de uma 

experiência histórica

I. A opção por um modelo de utilização das margens ou a expectativa 
de mudar sem grandes conflitos

1. Tendo em vista o histórico radical do Partido dos Trabalhadores, talvez o aspecto mais mar-
cante da experiência de governo iniciada em 2003 tenha sido a opção em favor de um modelo 
de utilização intensiva das “margens disponíveis” para melhorar as condições de vida dos brasi-
leiros de baixa renda, porém sem confrontar o capital. Por “margens disponíveis” entendemos 
os espaços que, em conjunturas favoráveis, se abrem para proceder a reformas tênues supor-
tadas pelo capital. Assim, em lugar da perspectiva de ruptura alimentada pelo PT desde a sua 
origem, o “lulismo”, cuja invenção começa quando Lula passa a ser o presidente da República, 
inaugurou uma perspectiva moderada não prevista nos documentos partidários. Deve-se dizer 
que, também para a direita, a conduta “lulista” foi surpresa. Recorde-se o discurso do candidato 
José Serra ao final do segundo turno de 2002, quando previa que ou o novo mandatário trairia 
seus compromissos e seria abandonado pelas próprias bases ou manteria os compromissos e 
seria isolado pelo seu radicalismo.

2. É verdade que alguns gestos efetuados em 2002 prenunciavam o advento do “lulismo”, 
entendido como pacto de não agressão em relação aos capitalistas, tendo em troca a possi-
bilidade de utilizar espaços no aparelho de Estado para diminuir a desigualdade. O primeiro 
movimento inusitado foi a escolha de José Alencar como vice de Lula. Ao acolher um grande 
empresário na chapa presidencial, o PT indicava a disposição de abrir um diálogo de classe, 
em nenhum momento sugerido pelos documentos partidários. Para tornar tal disposição ain-
da mais marcante, numa segunda atitude inovadora, realizou-se uma aliança com o Partido 
Liberal (PL), sigla à qual Alencar encontrava-se filiado e que trazia carga conservadora desde 
o Congresso Constituinte de 1986. A terceira manifestação de que algo havia mudado foi a 

jocosa declaração de Lula, de grande repercussão durante a campanha, segundo a qual tinha 
abandonado o perfil combativo anterior, apresentando-se agora como o “Lulinha paz e amor”. 
Por fim, a mais importante das transformações foi a assinatura da Carta ao Povo Brasileiro, cujo 
texto firmava de maneira explícita compromisso com o respeito aos contratos e com a redução 
do gasto público, sob a forma de superávits primários suficientemente altos para garantir que 
a relação dívida/PIB fosse cadente.

3. Apesar de o PT haver aprovado as decisões da campanha de 2002, nunca houve uma revisão 
das teses anteriores do partido, que iam em direção oposta, de modo a compatibilizar as novas 
posições  adotadas. Basta consultar as resoluções do Encontro Nacional Extraordinário realizado 
pelo PT em maio de 1998 para verificar a distância nunca preenchida. Depois de caracterizar 
a crise provocada pela orientação neoliberal do mandato de Fernando Henrique Cardoso, o 
texto de 1998 aponta que “o PT, as entidades populares, os partidos de esquerda e setores da 
sociedade civil são a grande força de oposição ao governo FHC e ao neoliberalismo”. Nem uma 
palavra sobre aproximação com o empresariado ou agremiações do campo conservador. Antes, 
pelo contrário, ressaltava-se que “o avanço das lutas populares é o principal instrumento de 
resistência ao conservadorismo e de sustentação a um futuro governo democrático-popular” 
- (Resoluções de Encontros e Congressos, p. 670). 

4. Na mesma linha estão as resoluções do XII Encontro Nacional, realizado em Olinda, em 
2001: “A implementação de nosso programa de governo para  o  Brasil, de caráter democrático 
e popular, representará uma ruptura com o atual modelo econômico, fundado na abertura e 
na desregulação radicais da economia nacional e na consequente subordinação de sua di-
nâmica aos interesses e humores do capital financeiro globalizado. Trata-se, pois, de  propor 
para o Brasil um novo modelo de desenvolvimento economicamente viável, ecologicamente 
sustentável e socialmente justo. Será preciso ousar, rompendo com o conformismo fatalista 
pretensamente pragmático que sonega direitos básicos da população e resgatando os valores 
éticos que inspiraram e inspiram as lutas históricas pela justiça social e pela liberdade. Será 
necessário, de igual modo, avaliar com objetividade as restrições e potencialidades do atual 
quadro sócio-político e econômico do país, para evitar um voluntarismo que poderia frustrar a 
proposta de transformação da economia e da sociedade brasileiras.” - Resoluções de Encontros 
e Congressos & Programas de Governo. Partido dos Trabalhadores (www.pt.org.br) e Fundação 
Perseu Abramo (www.fpabramo.org.br).

5. Do ponto de vista programático, o documento de 1998 reafirmava as posturas tradicionais 
do partido: “A implementação de um programa radical de reformas (...) contribuirá para a refun-
dação de uma perspectiva socialista no país” (Idem, p. 265). Isto é, o PT mantinha-se favorável a 
um reformismo democrático vigoroso que prometia rupturas fundamentais com a orientação 
neoliberal do país. No que tange ao problema crucial da dívida interna, o documento de 1998 
formulava posição antagônica ao expresso na Carta ao Povo Brasileiro, “estabelecendo um 
teto para os gastos com juro/principal que seja compatível com as necessidades de custeio e 
investimentos previstos em nosso programa” (Idem, p. 676).

6. Em suma, a virada realizada em 2002 jamais foi elaborada pelo partido. Ela se deu na prática, 
sem teoria, consistindo na adoção de uma estratégia bem diferente para enfrentar os problemas 
postos tanto pelas dificuldades eleitorais da esquerda quanto pelos desafios da globalização. 
Em lugar da proposta de uma ruptura, que havia caracterizado a construção petista desde a 
fundação, foi desenhado um acordo, por meio do qual as linhas macroeconômicas neoliberais 
seriam respeitadas para que certas políticas sociais, sobretudo aquelas voltadas aos mais pobres, 
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pudessem ser transformadas em realidade. É a isso que estamos chamando de política de utili-
zação intensiva das margens, o que pode ser retratado, igualmente, como um reformismo fraco.

7. Conforme veremos adiante, o caminho do reformismo fraco revelou-se capaz de produzir 
inúmeros frutos, fortalecendo o “lulismo” enquanto direção para o País. Tal sucesso teve por 
base, junto com a reconhecida capacidade política do ex-presidente Lula, uma conjuntura 
mundial favorável e medidas econômicas que ampliaram o mercado interno. A partir de 2003, 
a economia globalizada passou por anos de forte crescimento, com expressivo protagonismo 
chinês e excepcional valorização das commodities. Assim, até 2008, quando irrompe grave crise 
internacional, conforme será discutido à frente, o “lulismo” foi beneficiado por contexto favorável 
a soluções de conciliação, pois as margens haviam se ampliado. Além disso, a recuperação do 
salário mínimo e a redução do desemprego, aliados aos novos programas sociais, funcionaram 
como alavancas para o desenvolvimento.

II. O que foi possível fazer dentro desse modelo?

8. Os avanços conquistados pelo reformismo fraco foram lentos, de acordo com a premissa de 
não haver radicalização. No entanto, à medida que houve continuidade nas reformas, o ganho 
para as camadas populares se revelou significativo. Do muito que foi feito entre 2003 e 2014, 
devem-se destacar três iniciativas e um importante resultado indireto. 

9. A primeira medida a ser mencionada não é necessariamente a mais importante, mas, além 
da extensa abrangência que adquiriu, possui um caráter simbólico notável. Trata-se do Bolsa 
Família. Lançado em setembro de 2003, começou a transferir renda, mediante cartão da Caixa 
Econômica Federal destinado prioritariamente às mulheres, às famílias mais pobres do país, 
a base da sociedade brasileira. Ao cabo de algum tempo, 13 milhões de famílias passaram a 
ser beneficiadas. Embora para o orçamento nacional o valor transferido fosse relativamente 
pequeno, para muitos beneficiários tratava-se da diferença entre comer e não comer. Lula 
conseguiu, dessa maneira, caminhar para cumprir a promessa de que, ao final de seu mandato, 
todo brasileiro poderia fazer três refeições ao dia.

10. A segunda decisão transformadora foi a instituição do crédito consignado, proposta origi-
nal da Central Única dos Trabalhadores (CUT). Todo trabalhador (a) ou aposentado (a) passou 
a ter acesso a empréstimos com juros menores que os de mercado, uma vez que as parcelas 
devidas seriam descontadas diretamente da folha de pagamento. Ao ativar a capacidade de 
consumo da população de baixa renda, o governo petista deu concretude a outro dos itens 
centrais do programa partidário, a saber, a construção de um mercado de consumo de massa.

11. Por fim, cumpre assinalar aquele que, possivelmente, seja, do conjunto de realizações 
governamentais, a que individualmente tenha maior relevo. Ao longo dos mandatos de Lula e 
Dilma, o salário mínimo foi valorizado em mais de 70%. Principal indexador da renda de dezenas 
de milhões de aposentados e trabalhadores no Brasil, o salário mínimo é considerado, até por 
economistas do campo liberal, a grande alavanca capaz de distribuir renda no país. Por meio de 
acordo inédito estabelecido com as centrais sindicais em 2005, foi fixado um mecanismo perma-
nente de valorização, com a elevação do mínimo pelo crescimento do PIB de dois anos antes.

12. No conjunto, tais decisões, tomadas nos primeiros três anos do governo Lula, permitiram 
uma reativação da economia por baixo, o que resultou em progressivo declínio do desemprego, 

principal flagelo ao final da era Cardoso. Mais tarde, em 2010, quando a situação mundial 
já apresentava outra configuração (ver adiante), foi lançado o programa Minha Casa Minha 
Vida (MCMV), cujo sucesso contribuiu para fixar o principal resultado da política petista: o 
pleno emprego. 

13. Tendo Lula recebido o país com uma taxa de desemprego de 12% em 2002, Dilma Rou-
sseff encerrou seu primeiro mandato, em 2014, com uma taxa de apenas 4,3%. Infelizmente, 
decisões equivocadas da própria companheira Dilma fizeram com que o pleno emprego – cuja 
conquista gradual permitiu a elevação de 30% na renda real dos assalariados ao longo de dez 
anos – fosse abalado por um ajuste recessivo no decorrer do segundo mandato da presidenta, 
conforme será discutido logo mais.

14. A par do aumento do emprego e dos salários, bem como das transferências estatais para 
os mais necessitados, que podem ser considerados os mais importantes ganhos dos mandatos 
petistas, os governos Lula e Dilma desenvolveram um sem número de programas voltados 
para as camadas de baixa renda. Do Prouni à Farmácia Popular, passando pelo Fies, criação 
de universidades e escolas técnicas, regularização de terras dos quilombos, fortalecimento da 
agricultura familiar, abertura de cisternas no semiárido, entre outros, pode-se dizer que todas 
as margens para beneficiar os pobres sem confrontar os ricos foram utilizadas com criatividade, 
responsabilidade e competências por nossos governos. O resultado foi que o índice de Gini, 
principal sinalizador da desigualdade, caiu de 0,55 para 0,49 na década que vai de 2004 a 2014.

15. Cabe, também, registrar que no delicado campo das relações exteriores, em que parte do 
crucial tema da globalização é decidido, o Brasil, sob a condução do PT, deu passos significativos 
para a unidade dos países periféricos em face dos núcleos capitalistas centrais. O arquivamento 
do projeto de Área de Livre Comércio das Américas (ALCA), o estreitamento dos laços com os 
vizinhos da América do Sul, em particular os que passavam por experiências parecidas com as 
dos governos petistas, o aprofundamento de projetos comuns aos BRICS e o estabelecimento 
de pontes com inúmeras nações do sul global foram valiosos progressos no sentido de construir 
uma posição soberana do país em face das pressões globais. 

III. Efeitos da crise da globalização: mudanças na política econômica 

16. A eclosão da crise internacional de 2008 teve como resposta do governo um conjunto de 
medidas anticíclicas, as quais puderam se apoiar em políticas postas em prática, sobretudo a 
partir de 2006, quando Guido Mantega substituiu Antônio Palocci no Ministério da Fazenda. A 
meta de superávit primário foi afrouxada e os bancos públicos adotaram uma estratégia agres-
siva de ampliação do crédito e do financiamento de longo prazo. O Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC) retomou, em alguma medida, o planejamento estratégico. O Estado começou 
a recuperar parcialmente o seu papel na coordenação de investimentos públicos e privados.

17. A taxa de investimento voltou a subir (sem, no entanto, recuperar padrões históricos). O 
crescimento econômico impulsionou as receitas fiscais, melhorando as contas internas. A relação 
dívida líquida do setor público/PIB declinou de 60% (2002) para 35% (2014). Este resultado foi 
obtido pelo crescimento econômico e pela redução da taxa de juros básicos que, em 2012, 
atingiu o patamar de 7,25% (o que, descontada a inflação, representava taxa real de menos 
de 1% ao ano), graças à política ousada então desenvolvida pela presidenta Dilma. Em decor-
rência, reduziu-se a parcela dos recursos públicos destinada ao pagamento dos juros (de 8,5% 
do PIB em 2002 para 4,9% do PIB em 2012). Convém notar, em particular, o esforço envidado 

33
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pela Nova Matriz Econômica, do primeiro mandato de Dilma, em sustentar o crescimento, com 
reindustrialização do país, em um momento que a conjuntura internacional já havia se tornado 
restritiva (2011-14). [Sobre essa passagem, ver André Singer: “A (falta de) base política para o ensaio 
desenvolvimentista” (2016)]. 

18. A crise internacional iniciada em 2008 propiciou uma reaproximação parcial, mas signifi cativa, 
com o programa partidário, com a abertura de um novo curso na experiência liderada pelo PT. À 
medida que o Estado confrontava as restrições ao desenvolvimento e intensifi cava os mecanismos 
de distribuição de renda, o programa original era mais contemplado.

19. Esse processo ganhou certa autonomia face ao mercado internacional, embora não tenha che-
gado a entrar em confl ito com ele, pois coincidiu com o momento de grandes intervenções do Estado 
nos países capitalistas desenvolvidos. Lá, no entanto, o objetivo era salvar o sistema fi nanceiro privado. 
A diferença com a experiência brasileira, que deve ser realçada, é que aqui os bancos públicos saíram 
fortalecidos. Em 2007, os bancos públicos eram responsáveis por algo como 30% dos empréstimos; em 
2014 passaram a responder por mais de 50% do total de empréstimos bancários. O BNDES se transformou 
num dos maiores bancos de fomento do mundo. 

20.  As capacidades públicas de fi nanciar investimentos a longo prazo e de ofertar crédito são elementos 
centrais numa estratégia de enfraquecer o capital fi nanceiro e superar restrições por ele impostas ao 
desenvolvimento nacional. Por outro lado, a política de recuperação do salário-mínimo, sobre o qual já 
nos referimos acima, com seu efeito distribuidor de renda, ganha impulso à medida que o PIB avança e 
passa a ser instrumento de ampliação (e mesmo criação) do mercado interno de massas.

21.  Dissemos que o reencontro programático entre a ação de governo e as diretrizes do partido, apesar de 
signifi cativo, foi parcial. Expliquemos: foi parcial ao não subordinar o BCB à política econômica desenvolvi-
mentista, isto é, ao não tornar a redução dos juros uma diretriz permanente e compatível com o conjunto 
de objetivos da política econômica. Embora tenha reduzido os juros entre 2011 e 2012, o BCB, a partir 
de certo momento (2013) conspira contra o crescimento ao iniciar uma nova fase de aumento da Selic. 

22. gualmente, o reencontro com o programa partidário foi parcial ao não acumular forças para a rea-
lização de reformas essenciais para a democracia, como seria o caso de uma reforma política capaz de 
coibir a fi nanceirização dos processos eleitorais, os quais acabaram fortemente controlados pelo poder 
econômico. É preciso ter claro que mudanças como as envolvidas em uma reforma política não se 
fazem por atos de vontade, requerendo grande apoio social e parlamentar para acontecer. No entanto, 
uma das características do “lulismo” consiste em evitar temas que gerem confronto. Em consequência, 
o período “lulista” não avançou na mobilização e organização ao redor das bandeiras de transformação 
democrática da política. 
Como o desenvolvimento nacional com autonomia face à globalização e com distribuição de renda ne-
cessariamente implica em confl itos maiores e requer mudanças na própria correlação de forças, embora 
tenha havido a adoção de inúmeras políticas públicas positivas, quando veio a reação conservadora, não 
havia a correspondente rede social e partidária, construída de baixo para cima, necessária para defender 
e aprofundar as conquistas.

23.  Esses aspectos, ao mesmo tempo impulsionadores e limitadores de uma nova dinâmica econômica, 
social e política, implicaram profundas contradições. Por um lado deram fôlego à manutenção do em-
prego e ao aumento da renda em um ambiente internacional de crise e recessão, mantendo o apoio das 
massas ao nosso projeto. Por outro lado, se mostraram insufi cientes para superar os confl itos defl agrados.

24. Enquanto isso, o forte endividamento governamental nos países centrais passou a ser 
enfrentado por políticas de austeridade, provocando um longo ciclo de estagnação global. O 
efeito da segunda onda da crise internacional (2011) atingiu diretamente a dinâmica dos países 
emergentes com a queda dos preços das commodities, a crise do comércio internacional e o 
acirramento da competição intercapitalista.

25. Uma vez salvo o sistema fi nanceiro privado nos países centrais, havia chegado o momento de 
pagar a conta. Com decisões macroeconômicas absolutamente acima de qualquer controle demo-
crático (por meio do Tesouro dos EUA, do Banco Central Europeu, FMI, etc), instalaram-se políticas 
de superausteridade, tendo como objetivo garantir a riqueza fi nanceira e elevar as taxas de lucro.

26. No Brasil, a partir de 2012, as classes dominantes, à medida que a Nova Matriz Econômica 
empacava, se unificaram no enfrentamento ao modelo surgido na superação da crise de 2008 
e optaram pelo ajuste recessivo. O movimento reacionário das classes dominantes – nada iné-
dito e em certa medida repetindo o comportamento golpista de 1964 – assumiu o programa 
da superausteridade.

IV. Guinada neoliberal e golpe

27. O confronto generalizado entre dois projetos para o Brasil em que se transformou o perío-
do que vai da segunda metade do primeiro governo Dilma até agosto de 2016 marca um dos 
períodos mais dramáticos e plenos de lições no Brasil.

28. Neste cenário de antagonismo e mobilização das forças políticas centrais da sociedade 
brasileira constituíram-se:
- uma poderosa rede de comunicação voltada a alarmar e atiçar a população contra os supostos 
descontrole da inflação e da situação fiscal, e contra a corrupção;
uma maioria na Câmara de Deputados abertamente golpista e reacionária, comandada pelo 
notório Eduardo Cunha;
- a chamada “República de Curitiba”, ação integrada por setores do Judiciário, Ministério Públi-
co e Polícia Federal, em conluio com setores da mídia, que passou a centralizar e direcionar a 
investigação e condenação (a priori e a posteriori) contra filiados do PT. Não cabe a este texto 
abordar o assunto da corrupção de maneira específica. Cumpre registrar, contudo, que, desde 
o nosso ponto de vista as constatações acima não eximem o PT da necessidade de apresentar 
as suas próprias explicações para as fortes denúncias que apareceram contra membros do 
partido no bojo da Lava Jato;
- por fim, as hordas antipetistas compostas por setores da classe média e insuflados pela mídia 
que terminaram por encher a Avenida Paulista com visível hostilidade pelas políticas populares 
realizadas no período “lulista”.

29. É evidente que esses acontecimentos não se deram em um único momento, mas em pro-
cesso. É difícil alguma análise séria negar a sua conexão. É evidente, também, que uma avalia-
ção retrospectiva se beneficia da observação e reflexão de diversas análises e depoimentos. É 
possível, ainda, dizer que cada um desses grandes acontecimentos germinou a olhos vistos. O 
perigo apareceu e cresceu à luz do dia, sem que conseguíssemos dar conta dele!

30. A guinada neoliberal do segundo governo Dilma, depois de conquistar a maioria justa-
mente para um programa de aprofundamento das orientações progressistas na economia 
e na democracia, foi um dos principais fatores que nos levaram a perder o pé. É necessário 
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compreender com cuidado o por que das decisões tomadas por Dilma, na medida em que as 
razões dessa guinada capitulacionista nunca foram debatidas pelo partido e ela mesma nunca 
foi uma decisão tomada pelo partido. É necessário assumir os riscos de interpretar o ocorrido 
e, ao mesmo tempo, rejeitar o pior dos riscos, que seria o da omissão de juízo face um acon-
tecimento histórico central.

31. O balanço do Diretório Nacional do PT de maio de 2016 aponta, com razão, o seguinte: 
“Diante  da  crise,  o  país  foi  colocado  em  uma  encruzilhada:  acelerar  o  programa distribu-
tivista,  como  havia  sido  defendido  na  campanha  da  reeleição  presidencial, ou  aceitar  a  
agenda  do  grande  capital,  adotando  medidas  de  austeridade  sobre  o setor  público,  os  
direitos  sociais  e  a  demanda,  mais  uma  vez  na  perspectiva  de retomada dos investimentos 
privados. O governo enveredou pela segunda via. O  ajuste  fiscal,  além  de  intensificar  a  ten-
dência  recessiva, foi  destrutivo  sobre  a  base social petista, gerando confusão e desânimo nos 
trabalhadores, na  juventude e na intelectualidade progressista, entre os quais se disseminou a  
sensação, estimulada pelos monopólios da comunicação, de estelionato  eleitoral. A popularidade 
da presidenta rapidamente despencou. As forças  conservadoras sentiram-se animadas para 
buscar a hegemonia nas ruas, pela  primeira vez desde as semanas que antecederam o golpe 
militar de 1964. O enfraquecimento da esquerda, nos meses seguintes à vitória apertada no  
segundo turno de 2014, rapidamente alterou a correlação de forças no país, dentro e fora das 
instituições. A direita retomou a ofensiva. As frações de centro, assistindo à rejeição do governo 
na opinião pública, começaram a se  afastar da coalizão presidencial, deslocando-se para uma 
aliança conservadora  que impôs seguidas derrotas parlamentares à administração federal.”

32. É preciso, portanto, desvendar a brusca mudança de rumos exatamente para conseguir 
enfrentar seus efeitos (sobretudo na esfera do programa e consciência política sobre as tarefas 
estratégicas do PT). Deve-se assinalar que tais efeitos ainda perduram e é necessário preparar 
uma superação programática deles. 

33. Desde logo, é preciso rejeitar a razão da direita, especialmente aquela que representa o ca-
pital financeiro (e que dirige as demais frações do capital), de que teria havido um descalabro da 
gestão da moeda e da dívida publica, que o país estava à beira da falência nas finanças públicas 
e da espiral inflacionária. Essa versão não resiste aos fatos e aos números. Foi contestada com 
fortes argumentos durante a campanha eleitoral e, por isso, derrotada. Tivesse ressonância na 
realidade, possivelmente teríamos amargado uma derrota na eleição presidencial. Essa versão, 
na verdade, representa no campo da economia política, os interesses do capital financeiro. (Ver 
Brasil justo e democrático. FPA et al.)

34. A guinada neoliberal guarda relação, entretanto, com o pensamento majoritário no par-
tido nos primeiros anos da experiência dos governos nacionais do PT. Remonta, portanto, às 
razões que levaram à Carta ao Povo Brasileiro e ao que denominamos de modelo de utilização 
das margens do crescimento econômico e de negociação com as classes dominantes como 
método para produzir reformas. Em seu tempo foi extremamente polêmica; em 2015 abriu as 
portas para a maior derrota sofrida pelo Partido dos Trabalhadores. 

Referências:

FPA e outros. POR UM BRASIL JUSTO E DEMOCRÁTICO. SP, SETEMBRO/2015
PT DN. RESOLUÇÃO SOBRE CONJUNTURA. SP, MAIO/2016
PT. Resoluções de Encontros e Congressos. Partido dos Trabalhadores (www.pt.org.br) / Fundação Perseu 
Abramo - Resoluções de Encontros e Congressos & Programas de Governo 41 (www.fpabramo.org.br)
SINGER, André. “A (falta de) base política para o ensaio desenvolvimentista” Em André Singer e Isabel 
Loureiro. As contradições do lulismo: a que ponto chegamos? São Paulo, Boitempo, 2016.

ANEXO: 2003-14: destaques

1. Salário Mínimo cresce e tem impacto na Renda Nacional
• é a remuneração básica dos trabalhadores “formais” e aposentados
• serve como referência para as remunerações do mercado “informal” de trabalho
• tem impacto sobre os pisos das diversas categorias de trabalhadores
• impulsiona a distribuição de renda e reduz desigualdades regionais

Abril de 2002

Abril de 2003

Abril de 2004

Abril de 2005

Abril de 2006

Abril de 2007

Março de 2008

Fevereiro de 2009

Janeiro de 2010

Janeiro de 2011

Janeiro de 2012

Janeiro de 2013

Janeiro de 2014

Janeiro de 2015

Janeiro de 2016 (1)

200,00

240,00

260,00

300,00

350,00

380,00

415,00

465,00

510,00

545,00

622,00

678,00

724,00

788,00

880,00

20,0

8,33

15,38

16,67

8,57

9,21

12,05

9,68

6,86

14,13

9,00

6,78

8,84

11,68

18,54

7,06

6,61

3,21

3,30

4,98

5,92

3,45

6,47

6,08

6,20

5,56

6,23

11,28

1,23

1,19

8,23

13,04

5,10

4,03

5,79

6,02

0,37

7,59

2,64

1,16

2,46

0,36

Reajuste do Salário Mínimo 2003-2006

Período

Elaboração: DIEESE

Salário
Mínimo

R$

Salário
Nominal

%

INPC
%

Aumento
Real

%

TABELA

Total período 340,00 148,34 77,18-
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2. DESEMPREGO, POBREZA E DESIGUALDADE CAEM

EVOLUÇÃO DO ÍNDICE DE GINI* NO BRASIL

3. BANCOS PÚBLICOS CRESCEM, JURO CAI E INVESTIMENTO SOBE

TAXA DE JUROS BÁSICA

 Fonte: IPEA  

 Fonte: IPEA  

Fonte: BCB

* O Índice de Gini mede o grau de concentração de renda. Quanto mais aproxima de 1 maior a concentração
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Reservas em US$ bilhões
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JUNHO

18%

17,9%

16,6%

17,3%
17,1%

17,2%

18,0%

19,4%
19,1%

20,5% 20,6%
20,7%

20,9%

20,2%

19,2%

16,8%

18%

20%

FBCF em % do PIB
NÃO À ALCA

Nos dias 4 e 5 de novembro de 2005, foi realizada a IV Cúpula das Américas, na cidade argentina 
de Mar del Plata. Na ocasião, os presidentes do continente, liderados por Hugo Chávez, Néstor 
Kirchner e Lula, disseram não ao tratado continental de livre comércio proposto pelos Estados 

Unidos, a chamada Área de Livre Comércio das Américas (ALCA), uma iniciativa de 
ecolonização continental.

UNASUL - União Sul-Americana das Nações
O Brasil apresentou, em 2004, durante a reunião presidencial da América do Sul, em Cuzco no 
Peru, o projeto da criação da Comunidade Sul-Americana das Nações (CASA) com o objetivo

 de formar um espaço sul-americano integrado composto no âmbito político, social, econômi-
co, ambiental e de infraestrutura entre todos os Estados sul-americanos. Em maio de 2008, a 

partir das iniciativas e dos entendimentos da CASA, se estabelece a União Sul-Americana 
das Nações (UNASUL).

CELAC - Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos
Em dezembro de 2008, na Costa do Sauipe, Bahia, ocorre a I Cúpula de Chefes de Estado e 

de Governo da América Latina e Caribe sobre Integração e Desenvolvimento (CALC). Reuniu, 
pela primeira vez, os 33 países latino-americanos e caribenhos. Para Cuba, foi um importante 
meio de reinserção. Em fevereiro de 2010, no México ocorre a II CALC que aprovou construir a 
Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC). Com a Cúpula de Caracas, 

em dezembro de 2011, deu-se início ao funcionamento da CELAC.

COOPERAÇÃO SUL-SUL
O Brasil investiu na criação de instituições no esforço de engajar parceiros do Sul – a UNASUL 
no continente americano, o G-20 na OMC e os BRICS como grupo de países emergentes mais 
importantes após a crise de 2008. Instituições já existentes foram mobilizadas nesse esforço – 

a Venezuela foi convidada para o MERCOSUL.

FORMAÇÃO BRUTA DE CAPITAL FIXO
(Indicador do Investimento)

4. RESERVAS INTERNACIONAIS MULTIPLICAM POR 10

Fonte: BCB

Fonte: IBGE

5. VITÓRIAS NA POLÍTICA EXTERNA
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Roteiro sobre 

estratégia e programa

Breno Altman e Ivan Alex

1. O desenvolvimento do capitalismo brasileiro tem sido alavancado por superexploração 
do trabalho, concentração de renda e riqueza, exclusão social e subordinação aos centros 
imperialistas. O processo de formação da burguesia local, associado à sua inserção na ordem 
capitalista mundial, somente teve a oferecer, aos proletários e às demais camadas populares, 
a chibata do escravismo, da desigualdade, da dependência e da pobreza. 

2. Esses fenômenos, longe de constituírem deformações ou enfermidades do sistema, representam 
a lógica de sua dinâmica. Cruzam-se e sintetizam processo permanente de barateamento da mão de 
obra, apropriação dos recursos estatais por grupos monopolistas, abertura aos fl uxos internacionais de 
capital, desobrigação fi scal sobre o lucro capitalista e exploração predatória dos recursos naturais. São 
esses os caminhos pelos quais a burguesia brasileira, de caráter tardio e periférico, historicamente se 
valeu para compensar fragilidades estruturais e buscar um lugar na acumulação planetária de capitais.

3. A reprodução da miséria e da pobreza, acompanhada por opressão de raça e gênero, sempre 
foi funcional para a manutenção de um gigantesco exército industrial de reserva, além de refletir 
a situação de abandono provocada por modelos de desenvolvimento nos quais o mercado 
interno se restringe às camadas médias e altas da sociedade.

4. Os contra-ciclos dessa trajetória foram marcados pela ascensão ao governo federal de coalizões 
entre partidos das classes trabalhadoras e frações minoritárias do capital. Os exemplos mais notáveis 
são os governos de Getúlio Vargas e João Goulart, sob a liderança de um setor nacionalista da bur-
guesia, e as administrações dirigidas pelo PT a partir de 2003. Essas experiências têm em comum o 
redirecionamento do orçamento nacional para a expansão do mercado interno de massas através 
do aumento de salários e direitos, o fortalecimento do Estado como agente central do desenvolvi-
mento econômico e a adoção de uma política internacional de maior soberania. Mais cedo ou mais 
tarde, nesses capítulos de nossa história, a nata do empresariado e seus aliados externos acabaram 
por comandar movimentos restauradores, de caráter antinacional, antipopular e antidemocrático, 
com o objetivo de trazer o capitalismo brasileiro de volta ao seu leito natural.

5. Nas últimas décadas, marcadas pela fi nanceirização global, essas características se exacerbaram: 
além de gerarem sofrimento e escassez de oportunidades às amplas maiorias, levaram à perda 
de força propulsora, atolando o país em baixas taxas de crescimento e investimento, ao mesmo 
tempo em que a rentabilidade dos ativos fi nanceiros impulsionava os lucros monopolistas.

6. As consequências desse processo, no mundo do trabalho, são bastante conhecidas: redução 
do tamanho absoluto e relativo da classe operária industrial, precarização das relações laborais, 
expansão das atividades por conta própria nas camadas populares, crescimento dos setores 
comercial e de serviços. São alguns dos reflexos de uma crise orgânica que empurra o país 
à desindustrialização, à ampliação do território dedicado à agricultura de commodities e ao 
extrativismo mineral, à subordinação ao sistema financeiro internacional.   

7. Esse cenário começou a ser alterado, ainda que de forma parcial e limitada, durante os 
governos liderados pelo PT, quando a elevação geral dos salários, a expansão de direitos, a 
recuperação do Estado e a reorientação do orçamento público impulsionaram o mercado in-
terno, dinamizando o conjunto da economia. A partir da crise capitalista de 2008, no entanto, 
com a paulatina degradação do comércio internacional, irrompeu forte reação conservadora, 
buscando cortar profundamente custos salariais diretos e indiretos, além de recuperar espaço 
nos gastos e investimentos públicos. Foi a prova mais recente da incompatibilidade entre a via 
brasileira de desenvolvimento capitalista e os interesses nacionais-populares.

8. A emancipação dos trabalhadores, nesse sentido, somente será possível com a superação do 
regime capitalista, incapaz de resolver os grandes problemas do país. Reformas que arrefeçam 
sua natureza parasitária devem ser entendidas como potencialmente antagônicas às caracterís-
ticas dominantes que o comandam, colocando sob tensão a sobrevivência do próprio sistema. 

9. O velho sistema oligárquico-burguês revela-se incapaz de garantir desenvolvimento sus-
tentável, justiça social, direitos democráticos e independência nacional. Nessas circunstâncias, 
criar as condições políticas e materiais para o nascimento de uma sociedade pós-capitalista, 
de natureza socialista, constitui o papel fundamental que a história reservou ao PT. 

10. O socialismo pelo qual lutamos corresponde a um longo processo de transição, fundado pela 
ruptura do monopólio capitalista sobre a indústria, o comércio, a terra, as fi nanças e os meios de 
comunicação. A economia, regulada e dirigida pelo Estado, deve permitir o fl orescimento de distintas 
formas de propriedade, mercantis e não-mercantis, com crescente taxação do lucro corporativo e 
da receita dos mais ricos, de tal sorte que o orçamento nacional possa ser ferramenta viável para 
impulsionar o investimento público, acelerar o desenvolvimento, reduzir a desigualdade de renda, 
eliminar a concentração de riqueza, erradicar privilégios e coibir qualquer forma de discriminação.  

11. A propriedade estatal de meios estratégicos – como é o caso da produção de energia, do 
sistema financeiro, da defesa nacional e dos serviços públicos essenciais – deve fazer parte de 
uma economia de transição ao socialismo, na qual o avanço de estruturas públicas ou mistas 
seja resultado da competição regulada com empresas privadas, no desafio de prover melhores 
frutos em eficácia, produtividade, qualidade e contribuição social.

12. O socialismo petista, ao contrário de perfilar algum tipo de estatismo generalizado por via 
administrativa, projeta a construção de uma economia pós-capitalista a partir da planificação 
democrática comandada pelo Estado, da pluralidade produtiva, da busca de eficiência econô-
mica e da primazia de resultados concretos.

13. A economia de transição ao socialismo deve ser compreendida como a combinação de quatro 
setores fundamentais, regida por leis e direitos que regulem seu funcionamento: a propriedade estatal, 
as companhias mistas, as empresas privadas e as distintas formas cooperativas de trabalho. Nosso 
programa inclui o fortalecimento dos empreendimentos não-monopolistas e da economia solidária, 
estimulando a diversidade do dinamismo econômico e reduzindo o peso dos oligopólios privados. 
 
14. O progresso desse novo sistema depende, em grande medida, da integração latino-americana 
e do fortalecimento de blocos que se contraponham ao controle dos Estados imperialistas sobre as 
principais entidades creditícias, comerciais, reguladoras e militares do planeta. A alternativa socialista 
não se circunscreve apenas às fronteiras nacionais, pois sua viabilidade está parcialmente condicionada 
pela capacidade de criar gigantescos ativos em infraestrutura, crédito, mercado de consumo, escala 
de produção, comércio exterior, tecnologia e inovação, proteção do meio-ambiente e autodefesa.
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15. O capitalismo, por sua natureza predatória, passou a constituir ameaça à própria vida na terra, 
não apenas por razões militares, mas também pela exploração desregrada dos recursos naturais. 
Essa característica, em economias periféricas como a brasileira, é ainda mais extremada e perigo-
sa. Nosso programa, portanto, incorpora fortemente a defesa do meio-ambiente e a regulação 
estatal sobre seu uso, como parte de uma política sustentável e soberana de desenvolvimento. 

16. A realização dessas tarefas históricas depende da passagem do poder de Estado para as classes 
trabalhadoras, como condição indispensável para a ampliação do regime democrático e a impulsão 
de reformas que promovam a transformação profunda da vida nacional. Esse é o caminho que 
materializa o destino traçado no manifesto de fundação do PT: “conquistar a liberdade para que 
o povo possa construir uma sociedade igualitária, onde não haja explorados nem exploradores”

17. A conquista da direção do Estado pelas classes trabalhadoras ultrapassa a disputa pelo coman-
do das velhas instituições oligárquicas: apenas a radicalização da democracia, no curso de uma 
revolução política e constituinte, poderá sedimentar o processo de transformação que almejamos. 
Novas instituições e métodos, que combinem mecanismos representativos com instrumentos 
plebiscitários, democracia direta e poder local, são indispensáveis para a construção de uma 
sociedade socialista e a plena vigência, entre outros direitos fundamentais, do voto universal 
e secreto, da liberdade de imprensa e manifestação, da livre organização partidária e sindical.

18. A nova democracia que propomos tem como fi o condutor a expansão da soberania popular, 
facilitada pelas novas oportunidades tecnológicas de nossa era. Todos os poderes e agências do Estado 
devem estar subordinados à vontade constitucional dos cidadãos, impedindo que autonomias corpo-
rativas violem limites funcionais e sabotem legítimas decisões, diretas ou indiretas, do povo brasileiro.

19. A via de aproximação para que o comando do Estado passe para os trabalhadores é a retomada 
da Presidência da República e a formação de uma maioria parlamentar vinculada ao nosso programa 
estratégico. Este é o desdobramento fundamental de um processo que combine lutas institucionais 
e sociais, política de alianças e construção partidária, elaboração programática e reivindicações 
específi cas, mobilização popular e batalha eleitoral, gestão local e atuação parlamentar.  

20. A conquista do governo federal representa passo essencial, mas não significa que o poder 
político passou para as mãos das classes trabalhadoras. No interior do Estado estará aberto 
período indeterminado de contraposição entre o Poder Executivo, recuperado pelo bloco his-
tórico progressista e antigas instituições que servem aos desideratos das oligarquias. Apenas 
com a intensificação da disputa por hegemonia essa situação poderá ter solução favorável, o 
que significa tanto medidas de reforma político-administrativa que ampliem a participação 
popular quanto alterações no comando da máquina pública e pressão permanente das ruas, 
de fora para dentro do aparato estatal. Como afirmávamos no V Encontro Nacional (1987), “o 
poder não apenas se toma, mas também se constrói”. Um novo Estado precisa ser edificado, 
a serviço de um outro projeto de nação e sociedade, correspondendo à direção política e aos 
interesses dos trabalhadores e seus aliados fundamentais. 

21. A defesa permanente da democracia e a luta por sua ampliação é decisiva para buscarmos 
neutralizar o risco das classes dominantes bloquearem o acesso institucional das classes trabalha-
doras ao comando de Estado, como tantas vezes ocorreu na história de nosso país, preparando 
o campo popular para enfrentar o estabelecimento de regimes políticos autocráticos, como se 
esboça em vários movimentos e decisões do bloco golpista que empalmou o governo a partir 
da deposição do legítimo governo da presidenta Dilma Rousseff. 

22. A opção pela via institucional não evita conflitos e rupturas, como bem ilustra o golpe 
que depôs a presidenta Dilma Rousseff. A natureza das classes dominantes brasileiras, além de 
colonial e racista, é profundamente antidemocrática, ressaltando uma cultura política decor-
rente do caráter predador e excludente do capitalismo tardio. Mesmo diante de reformas que 
preservem o sistema de exploração, mas reduzem alguns de seus desequilíbrios mais extremos, 
o grande capital não hesita em atropelar o Estado de Direito, rasgar o ordenamento legal e 
impor pela força seus interesses. 

23. As forças progressistas, ao reconquistarem o governo federal, deverão levar em conta esse 
aprendizado recente: se não estiverem preparadas para enfrentar os ataques das elites oligárqui-
co-burguesas à democracia, como resposta previsível desses setores à perda da direção do Estado, 
estarão fadadas a nova derrota estratégica. Essas salvaguardas vão além de garantir maioria parla-
mentar: implicam ampliar o controle social e democrático sobre o Judiciário, o Ministério Público 
e a Polícia Federal, entre outras estruturas de coerção e defesa, impedindo seu aparelhamento 
pela alta tecnocracia ou por nichos corporativos vinculados aos interesses das classes dominantes. 

24. Faz parte dessas salvaguardas a aprovação de um novo marco regulatório das comunicações, 
que desbarate o poder da mídia monopolista e expanda o direito à livre expressão, criando as 
bases jurídico-materiais para um modelo democrático e plural que incorpore os meios funda-
mentais de informação, entretenimento e cultura. 

25. A formação de uma maioria social, política e eleitoral que sustente nossa estratégia deve 
estar ancorada em um programa que responda às angústias do povo brasileiro e do desenvol-
vimento nacional com reformas que desatem os nós impostos pelo capitalismo monopolista 
e orientem as políticas públicas a serem adotadas ao se reconquistar o governo nacional.

26. Essas reformas – de cunho democrático, antimonopolista, antilatifundiário, anti-imperialista 
e libertário – representam plataforma capaz de agregar amplas parcelas da população, das 
classes trabalhadoras aos pequenos e médios empresários, o mundo da cultura e a juventude, 
as mulheres e a população LGBTT, os negros e os índios, os pobres da cidade e do campo. 
Tratam-se, afinal, de tarefas inconclusas ou negadas pela hegemonia burguesa no Brasil, cuja 
realização romperia o dique da superexploração do trabalho, da exclusão social e da depen-
dência nacional, da plutocracia política e do autoritarismo estatal, ao mesmo tempo em que 
se avançaria no rumo de uma sociedade pós-capitalista 

27. As medidas propostas buscam abrir a transição para outro sistema econômico-social, dotando 
o país de um modelo que, sustentado pelo dinamismo do mercado interno e a centralidade do 
consumo coletivo, na forma de obras de infraestrutura e serviços públicos universais, promova a 
reindustrialização nacional, o desenvolvimento regional, a autossuficiência agrícola, a soberania 
financeira e a integração continental.

28. O debate programático deve ser difundido junto aos movimentos populares, partidos po-
líticos e organizações sociais, criando as condições de unidade e mobilização para impulsionar 
um potente processo constituinte, como resposta ao golpe institucional, ao colapso do sistema 
político, à ordem repressiva que subverte o Estado de Direito e ao desmonte da Constituição 
de 1988. Mais que a derrubada de um governo legítimo, o que ocorreu no Brasil foi a abertura 
de um ciclo restaurador que busca varrer conquistas históricas das classes trabalhadoras e 
reduzir as liberdades democráticas.
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29. A principal bandeira de nosso programa estratégico é a convocação de uma Assembleia 
Nacional Constituinte livre, democrática e soberana, destinada a refundar o Estado brasileiro 
e aprovar reformas que reorganizem suas bases socioeconômicas e institucionais, dilaceradas 
pelo governo usurpador. Sua realização deve ser precedida por um plebiscito e seguida por 
um referendo para a aprovação de seu texto final.

30. Dez reformas centrais devem ser defendidas como núcleo de um programa democrático e popular:

Reforma política. Adoção do voto em lista partidária. Proibição de coligações proporcionais. 
Criação de federações partidárias. Financiamento público exclusivo das campanhas eleitorais. 
Financiamento de partidos por sindicatos e organizações sociais. Referendo revogatório para 
cargos executivos. Extinção da lei do impeachment e das cassações de mandatos por integrantes 
do mesmo poder. Plebiscitos convocados pelo presidente da República ou por 10% do eleitorado.

Democratização da mídia. Regulamentação dos artigos da Constituição que tratam da co-
municação social. Proibição de propriedade cruzada. Proibição de propriedade de meios por 
parlamentares, governantes ou familiares até segundo grau. Criação de um Fundo em Defesa 
da Liberdade de Imprensa, com um percentual da receita publicitária das televisões aberta e 
fechada, além das rádios, para estimular novos meios de comunicação. Cláusula de objeção por 
consciência em todas as redações. Criação de um Conselho Social de Comunicação, que autoriza 
e renova licenças para emissoras de rádio e TV, retirando essa prerrogativa do Congresso. Criação 
do direito gratuito de antena na televisão aberta e nas rádios.

Reforma do sistema de segurança pública. Instituição de mandatos limitados para ministros 
da Suprema Corte, do STJ, do TST e desembargadores dos TRFs e TJs. Desmilitarização das PMs 
estaduais e unifi cação com a polícia judiciária. Reformulação do Sistema Nacional Penitenciário, 
com a incorporação de todas as prisões e casas de detenção a um modelo único de gestão. 

Reforma tributária. Tributação de juros sobre capital próprio.  Tributação sobre lucros e dividendos. 
Taxação sobre remessa de lucros e dividendos ao exterior. Extensão do Imposto sobre Propriedade 
de Veículos Automotores (IPVA) para barcos e aviões. Adoção de Imposto sobre Grandes Fortunas 
(IGF). Revisão da tabela do Imposto de Renda sobre pessoas físicas, com aumento do piso de isenção 
e ampliação progressiva das faixas de contribuição. Aumento do imposto sobre doações e grandes 
heranças, com repactuação do valor arrecadado entre União, estados e municípios. 

Reforma fi nanceira. Lei antitruste do sistema fi nanceiro e eliminação dos monopólios nacionais 
privados. Separação entre bancos comerciais e de investimento. Ampliação dos direitos opera-
cionais de bancos municipais e cooperativos. 

Reforma agrária. Adoção de regime progressivo para o Imposto Territorial Rural para propriedades 
improdutivas. Redefi nição dos índices de produtividade para fi ns de reforma agrária. Proibição 
da venda de terras para estrangeiros. Estabelecimento de limites regionais para a propriedade 
agrária e o agronegócio. Fortalecimento da agricultura familiar e das cooperativas agroindustriais 
como vertentes principais para a conquista de autossufi ciência alimentar. Defesa dos direitos e 
heranças dos povos originários. Aprovação de um novo código de proteção ambiental. 

Empresas de energia. Recomposição do regime de partilha, com a participação obrigatória da 
Petrobras nas explorações do pré-sal. Criação do Sistema Nacional de Energia, com o controle 
estatal sobre todas as distintas empresas do setor. 

Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável. Defi nição de metas e meios para o cres-
cimento da economia através de um plano decenal, que tenha como principal objetivo a recu-
peração da indústria brasileira e a renovação da infraestrutura do país. 

Direitos sociais, trabalhistas e previdenciários. Restabelecimento do comprometimento 
constitucional mínimo com saúde e educação. Revogação da PEC 55. Aprovação da Consolidação 
de Leis Sociais, constitucionalizando o direito à renda mínima e outros benefícios. Constituciona-
lização da lei de valorização do salário mínimo por 20 anos. Direito de aposentadoria mínima até 
15 anos abaixo da expectativa nacional de vida, com contribuição mínima de 35 anos. Redução 
da jornada semanal de trabalho para 40 horas. 

Direitos civis. Descriminalização do aborto e constitucionalização da interrupção da gravidez de 
até três meses. Descriminalização do consumo de drogas leves. Constitucionalização dos direitos 
de casais homoafetivos como entidade familiar plena. 

31. A política de alianças que defendemos, para executar essa estratégia, tem como núcleo 
principal a construção de uma frente orgânica de partidos e movimentos, que expresse as 
classes e frações de classe fundamentais de nosso campo: o operariado industrial, os trabalha-
dores do campo e os camponeses sem terra, os assalariados de serviços e comércio, os micro 
e pequenos empresários, os trabalhadores domésticos, os pequenos proprietários rurais e 
urbanos. Também deve agregar as forças progressistas do mundo da cultura e da juventude, 
das trincheiras antirracistas e de libertação das mulheres, dos agrupamentos de defesa dos 
direitos de gays, lésbicas e transexuais.

32.  Essa coalizão, cujo embrião está representado na Frente Brasil Popular, deve fundir instru-
mento de mobilização e polo programático, paulatinamente convertendo-se em organização 
de massas e alternativa de poder do bloco histórico progressista. Ao representar os aliados 
estratégicos do projeto nacional que defendemos, deve servir também como instrumento 
para isolar as vozes do grande capital, ao mesmo tempo em que busca dividir sua base de 
apoio, atrair os setores que descolam de sua direção e estabelecer acordos capazes de ajudar 
na acumulação de forças do campo progressista. 

33. Não é incomum, no desenvolvimento do capitalismo brasileiro e sob os governos oligárqui-
cos que o organizam, a dissidência de frações burguesas atropeladas pela abertura ao capital 
internacional, a dominância das estruturas rentistas, a redução dos investimentos públicos e a 
restrição do consumo interno. Apesar de serem incapazes de formular ou defender com coe-
rência reformas que respondam a essas contradições, sua atração para alianças táticas pode ter 
papel importante na ampliação da influência e do protagonismo da frente popular. 

34. A coalizão proposta, de toda maneira, deve aglutinar, em seu interior, apenas quem estra-
tegicamente se alinhe com a perspectiva anti-imperialista, antimonopolista, antilatifundiária e 
radicalmente democrática de seu programa. A consolidação de uma esquerda antissistema, com 
clara identidade programática e organizativa, constitui elemento insubstituível de nossa política.   

35. O Partido dos Trabalhadores dedicará suas melhores energias a esse projeto, engajando 
sua capacidade de formulação, convocação e representação. Temos consciência que nosso 
desempenho poderá ter peso decisivo no sucesso da frente, ampliando suas fronteiras, apro-
fundamento seu enraizamento e alargando seus horizontes.
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Estrutura e 

funcionamento partidário

Renato Simões

1 . O contexto atual e as tarefas do Partido

“Ao longo de seus 27 anos, o PT viveu várias crises e soube enfrentá-las e superá-las. A mais grave, 
pela sua natureza e dimensão, foi a de 2005. Essa crise, que é do sistema político brasileiro, que en-
fraquece programas e partidos, personaliza o debate e privatiza os interesses, também é uma crise 
do PT, decorrente de opções feitas pelo partido, do crescente acesso a mandatos, do distanciamento 
das lutas sociais e da nebulização de nosso projeto estratégico. 
A experiência do primeiro mandato governando o Brasil e a enorme crise política pela qual passamos 
em 2005 e 2006 nos levam a um processo de reavaliação da nossa trajetória, de refl exão sobre a 
experiência destes 27 anos e, particularmente, deste último período. 
O esforço da nossa militância e a capacidade de compreensão do povo brasileiro quanto ao que 
estava em jogo na tentativa das elites de interditar o projeto popular representado pelo governo Lula 
foram decisivos para a superação da crise. No entanto, o conjunto das forças petistas deve realizar 
uma autocrítica profunda sobre o ocorrido e analisar suas causas para não mais reproduzi-las” 

(3º. Congresso Nacional do PT, 2007, Resolução sobre A Crise Política). 

Diferentemente de 2013, quando o balanço crítico e auto-crítico da estrutura e funcionamento do PT 
em seu 3º Congresso deu-se num contexto de vitória política – Lula reeleito, depois da crise do mensalão, 
e o governo em processo de avaliação positiva crescente – o 6º Congresso realiza-se no contexto de uma 
profunda derrota política histórica de nosso Partido, com consequências nacionais e internacionais de re-
levância ímpar, em decorrência do golpe em curso contra a classe trabalhadora, a democracia e o governo 
da presidenta Dilma.

Muitas das questões levantadas pelo 3º Congresso merecem ser retomadas. Algumas delas por serem 
corretas e ainda atuais e urgentes. Outras, por terem sido equivocadas e ainda passíveis de debate e correção. 
Em ambos os casos, por suscitarem a necessidade de implementação de políticas inadiáveis para fortalecer 
acertos e corrigir erros, consolidando o PT como o principal partido da esquerda brasileira e força política 
capaz de unir em torno de si um amplo leque social de resistência ao golpe e defesa da democracia e dos 
direitos da classe trabalhadora.

O golpe iniciado com o processo de impeachment fraudulento da Presidenta Dilma avança na direção de 
anular as conquistas sociais, econômicas e políticas dos nossos governos com a ampla maioria parlamentar e 
amplo suporte judicial de que dispõe nesses primeiros meses de sua implementação. Com forte apoio midiático, 
o PT é apresentado com o partido da corrupção e da irresponsabilidade fi scal, aquele que conduziu o País a 
uma crise profunda que só o golpe e as medidas impopulares por ele propugnadas serão capazes de enfrentar. 

Nossa resistência, nas ruas e no Congresso Nacional, não foi capaz de evitar a implementação de uma 
onda regressiva de direitos ali votada: a PEC 55, PEC do Fim do Mundo, e a reforma do ensino médio avan-

çaram nas votações e não encontraram oposição no Poder Judiciário, quando invocado, e abrem caminho 
para outras matérias impopulares como a da reforma da Previdência. O PT e os movimentos sociais são 
descredenciados em sua posição pela narrativa da herança maldita de Temer, que ainda assim não logra 
angariar simpatia e popularidade. 

Tanto quanto nas eleições municipais, a imagem do PT e da esquerda política e social ainda inspira ódio em 
uma parcela signifi cativa e mobilizada da opinião pública, apatia em vários setores sociais que historicamente 
foram benefi ciados por nossos governos e que pouco participaram da resistência democrática até o momento, 
e desconfi ança em vários novos sujeitos sociais em luta na sociedade contra o golpe e seu governo.

No entanto, há crescentes setores em luta que reconhecem a necessidade e a relevância da defesa do 
legado petista de governo, de suas realizações e conquistas hoje descredenciadas na estratégia de comu-
nicação do golpe, e da defesa do PT, dos movimentos sociais, de nossa principal liderança, o presidente 
Lula, da presidenta Dilma e tantos companheiros e companheiras criminalizados e achincalhados pela 
mídia golpista. 

A resistência democrática e a derrota do golpe dependem da unidade da esquerda, da sua capacidade 
de diálogo com os setores democráticos que combatem o arbítrio e as medidas de exceção dos Poderes da 
República identifi cados com o retrocesso, de disputa de um projeto de esquerda contra a agenda neoliberal 
dominante e de mobilização social nacional e internacional. Para essas tarefas, o PT não é instrumento sufi ciente. 
Mas sua execução não será atingida sem o PT assumindo a responsabilidade de reorganizar sua ação, fazer 
os ajustes necessários em sua linha política, assumir um novo programa para o avanço social e dar espinha 
dorsal a uma frente política potente para a retomada da democracia e a disputa de hegemonia na sociedade.

A credibilidade desse processo nasce do profundo enraizamento político do PT nas camadas populares, 
na classe trabalhadora, nos movimentos sociais organizados, no mundo da cultura e da intelectualidade, 
no seio das mulheres e da juventude – segmentos que estão na linha de frente da resistência democrática 
– e no seu legado de conquistas e realizações ao longo de sua história de lutas. Ela será profundamente 
potencializada se vier respaldada também num amplo processo crítico e auto-crítico que identifi que re-
tifi cações a fazer na linha política e na atitude social de nosso partido, numa capacidade de reformar suas 
instituições internas para implementar uma nova política nesta nova conjuntura e numa postura de debate 
democrático com todas as forças políticas e sociais que participam da resistência democrática e da busca 
de um ascenso de lutas democráticas e populares capazes de alterar a atual correlação de força para uma 
nova fase de luta pela transformação social.

2. Elementos da crise do PT neste momento 
Partindo do balanço do 3º Congresso, podemos identifi car quatro elementos da crise do PT ali identifi -
cados que não foram adequadamente equacionados e precisam ser ressaltadas por este 6º Congresso:
a. captura do PT pelo sistema político que viemos para transformar nos fragilizou no governo, na resis-
tência ao golpe e na relação com a sociedade;
b. subordinação à lógica governamental enfraqueceu a capacidade crítica do partido e a nitidez de seu 
programa, bem como sua condição de expressar de forma autônoma para a sociedade suas propostas 
e intenções;
c. relação partido-governo-movimentos sociais se burocratizou e priorizou de forma quase que exclusiva 
o protagonismo do governo em detrimento das tarefas específi cas do partido e dos movimentos sociais 
no processo de disputa política na sociedade;
d. o exclusivizar as tarefas da governabilidade institucional e ignorar a mobilização social e a disputa 
política e ideológica para a governabilidade social, o PT deslocou-se para o centro político, deixou vago o 
espaço político da esquerda e assistiu sem reação à altura ao crescimento dos espaços políticos da direita.
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2.1. A necessária ruptura com o sistema político

O PT nasceu para transformar o sistema político, para carregar a democracia representativa do peso dos 
setores historicamente sub-representados e para ampliar a democracia participativa. Para desprivatizar a 
política e torná-la uma atividade pública, para combater a corrupção e defender a ética na política. Para 
ampliar, na esfera pública, as opiniões políticas dos politicamente excluídos, dos socialmente discriminados, 
dos economicamente explorados, dos culturalmente dominados. Para romper, pois, com as práticas tradi-
cionais do mandonismo político das elites e do poder do capital sobre os processos eleitorais, partidários 
e governamentais.

Na estratégia partidária, nas nossas resoluções congressuais e das direções, nas diretrizes gerais dos pro-
gramas de governo para a Presidência da República e nas plataformas legislativas para o Congresso Nacio-
nal, o tema da reforma política com participação social nunca foi relativizado na composição das reformas 
democráticas e populares e na centralidade de nossa ação política. No entanto, é forçoso reconhecer que 
o crescimento institucional do PT nos marcos do atual sistema político gerou um processo de acomodação 
do nosso partido a alguns dos fundamentos desse sistema que viemos para transformar.

O PT negligenciou o tema da reforma política nos momentos de maior popularidade de nossos governos, 
adaptou-se às formas tradicionais de composição parlamentar e governamental com os setores fi siológicos 
e corporativos que se alimentam de forma parasitária do chamado “presidencialismo de coalizão” e dividiu-se 
em algumas oportunidades que tivemos a nossa disposição para a aprovação de avanços centrais no avanço 
dessa pauta, como a votação do fi nanciamento público e exclusivo de partidos e campanhas e a lista partidária. 

O fi nanciamento empresarial de partidos e campanhas afi rmou-se como dominante e crescente nos 
processos eleitorais vitoriosos pelo PT, e não rompemos com a lógica do capital no fi nanciamento do sis-
tema partidário e eleitoral do país. Um partido socialista que se fi nancia para suas campanhas e para seu 
funcionamento ordinário com recursos do grande capital é uma contradição em termos, e vivemos com 
essa contradição que nos apresenta sua conta política e ética a cada momento da atual crise.

Rejeitamos de forma veemente que o PT e nossos governos sejam responsáveis pela corrupção e por 
relações promíscuas entre governos e capital. Os avanços na denúncia e combate a este traço estrutural 
da política brasileira devem-se, em enorme medida, à iniciativa política do PT nos parlamentos e governos 
que integrou. A hipocrisia de partidos e segmentos da burocracia de Estado nas operações que visam 
detratar e criminalizar o PT pela corrupção vem sendo desmascarada a cada dia, por mais que órgãos da 
imprensa, do Ministério Público, do Judiciário e de outras instituições do aparelho de Estado tenham sido 
negligentes, omissas ou cúmplices de esquemas de corrupção ao longo da história republicana do Brasil.

Ao mesmo tempo, reconhecemos que poderíamos ter feito mais – e não fi zemos – na luta pela reforma 
política, do Estado e das instituições partidárias. Nos permitimos padrões de campanha caros, pouco trans-
parentes no processo de arrecadação e gastos, que nos afastaram de nossa classe e de seus mecanismos 
auto-sustentáveis de fi nanciamento para nos aproximar de nossos inimigos de classe que sempre fi nancia-
ram partidos em busca de sedução e legitimidade institucional. Não demos a devida atenção a processos 
de natureza ética que poderiam tratar, no âmbito interno do nosso partido, de ações hoje criminalizadas e 
assacadas contra nós por nossos adversários. 

Invocamos perante a sociedade, no entanto, decisões corajosas que só o PT e a esquerda foram capazes 
de implementar, como a mobilização social contra o fi nanciamento empresarial, a decisão soberana do 
PT de não mais receber recursos empresariais antes mesmo da decisão do Supremo Tribunal Federal de 

declarar inconstitucionais esses procedimentos, a decisão soberana de nossos governos no sentido de 
aprovar legislações e práticas governamentais de transparência e combate à corrupção e a decisão de 
nossas bancadas na Câmara e no Senado de romper com partidos aliados que buscaram estratégias de 
garantia de impunidade, como no caso do processo ético-disciplinar contra Eduardo Cunha e na recente 
votação da anistia ao caixa 2 na Câmara dos Deputados.

2.2. Atitude e protagonismo do PT dentro e fora das instituições.

Se foi possível ao PT, durante os anos em que fomos governo, viver fundamentalmente à sombra de sua 
popularidade e posições, isso não é possível mais nesta atual conjuntura. Mas é necessário mais do que 
uma imposição conjuntural para que o partido retome sua capacidade de elaboração programática, de 
disputa política por suas ideias e propostas e de atitude autônoma da instituição partidária em relação a 
outras instituições do Estado que conquiste ou integre.

Houve momentos em que essa autonomia crítica foi devidamente exercida pelo partido, que colaborou 
em vários momentos com seus gestores e parlamentares com propostas, críticas e sugestões para decisivos 
temas da conjuntura, como a própria reforma política, a democratização dos meios de comunicação, a con-
dução da política econômica e outros. Tanto no governo Lula como no governo Dilma, houve momentos 
de diálogo entre partido e governo por meio de seus dirigentes, setoriais e bancadas. Em benefício do 
governo, da sociedade e do partido, esse diálogo quanto efetivo trouxe avanços e conquistas para o país.

Houve também, no entanto, em muitos momentos, situações de diálogo travado, de baixa efetividade, 
formalidades que pouco alteraram as entidades que se dispunham a dialogar. Há que se registrar que 
foram poucos os momentos em que avançamos em canais formais de diálogo. Nossos governantes pas-
saram a não participar dos debates de nossas direções, a vir a eventos formais da vida do partido sem que 
esses fossem de fato espaço de diálogo e construção coletiva de posições. A participação do partido em 
conselhos políticos foi centralizada em geral na fi gura da Presidência, sem que as instâncias colegiadas do 
partido dialogassem com governantes e bancadas de forma sistemática e coletiva. Mesmo no auge das 
crises políticas, nos ressentimos da falta de um comando unifi cado de iniciativas dos petistas no governo, 
no Parlamento, nos movimentos sociais e na disputa pública na sociedade. 

O fato é que o partido teve sua pauta estatizada e limitada por suas responsabilidades de governo, dei-
xando de falar para nossa base social e eleitoral como instituição autônoma e portadora de uma agenda 
própria, muitas vezes impossível de ser expressa por um governo de coalizão tão amplo e heterogêneo. 
Seja para apoiar, seja para criticar, seja para mobilizar a sociedade em defesa do governo, seja para mo-
bilizar a sociedade em defesa de pautas para além do governo, o PT se ressentiu da falta de construção 
de mecanismos próprios de elaboração política, comunicação e mobilização social, confi ando em que o 
protagonismo governamental seria sufi ciente para as tarefas de disputa de hegemonia junto à população.

2.3. Uma relação autônoma e construtiva entre Partido, Governo e Movi-
mentos Sociais

Partido, governos e movimentos sociais são instrumentos de igual dignidade e importância para a trans-
formação social, numa perspectiva de esquerda e socialista, mas são de naturezas distintas e constituem 
instâncias diferenciadas e autônomas em suas relações. 

Para um partido como o PT, que nasceu socialista e crítico ao padrão vigente de construção partidária na 
tradição de esquerda predominante até os anos 80, exercer o caráter dirigente de sua estratégia nunca foi visto 
como empecilho ao reconhecimento dessa autonomia das instituições com as quais lidamos. Para exercer a 
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direção desta luta, valeu-se sempre de uma concepção democrática de construção de posições partidárias 
com a mais ampla participação de seus membros, da construção da unidade na diversidade de opiniões e con-
cepções com base no processo democrático e da centralização de posição na forma dos estatutos partidários.

A força das instituições do Estado de que participamos a partir de vitórias eleitorais para o Executivo e o 
Legislativo passou a ditar uma inversão dessa lógica na relação entre partido e governo. Autonomia passou 
a signifi car, de forma equivocada, a negação de uma estratégia conduzida no âmbito do partido válida 
para seus integrantes e a prevalência de uma lógica de Estado para a condução das ações de petistas nos 
governos e parlamentos, em superposição à lógica da democracia partidária.

Da mesma forma, a prevalência dessa lógica institucional estatal nas relações partidárias reduziu a im-
portância e a força da relação do partido com os movimentos sociais. Ainda que essa relação nunca tenha 
sido rompida, pois o PT é com certeza o partido com mais vínculos com a luta social e suas organizações 
na esquerda brasileira, o fato é que esses vínculos foram se diluindo politicamente ao longo dos anos, 
focando na administração de confl itos e na luta eleitoral, sem canais mais efetivos de diálogo e integração 
de ações comuns. 

A criação da Frente Brasil Popular, que o PT integra com outros partidos e movimentos sociais do campo 
democrático e popular, é com certeza um salto de qualidade nessa relação, de resultados extremamente 
positivos para o enfrentamento do golpe e da agenda neoliberal e os limites naturais da novidade política 
que ela representa. Ao mesmo tempo, o diálogo do PT com a Frente Povo sem Medo e outras formas de 
articulação social e da resistência democrática foi também um fator de politização das relações do PT com 
a luta social e de construção de unidade na diversidade da esquerda brasileira, para além dos setores que 
integraram diretamente nossos governos e bases parlamentares.

2.4. A construção da disputa ideológica e da hegemonia social de 
esquerda na sociedade

Na estratégia democrática e popular de nossa tradição, em particular da elaboração clássica do 5º e do 7º 
Encontros Nacionais, conquistas de governos e maiorias parlamentares são fundamentais para o acúmulo 
de forças, a disputa de hegemonia e construção de poder popular. Não são, no entanto, sufi cientes em si 
desarticuladas de outros instrumentos, instituições e práticas sociais.

A lógica do Estado não reformado impõe aos partidos de esquerda um esforço permanente de atualização 
programática e de práticas sociais para além dos aparatos que conquistamos na institucionalidade.  Numa 
coalizão de centro-esquerda, supõe-se que a tarefa central dos partidos de esquerda – em particular, como 
no nosso caso, do PT no governo federal encabeçado por um presidente e uma presidenta petistas – seja 
a de zelar pelo programa mais avançado, pela mobilização social na defesa do governo e desse programa, 
pela disputa dentro e fora do governo por uma correlação de forças adequada à sua realização.

Para tanto, um partido que organiza e coordena suas bancadas parlamentares, alinha seus governantes 
em várias esferas da Federação de forma coordenada e alimenta sua militância nos movimentos sociais, é 
essencial para que o espaço político à esquerda da sociedade seja devidamente ocupado. Seus mecanismos 
de participação social de fi liados, fi liadas e militantes, de comunicação social, de mobilização própria, são 
essenciais para a disputa por hegemonia e acumulação de forças.

O PT precisa, pois, recuperar sua capacidade de iniciativa política, tanto na atitude quanto no conteúdo 
de suas ações. O VI Congresso deve construir um novo programa, mas também uma nova atitude parti-
dária. Uma nova cultura. Uma nota ética. Um novo compromisso social. Um novo espírito que contamine 

milhões de fi liados, fi liadas, militantes e simpatizantes deste partido que é depositário de um passado e um 
presente que devem ser colocados em ordem à construção de um futuro democrático e socialista para a 
Nação brasileira. Esse é o sentido das diretrizes para a reorganização partidária que apresentamos a seguir.

3. Diretrizes para a reorganização partidária
Um partido de massas com a mais ampla organização militante

O PT constituiu-se historicamente como partido na tentativa de superar as clássicas concepções de parti-
dos de massas e partidos de quadros na experiência dos partidos de esquerda no mundo, diferenciando-se 
tanto da social-democracia como do chamado “socialismo real” na prática das construções partidárias.

A equação encontrada produziu um partido que não considera essa dupla  dimensão, de massas e de 
quadros, como polos excludentes ou subordinados, mas complementares e enriquecedores da democracia 
partidária. Multiplicar pois espaços de organização militante é, para o PT, condição de organizar no seu 
interior massas identifi cadas com seu programa e democracia.

Somos hoje cerca de 1,7 milhão de fi liados e fi liadas com diferentes tipos de relação orgânica com o 
partido, e uma tênue política de organização, comunicação e mobilização que os integrem plenamente à 
vida partidária, a oportunidades de participação e formação.

Nossos estatutos preveem como principais espaços de organização partidária desses fi liados e fi liadas 
os núcleos, os setoriais e os diretórios. A fragilidade desses mecanismos se expressa hoje na existência pífi a 
de núcleos nos municípios, na falta de enraizamento e vida permanente dos setoriais na base e na falta de 
atividade permanente e quórum de milhares de diretórios zonais e municipais pelo país.

Assim, a massa de fi liados e fi liadas pouco participa das instâncias criadas para sua organização no interior 
do partido e de suas atividades para além dos períodos de campanhas eleitorais, sejam elas de formação, 
de cultura, de fi nanças ou de mobilização.

Sem organização permanente e enraizada disponível para que fi liados e fi liadas possam participar, os 
processos eleitorais internos e externos são atualmente o auge do processo de participação nas decisões 
do partido para a imensa maioria de fi liados. O Processo de Eleições Diretas – PED, adotado como a forma 
de eleição de direções e porta de entrada para o posterior processo de debate de diretrizes políticas para os 
diretórios, está longe de uma avaliação positiva de seus resultados, e mesmo seus defensores e defensoras 
propõem, a cada crise de seu modelo, alterações pontuais que vêm se mostrando incapazes de sanear 
vícios e desvios importados do sistema político dominante que se reproduzem de forma destrutiva das 
relações internas do PT.

O 6º Congresso reafi rma algumas das mais importantes conquistas estatutárias da história do PT, decorren-
tes de uma concepção radicalmente democrática que preside sua tradição: o caráter plural e democrático 
da fi liação partidária, o direito de tendências, a proporcionalidade para a constituição de direções partidárias, 
a organização militante em núcleos, setoriais e diretórios. 

Para valorizar e favorecer uma maior efetividade dessa organização militante do PT, o Congresso produz 
as seguintes alterações:

a. O PT realizará anualmente Encontros zonais, municipais, estaduais e nacionais, de forma presen-
cial, com pauta política defi nida pelo Diretório Nacional do PT, abertos à participação de todos os 
fi liados e fi liadas nos encontros de base e com base em delegados e delegadas eleitos (as) nestes 
para os de nível superior;
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b. Os mandatos das instâncias dirigentes do Partido serão de dois anos, e serão eleitos nos encontros 
na forma acima defi nida;
c. Núcleos e setoriais devidamente constituídos e acompanhados pelas direções zonais e municipais 
terão direito a voz e voto sobre os temas de debate nas instâncias dirigentes, sempre que estes 
forem previamente debatidos;
d. Cada setorial partidário nacional ou estadual organizará núcleos setoriais de base nos diretórios 
zonais e municipais;
e. Cada diretório zonal ou municipal organizará reuniões periódicas inter-núcleos com caráter de 
formação política e construção de agendas comuns com os movimentos sociais;
f. A construção de núcleos e setoriais será a prioridade de um esforço nacional em 2018, coordenado 
pelas Secretarias Nacionais de Organização, Mobilização e Movimentos Populares e Políticas Setoriais;
g. Uma campanha nacional de fi liação com prioridade para jovens, mulheres, negros (as) e indígenas 
será desenvolvida a cada ano, acompanhada de uma jornada nacional de formação política voltada 
especifi camente para esses segmentos. A paridade de gênero e as cotas geracional e étnico-racial 
serão mantidas e aprofundadas com as políticas previstas para a sub-representação desses setores 
na política a começar pelo exemplo do próprio PT.

3.1. Um partido militante com a mais ampla participação interna

O PT não pode resumir a participação de seus fi liados e fi liadas a um processo de eleições para a direção 
que acontece a cada quatro anos. A concepção liberal que preside a democracia formal não foi capaz de 
equacionar a crise da democracia representativa, o descrédito de instituições dos Poderes do Estado e o 
desencanto pela política, e o mesmo não pode acontecer num partido socialista e democrático.

Além da substituição do PED pelo modelo congressual para a eleição de direções, o VI Congresso decide 
ampliar os processos de participação interna para os fi liados e fi liadas do PT da seguinte forma:

a.Criação de uma plataforma digital de participação social permanente, de modo a ampliar a par-
ticipação digital em comunidades virtuais, cursos à distância de formação de base, de militantes e 
dirigentes, enquetes sobre temas variados propostos pela direção ou outras instâncias partidárias 
e votação por meio digital em referendos e plebiscitos convocados pela direção partidária;

b. Realização de plebiscitos anuais, concomitantes ao processo de encontros, sobre temas defi nidos 
pela direção partidária ou por iniciativa de 5 por cento de fi liados e fi liadas;
c.Realização de referendos a decisões de encontros e Congressos, sempre que as propostas derro-
tadas alcançarem uma votação correspondente a 30% de delegados e delegadas;
d.Realização dos encontros setoriais previstos nos estatutos do Partido, de forma a garantir uma 
vida permanente dos setoriais em todos os níveis e o efetivo cumprimento das suas atribuições de 
organizar a militância partidária nos vários setores de militância social.

3.2. Um partido participativo com a mais ampla educação política

O VI Congresso reafi rma as decisões dos Congressos anteriores sobre o funcionamento da Fundação Perseu 
Abramo e da Escola Nacional de Formação Política do PT, e acrescenta prioridade às seguintes iniciativas:

a. Realização de jornadas anuais de formação por ocasião do aniversário do PT;
Construção de programas e plataformas de educação à distância para massifi cação das oportuni-
dades de formação política;
b. Transmissão online de seminários, cursos e debates centralizados pela FPA, Escola Nacional e 

Secretarias Nacional e Estaduais de Formação Política;
c. O segundo semestre de 2017 será momento para uma jornada nacional de formação de forma-
dores e formadoras, visando dotar os diretórios municipais e estaduais de equipes de formação 
política articuladas com os cursos e iniciativas da FPA, ENFP e secretarias.

3.3. Um partido gerido com a mais ampla transparência e controle social

O PT deve recuperar o caráter militante de sua política de fi nanças, de modo a ampliar sua fonte própria 
de recursos fi nanceiros para além dos obtidos através do Estado (Fundo Partidário e contribuições de deten-
tores de mandatos, gestores (as) e assessorias), bem como manter a determinação de estrito cumprimento 
de vedação ao recebimento de recursos de empresas. O VI Congresso decide:

a. Ampliar a transparência fi nanceira e administrativa nos Diretórios Nacionais, Estaduais e Muni-
cipais, de modo a que os diretórios debatam abertamente suas previsões orçamentárias, gastos e 
estratégias de arrecadação;
b. Tornar obrigatória a divulgação de balancetes trimestrais das fi nanças partidárias em todos os níveis.
c. Ampliar a adesão ao SACE, com campanhas junto aos fi liados e fi liadas, para contribuição partidária 
regular para além das atuais contribuições estatutárias;
d. Envio de jornal impresso mensal do PT nacional para todos os fi liados e fi liadas contribuintes 
do SACE, de modo que a campanha de cotização seja também campanha de assinaturas do jornal 
nacional do PT; 
e. Organização de um Jornal Nacional do PT, que será distribuído massivamente, em bancas de 
revistas e todos os outros meios de distribuição, comerciais ou não, que o fi nanciamento partidário 
e as fi nanças militantes permitirem;  
f. Os Diretórios zonais, municipais, estaduais e o nacional, bem como, os setoriais reconhecidos pela 
Direção Nacional, realizarão, no mínimo, 02 (duas) campanhas, ao ano, de arrecadação. f. Uma delas 
será unifi cada no conjunto do partido e outra, em que pese obrigatória, poderá ser organizada no 
tempo, local, modo e condições decididos pela instância específi ca;
g. As atividades de fi nanças partidárias devem, sempre que puderem, serem públicas, disputando 
espaço em locais públicos e servindo de um mecanismo de debate com a população sobre o padrão 
de fi nanciamento da atividade partidária no país.   

3.4. Um partido ético e comprometido com a ética na política

O PT reafi rma seu Código de Ética e determina que a Escola Nacional de Formação Política e as Secreta-
rias Nacionais de Organização e Formação Política realizem um esforço nacional de formação política dos 
novos Conselhos de Ética eleitos conjuntamente com as novas direções partidárias em todos os níveis, de 
modo a divulgar o conteúdo do Código de Ética e os procedimentos para a realização das sindicâncias 
preliminares e processos disciplinares para todos os seus membros.

3.5. Um partido que se comunica e transforma a cultura

O 6º Congresso do PT defi ne como prioridade a constituição de uma rede própria de jornais e emissoras 
de rádio e TV pela Internet como prioridades para os investimentos fi nanceiros do partido no próximo 
período. Para tanto, estimulará a constituição de coletivos ou núcleos de militantes petistas em ambientes 
virtuais que trabalhem em conjunto com as Secretarias de Comunicação dos diretórios nacional e estaduais 
para a viabilização de uma plataforma nacional de participação e comunicação do PT, programas de rádio 
e tv web, produção de conteúdos para a militância em redes sociais e desenvolvimento de tecnologias 
livres para a comunicação petista. 54
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Comunicação e cultura estarão integrando cada vez mais suas iniciativas, em particular para estímulo à 
realização de festas, atividades culturais e de arrecadação militante nas sedes partidárias, transformando-as 
em espaços vivos para a convivência de fi liados e fi liadas. A comunicação petista será obra do engajamento 
de toda a militância partidária numa nova cultura de participação e disputa de valores e ideias na sociedade.

Dotar de signifi cação o ato de fi liar-se ao PT e utilizar a fi liação como um elemento de nossa estratégia de 
construção e atualização permanente de nossa relação com as massas serão os objetivos da consolidação 
de dois novos instrumentos permanentes:

a. A refi liação obrigatória a cada dois anos;
b. A realização da festa nacional, também bianual, no melhor estilo das tradições de festas e festivais 
de partidos de esquerda de vários países e de seus jornais.

A refi liação bianual nos obriga a buscar periodicamente um enorme contingente de pessoas que aderiu 
ao nosso partido, que confi ou sua adesão a uma instituição que o convoca de tempos e tempos a renovar 
sua confi ança e participação. Esses dois elementos conjugados, refi liação e festivais nacionais, permitem 
unir comunicação e cultura numa política de organização e fi nanças que valorize o fi liado, renove o Partido 
e evite a burocratização de uma relação cartorial com o petismo.

3.6. Um partido em constante mobilização permanente

O Partido realizará um permanente esforço de mobilização de seus quadros dirigentes, militantes e 
fi liados no sentido de disputar e organizar o petismo presente como fenômeno político na sociedade. Em 
pouco mais de 30 anos de vida, o petismo se consolida como referência e infl uência para muito além da 
capacidade orgânica do nosso partido organizá-las.

Petismo e lulismo são fenômenos políticos independentes e articulados, que se relacionam dialetica-
mente na consciência popular de milhões de pessoas. Eles se expressam não só num eleitorado fi el, que 
sistematicamente vota em Lula e nas candidaturas do PT, como numa massa de pessoas que defi ne o 
PT como a sua preferência partidária e nele se referência para buscar formar sua opinião sobre a política. 

Uma nova política de organização, relação com movimentos sociais organizados e mobilização deve 
fundar-se no diálogo com esses dois fenômenos. Deve procurar disputar o “lulismo” e organizar o petismo. 
Deve considerar um permanente espaço de educação popular de milhões de benefi ciários das conquistas 
sociais de nossos governos e que permanecem distantes do trabalho partidário.

Como tarefas permanentes das Secretarias de Mobilização, Movimentos Populares e Políticas Setoriais e 
de Formação Política, o PT incluirá a organização de brigadas de mobilização e educação popular para o 
desenvolvimento de atividades políticas junto aos setores atingidos e benefi ciados pelas principais políticas 
de nossos governos – Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, cotas para a participação no serviço público e 
na educação, ProUni, novas Universidades e Institutos Federais de Educação. Em particular, as Secretarias 
Setoriais deverão encarar esse objetivo de dialogar e organizar mulheres, negros e negras, jovens e trabalha-
dores e trabalhadoras que são agora convocados não só a usufruir as políticas públicas de nossos governos, 
mas a entender seus fundamentos e princípios e a engajar-se num projeto político que os organiza, como 
sujeitos da história e de um Partido que molda com suas lutas e projetos.
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O PT na luta 

contra a corrupção 

Valter Pomar

1. O acirramento das contradições internacionais, o agravamento da crise econômica e social brasileira, 
o aprofundamento da crise entre os golpistas e entre as instituições por eles comandadas, bem como 
o crescimento do desgaste do governo usurpador, tudo isto aponta para a importância do PT adotar 
com urgência uma linha política que combine a defesa dos direitos, a mais radical oposição ao golpismo 
e ao governo usurpador, a luta por eleições diretas e por uma Assembleia Nacional Constituinte, uma 
estratégia que almeje reformas estruturais e o socialismo. 

2. Confi rma-se ainda, neste contexto, a importância do lançamento imediato da pré-candidatura de 
Lula à Presidência da República como uma alternativa imediata para uma população cada vez mais 
descontente com os rumos do país.

3.A o mesmo tempo, o impeachment de 31 de agosto de 2016, assim como os resultados do primeiro 
e do segundo turno das eleições municipais realizadas em novembro de 2016, confi rmaram que o 6º 
Congresso Nacional do Partido dos Trabalhadores deve não apenas debater uma nova linha política, 
mas também realizar uma análise crítica e autocrítica de sua trajetória recente. 

4. Um dos aspectos a considerar, na análise desta trajetória recente, é a maneira como o Partido 
enfrentou o tema da corrupção, tanto na sua ação governamental e parlamentar, quanto no seu 
funcionamento interno.

5. A discussão desses temas não será feita em ambiente neutro. Hoje o Partido dos Trabalhadores está 
sendo atacado duramente, acusado de ser uma “organização criminosa”, cujas lideranças, integrantes e 
apoiadores devem ser perseguidos e execrados publicamente, julgados e condenados. Se depender da 
vontade de alguns setores da direita, o próprio Partido dos Trabalhadores deveria ser proibido de existir. 

6. O televisionamento do julgamento do chamado “mensalão”, a transmissão ao vivo pela grande 
mídia dos atos contra o governo da presidenta Dilma Rousseff , a overdose da Operação Lava-Jato e 
o linchamento público diário do presidente Lula têm este propósito.

7.F rente a esta operação, que nunca foi clandestina nem sutil, nosso partido adotou uma política 
confusa, defensiva e essencialmente incorreta, como é demonstrado pelo desgaste que sofremos 
junto à nossa própria base social e eleitoral.

8. Já em 2005, quando a direita fez o “ensaio geral” do que está fazendo hoje, o partido cometeu quatro 
erros fundamentais. 

9. O primeiro e maior deles: manteve e inclusive aprofundou a dependência do partido frente ao 
fi nanciamento privado empresarial. 

10. O segundo erro foi não ter convertido a luta pela reforma política em aspecto central da nossa 
linha política. 

11. O terceiro erro foi ter deixado a investigação e o julgamento totalmente nas mãos da polícia, 
do Ministério Público e da Justiça, não formando uma opinião própria, partidária, acerca dos fatos 
e dos casos sob julgamento. 

12. O quarto erro foi não ter criado uma corregedoria interna, que tivesse como tarefa agir preven-
tivamente frente a casos de corrupção.

13. Enquanto o partido, através de seus órgãos dirigentes, cometia os erros citados, a base fi liada, 
social e eleitoral do partido se dividia. 

14. Parte de nossa base desconhecia completamente os mecanismos utilizados para fi nanciar as 
campanhas eleitorais e o próprio partido, fi cando chocada ao descobrir o nível de promiscuidade 
e dependência frente ao dinheiro empresarial. 

15. A verdade é que as decisões adotadas em 1994, tanto acerca do fi nanciamento público do partido, 
quanto acerca do fi nanciamento empresarial das campanhas eleitorais, não foram adequadamente 
debatidas nem com a base partidária, nem com o conjunto da sociedade. 

16. Outra parte da base partidária escolheu “naturalizar” o que estava ocorrendo, na linha do “todos 
fazem”, sem perceber que este tipo de discurso é mortal para um partido de esquerda, que se propõe 
exatamente a antecipar com uma prática diferente o tipo de sociedade que almejamos no futuro. 

17. Havia, também, aqueles que -– percebendo os objetivos reais da campanha midiática e judicial 
-– adotaram uma linha segundo a qual os réus do “mensalão” eram todos “vítimas”, que deveriam 
ser tratados como “presos políticos”. 

18. Independente das debilidades de cada uma destas e de outras interpretações, o mais grave é 
que, passada a fase mais aguda da crise do “mensalão”, o partido limitou-se a aprovar uma resolu-
ção congressual a respeito, sem aprofundar o debate e principalmente sem tomar medidas que 
superassem a dependência frente ao fi nanciamento empresarial e que engajassem efetivamente 
o partido na luta por uma reforma política. 

19. O fato de termos sobrevivido à crise de 2005, bem como o fato de termos vencido as eleições 
presidenciais de 2006, 2010 e 2014, fortaleceu em amplos setores do partido a impressão de que 
não era necessário adotar medidas que tornassem o fi nanciamento da atividade partidária algo 
independente tanto do empresariado, quanto do fundo público. 

20. Em 2014, o partido era muito mais dependente em relação ao dinheiro empresarial do que 
era em 2005. A contribuição militante, a venda de materiais, as doações individuais ou coletivas de 
simpatizantes, tudo isto foi reduzido a uma fração minúscula frente ao fi nanciamento empresarial. 

21. Apesar disso, muitos setores do PT e do governo viam a Operação Lava Jato como cheia 
de nobres intenções republicanas. Diante das provas crescentes do contrário, mantinham suas 
convicções e no máximo admitiam que a Operação poderia estar sendo “manipulada” para 
incriminar petistas e levar Dilma à derrota. Mas que esta não era sua gênese.

22. Como sabemos, os limites impostos ao “PIG” pela legislação eleitoral, especialmente a pos-
sibilidade do governo e do PT disporem de alguma proteção legal e de meios mais potentes 
para responder aos ataques, impediram que a direita convertesse a primeira fase da Operação 
Lava Jato em vitória nas eleições presidenciais de 2014.
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23. Mas passadas as eleições, cientes de que o PT e o governo não dispunham mais das garantias 
da legislação eleitoral, a Operação Lava Jato foi convertida numa ação de cerco e aniquilamento. 
Não apenas da mídia, mas pela ação combinada -– não necessariamente pactuada -– entre setores 
do Ministério Público, da Polícia Federal e da Justiça Federal.

24. Em 2015 e 2016, ocorreu aquilo que alguns denominam de “tempestade perfeita”: o esgota-
mento da estratégia de conciliação adotada pelo PT; a capitulação do governo Dilma ao programa 
derrotado nas urnas; a perda de apoio popular e de maioria parlamentar; a unidade entre a direita 
partidária, o grande empresariado e a mídia conservadora; o protagonismo ativo de uma maioria 
do poder judiciário, do Ministério Público e da Polícia Federal.

25. Diante da impossibilidade de um golpe de velho tipo, mas temerosos de esperar 2018, a tática 
implementada foi a do golpe de novo tipo. Mas para isso era preciso estimular a mobilização de 
massa. E a principal bandeira que ajudou a mobilizar principalmente os setores médios, bem como 
a neutralizar os setores populares, foi a “luta contra a corrupção”.

26. Numa dessas ironias de que a história está repleta, o golpe do impeachment foi perpetrado por 
uma quadrilha de corruptos, fato que hoje é ainda mais visível do que então.

27. Basta lembrar que a fase fi nal do impeachment teve início quando o PT recusou a chantagem 
do então presidente da Câmara, Eduardo Cunha, corrupto comprovado que queria o apoio do PT 
para proteger o seu mandato. Tendo este vício de origem, o golpe do impeachment manteve até 
o fi m apenas um verniz de legalidade e constitucionalidade. O respeito ao rito não descaracteriza 
o golpe, levado a cabo através de uma eleição indireta disfarçada de processo de impeachment 
sem crime de responsabilidade.

28. Tendo retomado a Presidência da República sem passar pelo crivo das urnas, cientes de que a 
tática de nos “deixar sangrar” para ganhar as eleições pode ser tão inefi ciente em 2018 quanto foi em 
2006, preocupados em evitar que o PT lidere a mobilização contra o programa neoliberal da “ponte 
para o futuro”, os golpistas mantiveram a ofensiva depois de 31 de agosto, atuando em dois fl ancos:
a) a conclusão do trabalho não realizado pelos governos neoliberais da década de 1990, com a 
retomada da entrega de nossas riquezas para o capital internacional e o desmantelamento dos 
direitos inscritos na Constituição de 88;
b) usando o discurso do “combate à corrupção” e da Operação Lava Jato para perseguir o aniquila-
mento do PT enquanto alternativa política e eleitoral da classe trabalhadora, tentando inviabilizar 
a candidatura do Lula em 2018.

29. A cruzada do suposto combate à corrupção serve para “naturalizar” e “legalizar” um conjunto de 
arbitrariedades; e o “estado de exceção” resultante ajuda na destruição da Constituição de 1988, da 
esquerda, dos direitos sociais, das liberdades democráticas e da soberania nacional.

30. Para os justiceiros, o suposto combate à corrupção pode fazer uso de provas ilegais adquiridas 
com “boa-fé”; vazamentos seletivos e ilegais são instrumentos legítimos para infl uenciar a conjun-
tura política, ganhar apoio popular e destruir reputações, aplicando o chamado lawfare; convicções 
desacompanhadas de provas são sufi cientes para abertura de processos criminais; conduções coer-
citivas podem ser implementadas mesmo quando os acusados não se recusaram a testemunhar; 
prisões temporárias e preventivas são exaustivamente utilizadas como método de tortura para 
conseguirem confi ssões e/ou delações.

31. Tamanhas arbitrariedades não são obra apenas de um juiz ou de um pequeno grupo de Procura-
dores. A implementação deste virtual “estado de exceção” foi referendada pela cúpula do Judiciário, 
ao decidir que a Operação Lava Jato “constitui um caso inédito no direito brasileiro, com situações 
que escapam ao regramento genérico destinado aos casos comuns”, e por trazer problemas inéditos 
também “exige soluções inéditas”.

32. A utilização de exceções e regras inéditas para julgamentos de casos específi cos, no direito e 
na história só tem um nome: Estado de Exceção! 

33. No caso, trata-se de uma hipertrofi a da judicialização da política, em que um dos ramos do 
Estado, exatamente aquele que não é eleito e que não é submetido a nenhum tipo de controle 
social, arvora-se super-direitos e super-poderes.

34. Importante notar que, da mesma forma como nas antigas ditaduras militares havia confl ito entre as 
“armas” (Exército, Aeronáutica e Marinha), no situação atual há confl itos crescentes entre a PF, o Ministério 
Público e o Judiciário. Igual ao que ocorreu na ditadura, políticos de direita e meios de comunicação que 
apoiaram o golpe começam a temer (com o perdão do trocadilho involuntário) seus desdobramentos. 

35. Empoderados pela grande mídia e contando com a omissão de parcela signifi cativa da socieda-
de, setores do Ministério Público encontraram guarida para, utilizando-se de dinheiro público, fazer 
uma grande campanha para aprovação de seu projeto político de poder travestido das “10 Medidas 
Contra a Corrupção”, que poderia muito bem ser denominada como Estatuto da Acusação. E frente à 
resistência de parlamentares, não tiveram dúvida em forçar situações insólitas, como o afastamento 
do presidente do Senado por ato monocrático de um juiz, seguido de uma decisão parcialmente  
contrária do pleno do STF, que em troca obteve do presidente do Senado uma capitulação no tocante 
à normatização do crime de responsabilidade dos integrantes do Judiciário e do MP.

36. A proposição de restrições ao habeas corpus; aumento de penas; fi m da prescrição penal; 
diminuição dos recursos para a defesa e aumento para acusação; tolerância com provas ilícitas e 
aumento de modalidades de prisão preventivas, integram a tentativa do Ministério Público em 
aumentar consideravelmente seus poderes em grave prejuízo as garantias de defesa e do devido 
processo legal. E, novamente, decisão monocrática de um integrante do STF tente invalidar o pro-
jeto aprovado pela Câmara dos Deputados, acusando-o de perverter a intenção original do projeto 
defendido pelo MP.

37. Quanto mais aparecem novos casos de corrupção (HSBC, CARF, doações ilegais no exterior dos 
tucanos de alta plumagem), quanto mais aparece o envolvimento de políticos de direita, quanto 
mais fi ca claro o caráter sistêmico da corrupção, quanto mais evidente se torna que o processo vem 
dos anos 1990 e tem vínculos com a privataria tucana, mais histérico é o empenho da mídia e dos 
setores repressivos do Estado para colocar a culpa de tudo nas costas do Partido dos Trabalhadores. 
E mais fi ca clara a intenção de impedir a candidatura presidencial de Lula.

38. Portanto, que fi que claro: o Partido dos Trabalhadores questiona a legalidade e a legitimidade 
dos processos desenvolvidos pela Operação Lava Jato e outros semelhantes. Nosso questionamento 
não implica em absolver criminosos confessos. Aliás, é importante que se diga que em nome de 
tentar culpabilizar o PT, criminosos confessos já estão sendo benefi ciados pela Operação Lava Jato.

39. Que também fi que claro: o PT considera que a Operação Lava Jato tem vínculos diretos e indiretos 
com interesses internacionais. Trata-se, por exemplo, de controlar o Pré-Sal e destruir a engenharia 
nacional. Os responsáveis pela Operação Lava Jato algum dia serão julgados por crimes lesa-pátria.
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40. Ao mesmo tempo, reconhecemos que erros cometidos por nosso partido contribuíram 
para que ocorresse o que está ocorrendo. Este documento abordará estes erros, não para pe-
dir desculpas à esta “justiça Lava-Jato”, nem para prestar esclarecimentos aos monopólios da 
comunicação. Trataremos destes erros e apontaremos as medidas necessárias para corrigi-los, 
exatamente para que tenhamos melhores condições de desmascarar esta quadrilha que, em 
nome do combate à corrupção, está destruindo o presente e ameaçando as chances de futuro 
do Brasil.

41. Estamos cientes de que, neste momento, o PT está perdendo a batalha da opinião pública. 
No momento, de pouco tem adiantado denunciar que a grande mídia faz campanha contra o 
PT, que vários promotores se esforçam para transformar as contribuições legais ao partido em 
doações “sujas” ou “lavagem de dinheiro”. Mesmo assim, na visão de extensos setores populares 
e médios, a pecha de “corrupto” grudou no partido.

42. Será necessário algum tempo e muito esforço para alterar isto. E o componente essencial 
desse esforço não é tentar transformar o PT no “partido mais honesto do mundo”. O compo-
nente essencial do nosso esforço para recuperar a credibilidade e a liderança perante amplos 
setores das classes trabalhadoras, é estarmos presentes na luta em defesa dos direitos sociais, 
da soberania nacional, das liberdades democráticas, contra o golpismo, pela antecipação das 
eleições diretas.

43. Entretanto, mesmo que nossa prioridade seja a luta contra o golpismo e em defesa dos 
direitos, também é necessário reconhecer que o partido cometeu erros coletivos, que deve 
assumir como de sua responsabilidade também coletiva. Entre estes erros coletivos, está termos 
“baixado a guarda” contra as armadilhas de um sistema político-eleitoral que desde sempre 
serviu às classes dominantes e, com isso, termos contribuído sem querer para os ataques que 
os golpistas fizeram contra o povo brasileiro. Igualmente é necessário reconhecer que alguns 
militantes do Partido cometeram erros individuais, de maior ou menor gravidade, que devem 
assumir como de sua responsabilidade pessoal.

44. O texto a seguir é uma contribuição no debate destes erros coletivos. Na opinião de muitos 
petistas, isto soa como um paradoxo: afinal, os governos do PT são os que mais fizeram para 
combater a corrupção e apesar disto são os petistas que estão sendo apresentados como 
integrantes de um partido corrupto e obrigados a prestar esclarecimentos. 

45. Mas na verdade não há paradoxo algum: à direita, ao grande capital e ao oligopólio da mídia, 
o “combate à corrupção” é algo totalmente ocasional, tático, instrumental. Já para a esquerda, 
para a classe trabalhadora, para a intelectualidade democrática, o “combate à corrupção” é algo 
fundamental, estratégico, indispensável. Por isso, devemos ser mais exigentes conosco mesmos.

46. Ademais, parte da nossa base eleitoral e social, assim como de nossa militância, considera 
que o Partido dos Trabalhadores cometeu erros gravíssimos no quesito corrupção, que precisam 
ser reconhecidos, diagnosticados e tratados. E as pesquisas, as eleições municipais, o trabalho 
sindical e popular cotidiano confirmam que o tema da corrupção é parte importante dos 
motivos que fizeram o PT e suas lideranças perderem parte significativa do apoio que tinham.

47. Por isto, neste projeto de resolução buscamos apresentar uma interpretação dos fatos e 
suas causas, tentando separar o joio do trigo e almejando indicar as medidas necessárias para 

que não cometamos os mesmos erros e para que não caiamos nas mesmas armadilhas. Não se 
trata de uma tarefa fácil, em primeiro lugar porque estamos sofrendo intenso ataque inimigo, 
que tentará aproveitar cada frase nossa em seu favor. Em segundo lugar, porque não bastam 
palavras para recuperar a confiança perdida. De toda forma, consideramos que debater e aprovar 
uma resolução completa sobre a luta contra a corrupção constitui uma necessidade inescapável.

A corrupção é mais intensa hoje do que antes?

48. É comum ler e ouvir porta-vozes da direita afirmando que “nunca antes na história deste país” 
teria havido tanta corrupção; que os petistas e os governos encabeçados pelo PT teriam levado a 
corrupção ao paroxismo. Estas afirmações são falsas. Qualquer que seja o critério adotado – ficha 
suja, pessoas condenadas, valores desviados -- as primeiras posições no ranking dos corruptos 
sempre foram e continuam sendo ocupadas, com larga vantagem, por pessoas vinculadas a 
partidos de direita. Ainda assim, a impressão generalizada é outra. Por qual motivo é assim?

49. Em primeiro lugar, devido ao tratamento dado ao assunto pela maior parte dos meios de 
comunicação de massa. Os casos envolvendo petistas ocupam mais tempo e espaço no noti-
ciário, conferindo-se grande destaque para o vínculo dos envolvidos com o partido. Já os casos 
envolvendo filiados a outros partidos ocupam menos tempo e espaço, sendo comum omitir-se 
a filiação partidária dos envolvidos. É clara a tentativa de criminalizar o PT.

50. Em segundo lugar, uma parte da sociedade -- em especial a nossa base social e eleitoral -- 
tinha como expectativa que não houvesse nenhum envolvimento de petistas com os casos de 
corrupção. A decepção causada, assim como as consequências políticas que isto teve, rebaixaram 
nossas defesas contra aqueles que afirmam que o petismo seria corrupto por natureza. Como 
já dissemos, esta afirmação não encontra apoio nos fatos objetivos. Mas para derrotar os que 
afirmam isto, não basta desmascarar a propaganda da mídia e o partidarismo policial-judicial. 
Muito menos ajuda nem é aceitável dizer que fizemos o que todos faziam. Tampouco resolve 
demonizar os que “caíram em tentação”. Mais eficaz é, entre outras medidas, explicar por quais 
razões o próprio partido não foi capaz de enfrentar o problema antes que ele se convertesse 
em arma nas mãos da direita; e por quais razões, mesmo depois que a direita estava em plena 
ofensiva, o partido continuou sem conseguir enfrentar eficazmente o assunto.

51. Em terceiro lugar, porque durante os governos Lula e Dilma os órgãos de controle, inves-
tigação e julgamento foram deixados livres para agir. E eles agiram com desenvoltura, o que 
resultou em mais ações e, portanto, numa percepção de que a corrupção seria maior, quando 
na verdade maior era o combate contra ela; mas resultou também, é importante que se diga, 
em mais ações espetaculares contra petistas, uma vez que os referidos órgãos de investigação 
agiram com um claro viés político, ideológico e de classe, aproveitando-se da postura supos-
tamente republicana que era hegemônica nos governos petistas. 

52. Dizemos supostamente republicana, porque uma postura verdadeiramente republicana 
não permitiria que órgãos do Estado agissem com tamanha independência, nem permitiriam 
que tais instituições agissem impunemente como representantes dos interesses dominantes. 
Por isso, uma postura verdadeiramente republicana supõe impor derrotas profundas ao con-
trole do Capital sobre a sociedade e sobre o Estado. Supõe, portanto, construir outro tipo de 
República, totalmente distinta da República realmente existente. Por esquecer deste detalhe, 
o que se apresenta como “republicanismo” não passa da mistura entre tibieza política e ilusão 
no caráter neutro do Estado.
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53. Por tudo isto, se quisermos debater os erros cometidos por nosso partido na luta contra a 
corrupção, é fundamental começar definindo o que entendemos por corrupção e seus vínculos 
com o capitalismo, especialmente em países submetidos à exploração imperialista e particu-
larmente numa época em que predomina o capital financeiro e a especulação. 

54. A corrupção é um fenômeno muito antigo, presente nas sociedades humanas desde que 
a propriedade privada emergiu como resultado do desenvolvimento histórico, presente nas 
sociedades capitalistas e presente inclusive nas tentativas de construção do socialismo. Mas 
embora esteja presente em todas as sociedades onde coexistem propriedade privada, desigual-
dade social e política, será no capitalismo que a corrupção atinge seu paroxismo, como um dos 
instrumentos utilizados para elevar ilegalmente a concentração da renda e da riqueza patrimonial 
de um setor da sociedade à custa de outro setor.

55. A corrupção não é um fenômeno apenas ou principalmente de sociedades onde o capitalismo 
encontra-se pouco desenvolvido. Pelo contrário, nas sociedades onde o capitalismo é mais desenvol-
vido – como nos Estados Unidos, Inglaterra, França, Japão e Alemanha-- a corrupção também se faz 
presente e com muita intensidade. Entretanto, nos países submetidos à exploração imperialista, onde o 
capitalismo se desenvolveu tardiamente, onde a intensa desigualdade social e a política se combinam 
com uma brutal transferência de recursos para o exterior, a economia política da corrupção adquire 
maior relevância sistêmica.

56. A corrupção adquiriu ainda maior intensidade no período chamado neoliberal. Não apenas devido 
ao ambiente ideológico, fomentador do individualismo, do enriquecimento rápido, do levar vantagem 
em tudo. Mas também porque a própria dinâmica da especulação fi nanceira estimula e facilita tanto 
a corrupção quanto seu acobertamento, em especial daquelas formas de corrupção que envolvem o 
capital fi nanceiro.

57. Quando um funcionário público direciona uma licitação e embolsa uma propina, a sociedade não 
tem dúvida sobre o que está ocorrendo. Mas a mesma clareza acerca do que é corrupção não se estende 
a outras ações que são parte daquela engrenagem sistêmica a que nos referimos antes. Um exemplo 
disto são os pareceres emitidos por agências de classifi cação de risco. As análises feitas por “especialistas”, 
os argumentos esotéricos utilizados para justifi car uma nota “x” ou “y”, tudo parece normal, dentro da lei 
e até científi co. Mas de fato estamos diante de um lobby corruptor extremamente violento.

58. A corrupção também se faz presente quando a diretoria de um Banco Central decide qual a taxa de 
juros, transferindo bilhões dos cofres públicos em direção a cofres privados; quando um governo promo-
ve venda maciça de estatais a preço de banana, favorecendo determinados compradores; quando um 
poderoso conglomerado privado de comunicação aborda um determinado tema, o fazendo de acordo 
com seus próprios interesses comerciais ou os de seus anunciantes; quando sonegadores de impostos, 
como a Rede Globo e a RBS, devem e nunca são cobrados.

59. A engrenagem da corrupção inclui negócios com papéis fi nanceiros fi ctícios; juros de agiotagem; 
taxas ilegais; tributos regressivos; isenções, incentivos, desonerações, restituições, perdões e evasões fi scais; 
favorecimento com créditos estatais; roubo de segredos tecnológicos e negociais; gorjetas e cobrança de 
propinas; relações de corrupção com grandes empresas internacionais, a começar pelo sistema fi nanceiro 
onde o dinheiro sujo é depositado; e variados vínculos com os demais ramos do crime organizado, como 
o tráfi co de armas, de drogas e de pessoas.

60. A escala em que a corrupção está presente em sociedades como a brasileira só tem uma explicação: 

os corruptores são, na verdade, funcionários e /ou integrantes da classe dominante. Proprietários, sócios, 
anunciantes e às vezes trabalhadores dos meios de comunicação; altos funcionários de empresas públicas 
e de órgãos do Estado, auditores fi scais, dirigentes de agências reguladoras e de órgãos de fi scalização, 
policiais,  magistrados e membros do Ministério Público; proprietários e/ou sócios de grandes empresas, 
do ramo comercial, industrial, de serviços e fi nanceiro; parlamentares e governantes em âmbito municipal, 
estadual e nacional.

61. A corrupção existe tanto nas ditaduras quanto nas democracias. Mas a existência de reais liberdades 
democráticas constitui uma ameaça permanente contra a engrenagem de corrupção e de concentra-
ção de renda e de riqueza. Por isto os corruptores preferem ditaduras abertas ou disfarçadas, militares 
ou midiáticas. E fazem de tudo para corromper as liberdades democráticas, convertendo a democracia 
em negócio.

62. Um dos mecanismos utilizados para corromper as liberdades democráticas é o fi nanciamento empre-
sarial das campanhas eleitorais e dos próprios partidos, facilitado e adotado em escala crescente desde 
1994, como uma das medidas implementadas pela classe dominante para impedir ou pelo menos retardar 
a chegada da esquerda brasileira à presidência da República e à maiorias parlamentares.

63. O fi nanciamento empresarial de campanhas foi o combustível da “americanização” das campanhas 
eleitorais brasileiras, processo que fez os candidatos serem tratados como “produtos” e o eleitorado tratado 
como “mercado consumidor”.

64. Um dos resultados da “americanização” foi tornar cada vez mais caras as campanhas, não apenas 
devido aos custos de produção dos programas dedicados ao horário eleitoral supostamente gratuito, 
mas também por conta da contratação de shows (permitida até o pleito de 2004) e a compra de votos, 
disfarçada de contratação de cabos eleitorais.

65. A compra de votos nas eleições, a compra de cadeiras no Executivo e no Legislativo, a compra de 
votos nos parlamentos, assim como a compra de propagandistas dos meios de comunicação de massa 
constituem partes desta engrenagem da corrupção política, fundamental para o conjunto da economia 
política da corrupção.

66. Quando observamos a engrenagem como um todo, fi ca claro que os corruptos são instrumentos, 
são peças de um mecanismo. O fi nanciamento das campanhas eleitorais é um dos mecanismos de 
transmissão. Os corruptores, os benefi ciários da corrupção sistêmica, são as grandes empresas capitalistas. 
A esse respeito, registre-se recente especulação segundo a qual para cada 1 real investido na compra 
de emendas parlamentares, as empresas ganharam 4 reais com os lucros resultantes das novas regras. 
Embora a proporção nos pareça conservadora (“apenas” 1 para 4), fi ca claro o benefi ciário fi nal.

67. O sistema de campanhas eleitorais fi nanciadas por empresas privadas (legalmente vigente até a 
eleição de 2014), essencial para proteger os interesses do poder econômico nos legislativos e nos exe-
cutivos, envolve vários bilhões de reais, mais de R$ 5 bilhões na campanha de 2014. Ou seja: tornou-se 
um grande negócio para várias facções capitalistas (empresas de marketing, comunicação de massa, e 
transportes, por exemplo).

68. Os imensos valores envolvidos obrigaram os capitalistas a criar formas de obtenção destes recursos, 
formas que não impliquem em redução de sua riqueza patrimonial. O corrupto confesso Paulo Roberto 
Costa explicou que o fi nanciamento privado das campanhas eleitorais é apenas um empréstimo a ser 
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pago posteriormente com decretos e leis que aumentem a concentração da renda e da riqueza patri-
monial. E alguns dirigentes da Odebrecht confi rmaram o caráter sistêmico da corrupção.

69. A descrição feita pelos “delatores” comprova que aquele “empréstimo” é feito na maior parte das 
vezes com recursos decorrentes do sobrepreço (ou superfaturamento) cobrado por obras públicas ou 
por serviços prestados ao setor público (governos e empresas estatais); ou da economia feita por meio 
da sonegação de impostos (como nos casos de redução criminosa de multas autorizada pelo Conselho 
Administrativo de Recursos Financeiros-CARF); ou de recursos protegidos via evasão de divisas (como 
no caso do HSBC). 

70. Registre-se o estranho percurso que o caso Banestado teve, desde quando foi denunciado o uso 
das CC5 pelo governador Requião até os dias atuais, em que dois protagonistas do caso original (Moro 
e Youssef ) são também protagonistas da Operação Lava Jato.

71. A dimensão em que se pratica o superfaturamento das obras públicas seria impossível sem a oli-
gopolização do setor, dominado por poucas empresas que formam um cartel que impõe seus preços. 
Neste sentido, a engrenagem da corrupção é uma alavanca essencial para o crescimento não apenas 
das empresas de construção pesada, mas também de outros monopólios e oligopólios, com destaque 
para o fi nanceiro, participante direto e indireto de todas as operações de corrupção em grande escala. 
Por isso, controlar os oligopólios e estatizar o setor fi nanceiro constituem passos essenciais para quem 
deseja derrotar a corrupção.

72. O poder econômico consegue infl uenciar fortemente e em muitos casos controlar não apenas as 
eleições, mas também o sistema de escolha e apresentação de candidaturas pelos partidos. Paradoxal-
mente, este fenômeno foi agravado e intensifi cado nas eleições de 2016. Com a proibição de doações 
eleitorais de pessoas jurídicas, diversos empresários optaram por fazer contribuições individuais sem 
limite, e outros lançaram-se pessoalmente como candidatos, deixando de terceirizar a gestão dos seus 
interesses para políticos tradicionais.

73.  O caso mais notório e emblemático foi a candidatura vitoriosa do tucano João Doria na maior cidade 
do país. Uma campanha fi nanciada majoritariamente com recursos próprios (37% ou R$ 4.660.979,20) e 
outras doações privadas signifi cativas (34,9% ou R$ 4.447.219,95), comprovou que o capitalismo consegue 
em curto tempo se adequar às novas regras e manter sua infl uência. Nenhum empresário investe em 
uma eleição – especialmente mais de R$ 4 milhões – por altruísmo.

74. A “infl uência do poder econômico” é uma característica da democracia burguesa, que pode ser mi-
nimizada, mas não totalmente superada pelo fi nanciamento público, por leis que restrinjam os gastos 
em campanhas eleitorais, pela democratização dos meios de comunicação de massa, pela repressão à 
compra de votos e pela educação política permanente da sociedade.

75. Onde nada disto ocorre, os candidatos mais viáveis são aqueles com condições de levantar grandes 
recursos junto aos capitalistas. O que, é lógico, tem como pressuposto que tais candidatos sejam pessoas 
que mantêm pontos de vista favoráveis ao processo de concentração de renda e da riqueza patrimonial, 
e que estão dispostas a defender as normas referentes a tal processo de concentração.

76. O PT, nos anos 1980, denunciou esse processo como antidemocrático e corrupto. E durante muitos 
anos o PT foi conhecido por enfatizar políticas democrático-radicais, que visavam eliminar a infl uência 
do poder econômico sobre as liberdades democráticas.

77. Nos anos 1990, o PT passou a enfatizar em suas resoluções o tema da “ética na política”. Mas isto 

ocorreu no mesmo período em que o PT relaxou nos seus mecanismos de autofi nanciamento, pas-
sando a depender cada vez mais do fi nanciamento público e do uso em larga escala do fi nanciamento 
empresarial. Vale dizer que este processo de adaptação afetou o conjunto do PT, mesmo que tenha sido 
mais pronunciado em alguns setores do que outros.

78. Não é objeto desta resolução analisar os efeitos colaterais negativos do fi nanciamento público, entre 
os quais facilitar o abandono do caráter militante da sustentação fi nanceiro do partido e aumentar sua 
dependência frente ao Estado. Entretanto, apontamos a existência destes problemas e seu vínculo com 
o fi nanciamento empresarial privado, pois em última análise os dois tipos de fi nanciamento tendem a 
alterar a natureza de classe e a linha política do partido. Defendemos o fi nanciamento público das cam-
panhas eleitorais, mas consideramos que partidos, assim como clubes e igrejas, devem ser fi nanciados 
exclusivamente pelos seus integrantes.

79. No que diz respeito ao fi nanciamento empresarial privado, alguns acreditavam que era possível 
manter-se imune àquela engrenagem corrupta e corruptora; e/ou que poderiam utilizá-la a serviço de 
outros propósitos, que não os da manutenção dos interesses do grande capital fi nanciador; e/ou que 
não havia outra alternativa, sob pena de perder as eleições para os que dispunham do fi nanciamento 
empresarial; e/ou que bastaria seguir a lei, como se o problema de fundo estivesse no “caixa 2” e não no 
fi nanciamento privado empresarial como um todo.

80. A contribuição ilegal e não contabilizada (popularmente conhecida como “caixa 2”) tem algumas 
vantagens para as empresas. Pode ser feita com dinheiro não declarado. Pode ser feita sem que o pú-
blico e os concorrentes do político benefi ciado saibam. E pode servir para chantagear o benefi ciário da 
contribuição ilegal. Nisto podem ser resumidas as principais diferenças entre o “caixa 2” e o fi nanciamento 
privado feito dentro da lei: impede-se ou pelo menos difi culta-se o controle público dos recursos, tanto 
na origem, quanto no destino. Mas para além deste problema, de ordem política, não há como distinguir 
diferenças “éticas” entre um dinheiro supostamente limpo, porque declarado, e outro “sujo”, porque “não 
contabilizado”.

81. A rigor, com as devidas exceções, tanto o fi nanciamento empresarial legal quanto o ilegal visam o 
tráfi co de infl uência, ou seja, visam estimular decisões governamentais que benefi ciem as empresas 
privadas. Que parte do dinheiro lucrado desta forma seja reinvestido em determinados políticos, para 
ampliar os efeitos do tráfi co de infl uência, ou que seja desviado para fi ns estritamente pessoais, não deve 
nos fazer perder de vista qual a economia política da corrupção: o benefi ciário maior é o corruptor, não 
o corrupto. Aliás, se não fosse assim, a corrupção não sobreviveria a seus próprios efeitos.

82. A medida que o PT elegia mais parlamentares e governantes, em nível municipal, estadual e 
federal, mais o Partido fi cava exposto: por um lado, crescia o estímulo para receber fi nanciamento 
empresarial privado, que era considerado muitas vezes como a diferença entre vencer ou não 
vencer uma eleição; por outro lado, crescia a pressão para que o fi nanciamento fosse “pago” através 
de políticas e medidas que confi guravam atendimento ao tráfi co de infl uência; e, fi nalmente, cres-
cia o número de petistas que – devido aos postos que ocupavam – estavam sujeitos não apenas 
a sedução de corruptores e corruptos já na ativa, que buscavam cooptar os recém-chegados. 

83. O ex-senador Delcídio do Amaral é um exemplo deste segundo caso. É fundamental rever o 
processo através do qual o partido aceitou filiar Delcídio, por decisão majoritário dos integrantes 
do DM de Corumbá, do DR do Mato Grosso do Sul e do Diretório Nacional do PT. E também 
rever como Delcídio foi ganhando espaço no Partido, convertendo-em em senador, líder do governo 
e fi gura infl uente no partido, não apenas no MS, mas também nacionalmente. Este caso, como o de 
Cândido Vaccareza e de Marcos Valério, são exemplares do que não fazer, do que não deixar, do que não 
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permitir. Nos três casos, ainda que por caminhos diferentes, pesou a capacidade de mobilizar recursos 
fi nanceiros em troca de apoios internos e externos.

84. A política de alianças do partido, inclusive com partidos e pessoas com histórico conhecido – como 
Temer, Collor e Sarney – facilitou o processo de contaminação do PT por um modus operandi que não 
era seu. Ao mesmo tempo, a política de conciliação e de transição sem enfrentamentos nos levou a não 
realizar uma devassa nos malfeitos dos governos tucanos de FHC. 

85. Lembramos que a direita de punhos de renda ajudou a derrubar Collor em nome do combate à 
corrupção, mas não teve dúvida em se aliar à direita tradicional, em comprar votos, em fazer operações 
“no limite de sua responsabilidade”, em praticar a conhecida privataria. Ao longo dos anos 1990, nos go-
vernos Itamar e FHC, a aliança entre corruptores, partidos políticos de direita, o grande capital e os meios 
de comunicação introduziu diversas mudanças na legislação, no sentido de “americanizar” a dinâmica 
eleitoral. Mesmo assim, nossos governos não fi zeram nada para investigar, julgar e condenar esta gente.

As medidas preventivas que não foram adotadas

86. Nada do que foi descrito até aqui constitui novidade, segredo ou motivo de surpresa. Ao longo 
dos anos 1980 e 1990 – ainda que em pequena escala – o PT já havia enfrentado corruptores e 
teve que lidar com acusações de corrupção em suas próprias fi leiras. Além disso, os dirigentes do 
partido sabiam que o tema da corrupção fora manipulado em larga escala, tanto no governo Vargas 
quanto no governo João Goulart. Sendo assim, por quais razões o próprio partido não foi capaz de 
tratar do problema antes que ele se convertesse em arma nas mãos da direita? Por quais motivos 
o PT não adotou medidas preventivas, embora tenha feito grande alarde quanto às medidas que 
adotou no âmbito governamental?

87. Entre os motivos, citamos: 
a) uma total subestimação do problema, existindo até hoje quem continue dizendo e pensando que 
a corrupção é um problema secundário, sem perceber que subjetivamente tornou-se um imenso 
problema cuja existência difi culta o tratamento dos demais problemas enfrentados pelo partido; 
b) a crença de que a direita não atacaria o PT por usar mecanismos de fi nanciamento também 
utilizados pela direita; 
c) a terceirização da solução dos problemas, deixados “republicanamente” nas mãos de instituições 
de controle do Estado; 
d) a importância que o fi nanciamento empresarial passou a ter na disputa interna do próprio partido.

88. Repetindo o que já foi dito: o número de petistas envolvidos com casos de corrupção e os valores 
envolvidos são absurdamente inferiores aos que envolvem fi liados a outros partidos. Entretanto, 
a atitude dos aparatos de mídia, policial e judicial faz com que os casos envolvendo o PT tenham 
maior destaque. Além disso, a expectativa de nossa própria base social e eleitoral era a de que não 
haveria nenhum petista envolvido com casos de corrupção. Tudo isto faz com que amplas parcelas 
da população tenham uma péssima impressão subjetiva acerca do PT.

89. Mesmo reconhecendo isto, alguns setores do partido diziam que – como fora demonstrado 
por nossas vitórias nas eleições presidenciais de 2006, 2010 e 2014 – o povo não dava tanta 
importância para estas acusações. 

90. Mas a verdade não é esta: naquelas três eleições, nosso desempenho nas eleições parlamentares 
foi muito afetado pelas denúncias. O mesmo ocorreu nas eleições municipais de 2012, afetadas pelo 

julgamento da AP 470. Além disso, quando a situação econômica deteriorou, a variável “corrupção” 
converteu-se numa explicação para as difi culdades do país, ocultando as causas efetivas e facilitando 
o ataque da direita contra o PT e o governo Dilma.

91. Se o PT não tivesse subestimado o problema, se tivéssemos extraído as devidas lições do “ensaio 
geral” do mensalão, a história poderia ter sido outra. Mas a verdade é que entre 2005 e 2016, apro-
fundamos nossa dependência frente ao fi nanciamento empresarial privado, tanto das campanhas 
eleitorais quanto do partido. E cresceu, no partido, o discurso de que o PT faz apenas “o que todos 
fazem”. E como em time que está ganhando não se mexe, os erros cometidos antes continuaram 
sendo praticados, na esperança de que a direita não atacaria o PT por usar mecanismos de fi nan-
ciamento também utilizados pela direita.

92. A Operação Lava Jato demonstrou outra coisa. Em nome de derrubar o governo Dilma e destruir o 
PT, a direita não apenas usou e abusou da mais evidente hipocrisia política, como chegou até mesmo 
a cortar na própria carne, colocando no alvo grandes empresários e importantes lideranças políticas.

93. Estes fatos contribuíram para que, durante bastante tempo, um setor do PT subestimasse os 
verdadeiros propósitos da Operação Lava Jato e relativizasse os mecanismos de exceção utilizados.

94. Um dos motivos pelos quais ocorreu a subestimação foi a decisão de “terceirizar” o combate 
à corrupção para os órgãos de Estado. Esta decisão ficou clara já em 2005, quando o Diretório 
Nacional recusou submeter à comissão de ética partidária a análise dos envolvidos, sob o ar-
gumento de que o partido não tem poderes de polícia e de que o caso já estava sob análise da 
Justiça. A decisão de terceirizar foi reafirmada quando o Diretório Nacional debateu e aprovou 
o código de ética do partido, incluindo um artigo que considerava passível de expulsão quem 
tivesse seu processo julgado em definitivo na Justiça. Na mesma discussão, foi recusada a ideia 
de construir uma corregedoria interna com poderes investigatórios. 

95. Nos três casos citados, se deixava à Justiça a última palavra sobre o que fazer e se privava 
o partido dos meios através dos quais ele poderia formar sua própria opinião e/ou adotar 
medidas preventivamente. A terceirização, como é óbvio, se fazia porque se confiava no cará-
ter “republicano” dos órgãos de controle do Estado, atitude que na prática só fez reforçar seu 
caráter de classe, política e ideologicamente afinado com os setores que fazem oposição não 
ao PT, mas às classes trabalhadoras.

96. A dificuldade de enfrentar o tema da corrupção está ligada, para além de concepções 
políticas e teóricas, a importância que o financiamento empresarial passou a ter na disputa 
interna do próprio partido.

97.  Nosso partido não aceita a tese segundo a qual toda política seja corrupta e toda pessoa que 
se dedica a política vai necessariamente se corromper. Apenas no caso do PT, temos centenas 
de milhares de filiados e militantes, pessoas cujo exemplo demonstra exatamente o contrário. 
Mas ao mesmo tempo temos que perceber que aquele senso comum, reforçado de maneira 
hipócrita e oportunista pela direita e por certos meios de comunicação, está baseado em um 
fenômeno real, a saber: a chegada a postos no parlamento e no governo permite, a muitas 
pessoas, acessar condições de vida distintas da vida média da classe trabalhadora. 

98. Este “aburguesamento” – termo que utilizamos por razões exclusivamente literárias, já que ele 
é sociologicamente inadequado, pois o padrão de vida da burguesia é muito mais elevado, sem 
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falar que burgueses são proprietários dos meios de produção – foi anestesiando setores do partido, 
além de tornar cada vez mais difícil perceber e reagir aos sinais de riqueza exterior, incompatível 
com os ganhos regulares, exibidos por alguns militantes. Sinais que eram acompanhados do 
empoderamento, da formação de clientelas internas, atraídas pela facilidade com que algumas 
pessoas conseguiam recursos para as campanhas eleitorais e para fi nanciar a vida partidária.

99. Se lembrarmos que o PED – processo de eleição das direções partidárias – tornava-se cada 
vez mais parecido com os processos eleitorais tradicionais, envolvendo somas significativas de 
recursos utilizados para pagar as contribuições partidárias, para transportar (muitas vezes ilegalmente) 
fi liados para votar, para fi nanciar as campanhas internas e em alguns casos inclusive para comprar 
votos, temos a explicação pela qual o sistema de fi nanciamento empresarial tornou-se não apenas 
indispensável para enfrentar a direita nas eleições, mas também indispensável para enfrentar os 
adversários partidários, tanto nas eleições internas, quanto nas disputas eleitorais propriamente ditas.

100. Em decorrência disto, a Secretaria de Finanças tornou-se o posto mais importante em algumas 
direções. Um exemplo simples pode deixar isto claro. Desde 1995 até 2016, a tesouraria nacional 
teve titulares oriundos de uma única tendência do partido – enquanto todos os demais cargos da 
direção foram ocupados, de tempos em tempos, por pessoas de diferentes tendências. Isto revela 
uma concepção de partido, onde o controle das fi nanças é decisivo.

101. Importante dizer que esta atitude – de monopolizar as fi nanças e fazer disto um instrumento 
de controle político -- não é exclusiva de uma única tendência partidária. Afetou diferentes setores 
do partido, das mais variadas orientações ideológicas. Evidentemente, a medida que este método 
proporcionou a formação de uma maioria absoluta, seus efeitos deletérios se concentraram em 
quem detinha esta maioria.

102. Quando lembramos que as receitas partidárias são provenientes, em sua esmagadora maioria, 
do fi nanciamento empresarial privado, fi ca claro porque o tema não foi enfrentado com antecipação 
e decisão, antes que ele se convertesse em arma nas mãos da direita. 

103.O mesmo partido que, estando no governo, fazia grande alarde quanto às medidas adotadas 
contra a corrupção, não adotou nada similar internamente, porque isto teria efeitos na economia 
política interna do partido: afi nal, é bom que se diga claramente, os recursos oriundos do empresa-
riado também eram usados na luta interna, diretamente ou indiretamente (neste caso favorecendo 
o desempenho de algumas candidaturas às eleições).

104. O que impressiona, entretanto, é que o PT não apenas não adotou medidas preventivas antes de 
2005. O PT também não adotou medidas corretivas depois de 2005; e além disso continuou fazendo 
discursos ambíguos até 2016, por exemplo comemorando as medidas adotadas pelos governos 
petistas na luta contra a corrupção e ao mesmo tempo criticando os excessos da Operação Lava 
Jato, sem compreender os vínculos entre as medidas e os excessos.

O “mensalão”, a crise de 2005 e a AP 470

105. Desde 1995, as campanhas eleitorais e o funcionamento cotidiano do Partido dos Trabalhado-
res tornaram-se crescentemente dependentes do fi nanciamento privado empresarial. Entretanto, 
quando comparado a outros partidos, a contaminação do PT por este tipo de prática era residual. 
Em consequência disto, a imagem pública do PT até 2005 era a de um partido extremamente ético 
no trato dos recursos públicos. O chamado “mensalão” e a AP 470 alteraram esta percepção.

106. A crise de 2005 – causada pela denúncia de uma suposta compra de votos de parlamentares 
em votações de interesse do governo, com supostos pagamentos mensais, que o deputado Roberto 
Jeff erson (PTB) chamou de “mensalão”, apelido que a mídia consagrou – deixou claro todos os efeitos 
daninhos que o fi nanciamento privado eleitoral pode causar a um partido de esquerda. Especialmente 
quando – como ocorreu naquela situação – houve a terceirização sem autorização de parte das fi nanças 
partidárias a Marcos Valério, um dos operadores do “caixa dois” tucano nos anos 1990. Os fatos mostraram 
a imensa ilusão de classe cometida por quem acreditou que “se eles fazem, também podemos fazer”.

107. A Ação Penal 470, relativa ao caso, foi totalmente marcada por ilegalidades. As mais graves 
são o julgamento (que terminou em 2013) em uma única instância, a condenação por crime não 
comprovado, uma aplicação aberrante do chamado “domínio de fato”, o infundado e exacerbado 
aumento de pena para evitar a prescrição, a tolerância frente a casos similares praticados pelo PSDB, 
a defi nição de penas em clima de loteria, o caráter espetacular do julgamento que em sua parte 
principal ocorreu concomitante as eleições de 2012, assim como o objetivo explícito e assumido 
de prejudicar politicamente o Partido dos Trabalhadores.

108. Isto ocorreu sob a batuta de um procurador geral da República e de uma maioria absoluta de 
ministros do STF indicados durante os governos Lula e Dilma. Portanto, apesar de seu papel desta-
cado, Joaquim Barbosa não é o único responsável pelas violências jurídicas cometidas no processo.

109. Aliás, o comportamento da maioria do STF é outro dos assuntos que merece análise detida, 
confi rmando que não se trata apenas de escolhas individualmente erradas – embora graves erros 
tenham sido cometidos –, mas sim da natureza de classe, da estrutura de funcionamento da insti-
tuição, do método de seleção e da ausência de qualquer controle social e democrático.

110.  A Ação Penal 470 foi um desfi le a céu aberto de violações dos direitos dos acusados. O mesmo STF 
agiu de forma diversa ao julgar acusados vinculados ao PSDB. O chamado “mensalão mineiro” é a prova 
cabal de que, em uma sociedade de classes, o direito penal é um instrumento político com destino certo 
e inequívoco. Neste sentido, é imprescindível democratizar a Justiça, inclusive os métodos e processo de 
escolha da alta cúpula do poder judiciário, atualmente sem nenhum controle ou participação popular.

111. Toda a AP 470 foi construída em torno de uma tese: a de que teria ocorrido compra de votos. Nada, 
absolutamente nada, foi comprovado a respeito. E tudo, absolutamente tudo, foi comprovado acerca do 
caráter pernicioso do fi nanciamento empresarial privado das campanhas eleitorais.

112. A crise iniciada em 2005 teve como saldo positivo fortalecer a convicção, dentro do PT e de amplos 
setores da sociedade brasileira, de que é necessário eliminar totalmente o fi nanciamento empresarial 
privado das campanhas eleitorais. 

113. Entretanto, a sabotagem de setores do partido – dentre os quais destaca-se o então deputado 
federal Cândido Vaccarezza, admoestado, mas nunca punido pelo partido – ajudou a inviabilizar uma 
reforma política democrática. Ficou claro que, discursos a parte, é imenso o grau de dependência (e 
acomodação) de muitos setores do partido frente ao fi nanciamento empresarial privado.

114. Olhando de conjunto o processo como um todo, inclusive a prisão de José Dirceu, José Genoíno, 
João Paulo Cunha e Delúbio Soares, percebemos que a crise de 2005 e a AP 470 resultam de um duplo 
movimento: por um lado, da ação combinada dos partidos de direita, do oligopólio da mídia e de seus 
tentáculos no aparato judicial-policial; por outro lado, de um conjunto de ações, opções, omissões e erros 
cometidos pelo PT e aliados de esquerda.
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115. Uma vez encerrado o julgamento e anunciadas as prisões, a mídia repetiu à exaustão a mentira 
sórdida de que se tratava do “maior escândalo político da história do Brasil”. O dano causado pelo cha-
mado “mensalão” e pela AP 470 teria sido menor, caso o partido tivesse adotado uma postura distinta em 
2005, por exemplo submetendo todos casos a análise de sua comissão de ética, formando juízo próprio 
sobre cada situação, afastando quem tivesse de ser afastado e defendendo enfaticamente os demais.

116. Mas não foi esta a opção, naquele momento, da maioria do Diretório Nacional do PT. Delúbio Soares, 
por exemplo, chegou a ser expulso, mas foi posteriormente reintegrado ao Partido. Sílvio Pereira se desfi liou, 
sob pressão, uma vez que foi descoberto que ele teria recebido um carro de presente de uma empresa.

117. As prisões de Dirceu, Genoíno, Delúbio e João Paulo Cunha fi zeram parte de uma tragédia anun-
ciada. Seu encarceramento deixava claro os riscos e os possíveis desfechos de uma estratégia baseada 
em adaptações e concessões aos inimigos. Adaptações que aparentemente estavam causando mais 
bônus do que ônus. E concessões que, para muitos, pareciam acertadas, quando o inimigo aparen-
temente recuava. Mas agora está claro que o inimigo recuou para melhor saltar, sobre nós, com uma 
fúria brutal. Para eles, 2005-2006 foi um ensaio geral do que fariam em 2012 e em 2015-2016.

Aprofundando a dependência frente ao empresariado

118. Apesar do alerta de 2005 e das autocríticas parciais feitas posteriormente, nos anos seguintes 
(2006-2016) o Partido aprofundou a dependência frente às contribuições empresariais privadas, e 
nada fez, mesmo se mantendo à frente do Governo Federal, para democratizar o judiciário, aumen-
tando o controle social sobre o poder mais obscuro da República, de forma a evitar ou mitigar a 
possibilidade de que as arbitrariedades do processo do “mensalão” e da AP 470 voltassem a ocorrer.

119. O partido aprofundou esta dependência sem nem ao menos adotar mecanismos de autodefesa, 
crendo piamente nas “instituições republicanas” e que a legalidade formal de tal fi nanciamento nos 
deixaria livres de qualquer suspeita de corrupção. Sustentava esta crença, ademais, no trabalho que 
foi realizado por nossos governos ao longo de treze anos, fortalecendo as instituições do Estado 
dedicadas à luta contra a corrupção.

120. Exemplo desta crença é a atitude do ministro da Justiça Tarso Genro, que, na prática, resultou 
em liberar a Polícia Federal de ter que prestar contas previamente de suas ações ao ministro. Outro 
exemplo é a conduta, ao longo de toda sua gestão, do ministro da Justiça José Eduardo Cardozo, 
aliás, um ótimo advogado de defesa.

121. A história do Brasil mostra que as classes dominantes sempre fi zeram do combate hipócrita à 
corrupção uma grande bandeira para conquistar o apoio de setores médios e populares, inclusive 
para golpes parciais ou profundos contra a democracia. Foi assim em 1954, foi assim em 1964, e se 
repetiu de forma sofi sticada em 2016.

122. Parcela importante do PT parecia acreditar que o aumento da renda e da riqueza das classes do-
minantes, como mostram os lucros obtidos pelo sistema fi nanceiro, agronegócio, comércio e serviços 
nos últimos 13 anos, neutralizaria nossos inimigos de classe e nos permitiria continuar melhorando 
o padrão de vida dos setores populares sem suscitar reações. Parcela importante do PT parecia crer 
ingenuamente que as classes dominantes nos permitiriam “jogar o jogo da política tradicional”.

123. Hoje fi cou claro que não é assim: o “mensalão” do PT foi julgado, o “mensalão” tucano não foi; 
a corrupção na Petrobras é escândalo midiático, a corrupção que envolve o Metrô e as ferrovias de 
São Paulo é nota de rodapé; a contribuição de empreiteiras para o PSDB é tida como legal, enquanto 
a contribuição das mesmas empreiteiras para o PT é criminalizada.

124. É verdade que a direita é hipócrita, aplicando dois pesos e duas medidas. Mas, do ponto de 
vista político, adianta pouco reclamar dos inimigos por serem inimigos. O que importa é perceber 
que antes eles toleraram e agora não toleram mais que façamos uso das regras e métodos deles, 
para impor derrotas parciais a eles. Importante também é perceber que o uso do cachimbo faz a 
boca torta: não se usam impunemente os métodos da classe dominante.

125. Infelizmente, nosso governo e a maioria de nosso partido não perceberam a mudança na 
atitude das classes dominantes, com a construção de uma unidade de ação da direita partidária, 
do grande capital e dos meios de comunicação oligopolizados. As ilusões na conciliação de clas-
ses e no republicanismo, a crença de que existiria um grande capital “produtivo” em pugna com o 
“fi nanceiro”, a incapacidade de democratizar os meios de comunicação, a decisão antidemocrática 
de fortalecer e dar autonomia total à instituições do Estado vinculadas ao status quo, tudo isto nos 
empurrou para a situação que vivemos hoje.

126. Utilizando seu controle quase completo dos meios de comunicação de massa, as classes 
dominantes dobraram sua aposta no convencimento da opinião pública acerca da inefi ciência do 
Estado (“caos” na saúde, nos transportes, na criminalidade etc.), das empresas estatais (obras atra-
sadas, obras inúteis etc.), bem como sobre o caráter corrupto da política e dos políticos em geral.

127. Ao mesmo tempo, ajustaram suas baterias contra o PT: a corrupção não seria alma gêmea do 
capitalismo, cevada pelo neoliberalismo, sistêmica em benefício dos corruptores empresariais. Pelo 
contrário, seria uma invenção do PT. Este é o sentido da Operação Lava, conforme já descrevemos 
nos itens 20 a 39 deste documento. Frente a isto, o que fazer?

Medidas para enfrentar a situação

128. A campanha que visa estigmatizar o PT como organização corrupta (uma quadrilha formada 
por pessoas envolvidas em casos individuais de corrupção) tem como objetivo desmoralizar e 
liquidar o partido e o conjunto da esquerda.

129. O PT não derrotará esta campanha se apresentando como “o partido mais honesto do mundo”.

130. Para recuperar a credibilidade e a liderança perante amplos setores das classes trabalhadoras, 
o PT precisa, antes de mais nada, estar presente na luta em defesa dos direitos sociais, da soberania 
nacional, das liberdades democráticas, contra o golpismo, pela antecipação das eleições diretas.

131. Ao mesmo tempo, o PT precisa explicar às classes trabalhadoras o que ocorreu na relação 
entre o partido, nossas campanhas e nossos mandatos, com o financiamento empresarial. 

132. Ao explicar, reconhecer os erros que efetivamente tenham sido cometidos; apontar o que 
foram os erros decorrentes de decisões coletivas, partidárias; separar o joio do trigo; e mostrar 
o que estamos fazendo para corrigir estes erros.

133. Por exemplo, a decisão adotada pela atual direção nacional, de não receber mais recursos empresariais.
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134. Por exemplo, a reconstrução dos mecanismos de autofinanciamento do partido pelas suas 
bases militantes, sociais e eleitorais. O que vai exigir rever uma decisão do último congresso 
partidário, que tornou não obrigatória a contribuição financeira de uma parte de nossos filiados.

135. Por exemplo, retomar as propostas e as práticas democrático-radicais de luta contra os 
privilégios. E exigir dos militantes que ocupam postos de direção em governos, parlamentos, mo-
vimentos sociais e no partido que sejam os primeiros a dar o exemplo. Impedindo, por exemplo, 
nossa cumplicidade com os reajustes salariais que certos parlamentares conferem a si mesmos.

136. Por exemplo, defendendo claramente os acordos de leniência que preservam as empresas 
e os empregos, sem prejuízo do cumprimento da lei no julgamento dos proprietários e dos altos 
funcionários das grandes corporações privadas capitalistas que estão na base de toda a economia 
política da corrupção. 

137. Por exemplo, questionando a legalidade e a legitimidade dos processos desenvolvidos 
pela Operação Lava Jato e outros semelhantes, sem que isto implique em absolver criminosos 
confessos. Aliás, é importante que se diga que, em nome de tentar culpabilizar o PT, criminosos 
confessos estão sendo beneficiados. 

138. Neste contexto – de um tratamento de conjunto da situação – cabe também avaliar 
segundo nosso próprio juízo os filiados que estejam sendo acusados de malfeitos. 

139. O PT não pode repetir o mesmo erro cometido em 2005, quando o partido nem defendeu 
adequadamente, nem puniu adequadamente os envolvidos.

140. Em 2005, a maioria do Diretório Nacional rejeitou aprovar o envio para a comissão de ética 
das pessoas acusadas. Argumentou-se que isto seria pré-julgamento, que as pessoas poderia ser 
levadas a criar provas contra si mesmas e que deveríamos aguardar os procedimentos da Justiça.

141.Na prática, muitas pessoas acreditavam que haveria julgamento justo. Que o caixa dois, 
por exemplo, não seria tratado ilegalmente como lavagem de dinheiro. E que as contribuições 
legais, quando feitas ao PT, não seriam consideradas corrupção disfarçada.

142. Na prática, o PT abriu mão de formar seu juízo próprio, não separamos o joio do trigo, e o terreno 
fi cou livre para a Polícia, a Justiça e o PIG atuassem, com a imparcialidade que todos conhecemos.

143.  Hoje é ainda mais imprescindível que o PT forme um juízo político sobre o conjunto da situação, 
tratando como determina o estatuto partidário aqueles casos individuais em que haja convicção e 
provas de que houve corrupção.

144. Para isto, cabe eleger no 6º Congresso uma “Comissão Especial de Investigação”, inclusive 
submetendo as conclusões do 6º Congresso e desta comissão a um “tribunal de honra”, composto 
por personalidades democráticas, progressistas e de esquerda do Brasil e de todo o mundo. 

145. Cabe também aprovar a existência de uma corregedoria permanente. Como qualquer partido, 
o PT está sujeito a ter nas suas fi leiras pessoas que cedem à corrupção. Mas, diferente de certos 
partidos, o PT se antecipará em identifi car e punir quem o faça. Entre outros motivos, porque a 
corrupção é antagônica ao nosso projeto de sociedade. 




