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Apresentação

Esta é uma publicação do Comitê dos Servidores 
Federais em Defesa da Democracia, pela Liberdade 

Imediata de Lula e pelo Direito de Lula ser Candidato 
em 2018, sua criação foi aprovada em plenária do Sindsep-
DF no dia 3 de abril e o lançamento oficial ocorreu no dia 10 
do mesmo mês em ato na Esplanada dos Ministérios com 
a participação de centenas de servidores, representantes 
de entidades sindicais, movimentos sociais, partidos de 
esquerda e parlamentares.

O  objetivo desta publicação é levar aos servidores 
públicos e demais trabalhadores as informações corretas 
acerca  das razões do golpe jurídico-parlamentar-midiático 
iniciado com o impeachment da presidente legitimamente 
eleita pelo povo, Dilma Rousseff, e que tem como mais 
recente capítulo a prisão política do ex-presidente Lula.

Hoje está ainda mais claro que o golpe foi dado para 
destruir os serviços públicos, retirar direitos dos servidores 
e dos demais trabalhadores.

Temer e seus comparsas impuseram a Emenda 
Constitucional (EC) 95/2016 - que congela o salários 
dos servidores por 20 anos e reduz recursos primordiais 
para o povo nas áreas de saúde, educação e sociais; a 
reforma trabalhista (Lei 13.467/2017), a terceirização sem 
limites (Lei 13.429/2017) e tentaram fazer a Reforma da 
Previdência (PEC 287/2016) que só foi derrotada por causa 
da nossa luta!

Lula é o candidato dos trabalhadores com reais chances  
de vencer as eleições de 2018. É o único que pode dar início 
à retomada de direitos da classe trabalhadora, visto que se 
comprometeu a chamar uma Reforma Constituinte para 
revogar as maldades de Temer e fazer as reformas que o 
povo precisa.



Portanto, é fundamental que todas as organizações 
dos trabalhadores e a juventude lutem pela democracia 
envolvendo cada vez mais as suas bases para interromper o 
Estado de Exceção que se continuar custará o sacrifício de 
todo povo brasileiro. 
 

Diretoria Executiva do Sindsep-DF
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Cronologia do Golpe

Nas  próximas páginas, o leitor vai encontrar o que 
chamamos de Cronologia do Golpe, onde destacamos os 

principais acontecimentos dos últimos anos com a intenção 
de  facilitar o entendimento do que está acontecendo no 
Brasil e, ao mesmo tempo, explicar porque afirmamos 
que estamos vivenciando um golpe  jurídico-parlamentar-
midiático.

É importante esclarecer que, embora o golpe tenha se  
iniciado com o impeachment da presidente Dilma Rousseff 
(2016), eleita legitimamente pelo povo brasileiro com mais 
de 54 milhões de votos, a sua preparação teve início anos 
antes, por razões que explicitamos na cronologia. 

Vale a pena lembrar que o governo Dilma era uma 
continuidade do governo de Luís Inácio Lula da Silva, eleito 
pela primeira vez em 2002 com mais de 20% de votos de 
diferença em relação a José Serra, candidato do governo 
Fernando Henrique Cardoso: 61,3% contra 38,7%. 

Naquele momento, o Brasil vivenciava uma crise 
econômica e social; com o salário mínimo valendo apenas R$ 
200 (50 dólares); o dólar valendo mais de R$ 4; o desemprego 
acima dos 11%; a taxa Selic acima dos 20%; e inflação de 
quase 9%. Um cenário que foi totalmente transformado para 
muito melhor ao longo dos quase 14 anos da administração 
do PT, no qual os trabalhadores lutaram e conquistaram 
avanços em seus direitos. O povo passou a ter acesso a 
serviços públicos indispensáveis e a programas sociais. E  
os servidores públicos apoiados nos seus sindicatos e na 
Condsef conseguiram conquistar muitas de suas pautas de 
reivindicações.

Todas essas mudanças incomodaram a elite brasileira 
que arquitetou o golpe, iniciado no impeachment, continuado 
com a manutenção do Temer no poder e a aprovação dos 

Introdução
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projetos que retiram direitos da classe trabalhadora, e que 
agora, apresenta mais um capítulo, através da condenação 
e prisão do Lula, retirando assim o candidato com maior 
percentual de intenções de votos para as eleições 2018 e 
que provavelmente seria eleito presidente mais uma vez. 
Tudo sob uma hipócrita campanha de falsa luta contra 
a corrupção, comandada de fora do Brasil, a serviço de 
interesses antinacionais e antidemocráticos.  

Retirar Lula das eleições é dar continuidade ao golpe 
para que prossiga o projeto de desmonte do serviço público, 
privatizações, retirada de direitos da classe trabalhadora, 
extinção da previdência pública (PEC 287/2016) e a 
entrega das riquezas naturais do país, jogando a maioria da 
população brasileira num estado de miséria.

Sabemos que historicamente poderíamos retroceder 
alguns séculos para explicar melhor nosso entendimento, 
mas foi suficiente focar nos fatos (mais de 50) que ocorreram 
entre 2014 e 2018, apenas considerando alguns importantes 
acontecimentos a partir de 2007. 
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2007
n Petrobras descobre 
o Pré-Sal no litoral 
brasileiro. Seu volume é 
de aproximadamente 50 
bilhões de barris.

n Segundo o site 
Wikeleaks, os EUA criam 
e apresentam curso para 
juristas e agentes da PF, 
entre os participantes 
está Sérgio Moro.

2009

2010
n Era Lula é a melhor 
para a economia em 30 
anos, com uma taxa de 
desemprego de 6,7%, 
salário mínimo valendo R$ 
510 (mais de 300 dólares), 
dólar a R$ 1,66, a taxa 
Selic em 10,7%.
n Aprovação do governo 
Lula é a maior da história, 
chegando a 87%.
n Dilma é a primeira 
mulher a ser eleita para 
o cargo de presidente do 
Brasil. Ela venceu o José 
Serra com uma diferença 
de mais de 10%, 56,05% 
contra 43,95%.
n Petrobras começa 
oficialmente a exploração 
do pré-sal.

2012
n Dilma demite diretores 
da Petrobras, Paulo 
Roberto Costa, Renato 
Duque e Jorge Zelada, 
que, 2 anos depois, 
acabaram presos por 
corrupção na operação 
Lava-Jato.

Cronologia
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2013
n Dilma sanciona lei 
que destina royalties do 
pré-sal para educação e 
saúde.
n Snowden afirma 
que o Brasil é o maior 
alvo das tentativas de 
espionagem dos EUA.
n Governo Dilma 
é espionado pelos 
EUA, que grampeia 
29 telefones de seu 
governo, inclusive 
o telefone do avião 
presidencial.
n EUA espionam 
Petrobras.

2014
n Dilma é reeleita, 
mas Aécio não aceita a 
derrota e entra com um 
processo no TSE pedindo 
uma recontagem dos 
votos. Em seguida, o 
PSDB entra com uma 
ação, também no TSE, 
pedindo a cassação da 
Chapa Dilma-Temer. 
n Mesmo há 12 anos 
sem fazer parte do 
Governo federal, PSDB 
é o terceiro partido que 
mais recebeu doações 
para campanhas 
políticas de empresas 
investigadas na Lava-
Jato.
n Delator diz que 
Odebrecht pagou 9 
milhões ao PSDB, via 
caixa 2, após Aécio pedir 
doação.
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2015
n Em convenção do 
PSDB, Aécio diz que 
Dilma não concluirá o 
mandato.

n Auditoria conclui que 
não houve fraude na 
eleição. 

n Em dezembro, Cunha 
aceita o pedido de 
impeachment movido pelo 
PSDB contra a presidenta 
Dilma, no mesmo dia 
que o PT votou contra 
ele no Conselho de Ética 
da Câmara, que aceitou 
o pedido de cassação 
contra o então presidente 
da Câmara.

n Michel Temer comete 
“pedaladas fiscais” 
quando substitui Dilma, 
ao assinar decretos 
que abriram crédito 
suplementar de mais de 
R$ 10 bilhões.

2016

n Valor do petróleo, que 
que chegou a ser vendido 
por 112 dólares em junho 
de 2014, atinge seu 
menor patamar no início 
de 2016, sendo vendido 
por apenas 30 dólares.
n Nestor Cerveró, ex-
diretor da Petrobras, cita 
repasse de 100 milhões 
de dólares ao governo 
FHC.
n A maioria dos delatores 
da operação Lava-Jato, 
como os ex-diretores da 
Petrobras, Nestor Cerveró 
e Paulo Roberto Costa já 
estão soltos cumprindo 
o restante de suas penas 
em mansões e coberturas 
luxuosas.
n Diálogo gravado de 
Romero Jucá e Sérgio 
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Machado fala em tirar a Dilma para conter o avanço 
da Lava-Jato, “Com o Supremo, com tudo”.
n Moro vaza grampo ilegal da presidenta Dilma com 
Lula.
n STF muda entendimento e passa a aceitar a prisão 
após decisão da segunda instância 
n Manifestações favoráveis ao impeachment tem 
ampla cobertura da grande mídia e a votação é 
transmitida ao vivo pela Rede Globo.
n Dilma sofre impeachment, mesmo com deputados 
alegando que foram favoráveis ao afastamento 
com conhecimento de que não houve crime de 
responsabilidade, e com Ministério Público afirmando 
que não houve crime de responsabilidade.
n Apenas dois dias após Dilma sofrer impeachment 
por “pedaladas fiscais”, este ato deixa de ser 
considerado crime, passando a ser um procedimento 
permitido.
n Ministério Público Federal do Paraná denúncia 
Lula. Segundo o procurador Dallagnol, Lula recebeu 
propinas de forma dissimulada, por meio da reserva 
e reforma de um apartamento triplex em Guarujá. 
Segundo o procurador, Lula era o “comandate 
máximo” do esquema da Lava Jato.
n O PSDB é o partido que mais cresce nas eleições 
municipais e o PT é o que mais perde prefeituras e 
cargos de vereadores.
n Governo Temer retira obrigatoriedade de 
participação da Petrobras na exploração do pré-sal.
n Senado aprova PEC que congela investimentos em 
educação e saúde por 20 anos.

2016
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n Por 4 votos a 3 os ministros mantém a Chapa 
vencedora, autorizando o Temer a permanecer no 
cargo. O voto de Gilmar Mendes, então presidente do 
TSE foi decisivo em favor da manutenção do Temer 
na presidência.

n Moro reduz pena de Youssef de 122 anos, na Lava 
Jato, e autoriza que o doleiro seja solto, apenas 3 
anos depois de ser preso. 

n 2 pedidos de cassação do mandato de Aécio Neves 
são arquivados na comissão de ética do Senado.

n Mensalão tucano leva 12 anos para ser julgado e 
vários acusados são beneficiados pela prescrição. 
Eduardo Azeredo, ex-presidente do PSDB, 
considerado um dos articuladores do mensalão 
tucano, tem a pena reduzida em segunda instância e 
continua solto. 

n 25 capas da Revista Isto É, 19 da Veja, 11 da 
Época. Na Folha de São Paulo, 298 matérias contra 
o Lula. No jornal O Globo, 530 matérias negativas e 
oito favoráveis.

O Jornal Nacional fez 1� horas falando mal do Lula. 
“São 12 partidas de futebol”, conforme lembra o 
próprio Lula.

n O juiz Sérgio Moro, responsável pelos processos da 
Operação Lava Jato na primeira instância, condenou 
o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a 9 
anos e 6 meses de prisão pelos crimes de corrupção 
passiva e de lavagem de dinheiro. Segundo o Juiz, 
Lula receberia um Triplex no Guarujá, avaliado em 
cerca de R$ 2 milhões, que se encontra no nome da 

2017
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2017
construtora OAS e com seus direitos cedidos à Caixa 
Econômica Federal desde 2010.

n Senado aprova o fim de dezenas de direitos 
trabalhistas.

n Juiz arquiva investigação sobre FHC baseada em 
delação da Odebrecht.

n STF arquiva inquérito contra Aécio por prescrição.

n STF decide que o Aécio não pode ser afastado do 
cargo e o senador do PSDB retoma seu mandato por 
vontade do Senado.

n 2 pedidos de afastamento do Temer da 
presidência, para que ele possa ser investigado 
no STF, respondendo pelos crimes de corrupção, 
lavagem de dinheiro e formação de quadrilha são 
rejeitados no Congresso.

n Governo Temer tem 5% de aprovação

n Ministro da Fazenda de Temer, Henrique Meirelles, 
provável candidato à presidência pelo PMDB, 
recebeu mais de R$ 40 milhões por ano entre 2012 e 
2016, pelos “serviços prestados” à holding J&F (JBS, 
FRIBOI...), totalizando R$ 180 milhões.

n Temer aumenta em 1,8% o salário mínimo, apenas 
R$ 17,00 de aumento. É o menor em 24 anos.
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n TRF4 condena Lula e amplia a pena para 12 
anos.

n-Em 4 anos de Lava-Jato, nenhum político do 
PSDB é preso.

n Por prescrição, justiça federal encerra 
investigação de evasão de divisas contra FHC, no 
processo relacionado ao pagamento de pensão à 
jornalista Miriam Dutra.

n Por prescrição, Rosa Weber arquiva processo 
contra José Serra.

n Segunda turma do STF arquiva inquérito contra 
Beto Richa.

n Aclamado por manifestantes, Lula se entrega 
para polícia federal.

n Acusado de ter recebido mais de R$ 10 milhões 
de propina da Odebrechr, Alckmin, agora sem foro 
privilegiado por ter entregue o cargo de governador 
de SP, é retirado da mira da Lava-Jato pelo STJ e 
será julgado pela justiça eleitoral.

2018
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2007
g http://redeglobo.globo.com/globociencia/noticia/2012/05/
descoberto-em-2007-pre-sal-guarda-50-bilhoes-de-barris-de-
petroleo.html

2009
g http://operamundi.uol.com.br/dialogosdosul/wikileaks-eua-
criou-curso-para-treinar-moro-e-juristas/15072017/

2010
g https://economia.uol.com.br/noticias/
redacao/2010/02/11/era-lula-foi-a-melhor-fase-da-economia-
brasileira-dos-ultimos-30-anos-diz-fgv.htm
g http://g1.globo.com/politica/noticia/2010/12/popularidade-
de-lula-bate-recorde-e-chega-�7-diz-ibope.html
g https://veja.abril.com.br/economia/taxa-de-desemprego-em-
2010-e-a-menor-em-oito-anos/
g https://economia.uol.com.br/cotacoes/ultimas-
noticias/2010/12/30/dolar-acumula-queda-de-442-em-2010-
valendo-r-1666.jhtm
g http://www.portaldefinancas.com/selic1011.htm
g http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/
noticia/2010/10/dilma-rousseff-e-primeira-mulher-eleita-
presidente-do-brasil.html
g http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2010/10/
petrobras-inicia-exploracao-do-pre-sal?TSPD_101_R0=17def4c7
61fb7a7be89b6b7ce576d55frik0000000000000000d9aaf8b3ffff
00000000000000000000000000005acb67cf006a5c9511

2012
g https://petronoticias.com.br/archives/�1�7
2013
g https://noticias.bol.uol.com.br/ultimas-noticias/
economia/2013/09/09/dilma-sanciona-lei-que-destina-
royalties-do-petroleo-para-saude-e-educacao.htm
g https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-
noticias/2013/09/04/brasil-e-o-grande-alvo-dos-eua-diz-

Fontes
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jornalista-que-obteve-documentos-de-snowden.htm
g https://www.google.com.br/amp/s/oglobo.globo.com/brasil/
wikileaks-eua-espionaram-29-telefones-do-governo-dilma-ate-
do-aviao-presidencial-16663121%3fversao=amp
g http://www.bbc.com/portuguese/
noticias/2013/09/130908_eua_snowden_petrobras_dilma_mm

2014
g https://www.google.com.br/amp/politica.estadao.com.
br/noticias/geral,psdb-de-aecio-neves-pede-auditoria-na-
votacao,15�5755.amp
g https://exame.abril.com.br/brasil/os-partidos-que-mais-
tiveram-doacao-de-empresas-investigadas/
g https://m.oglobo.globo.com/brasil/delator-diz-que-
odebrecht-pagou-9-milhoes-ao-psdb-via-caixa-2-apos-aecio-
pedir-doacao-21005449

2015
g https://m.oglobo.globo.com/brasil/em-convencao-aecio-diz-
que-dilma-nao-concluira-mandato-faz-apelo-por-unidade-no-
psdb-16667961
g https://www.google.com.br/amp/politica.estadao.com.br/
noticias/geral,auditoria-do-psdb-conclui-que-nao-houve-fraude-
na-eleicao--imp-,1777�11.amp
g https://www.google.com.br/amp/politica.estadao.com.
br/noticias/geral,temer-autorizou-mesma-manobra-usada-por-
dilma,10000004177.amp

2016
g https://www.indexmundi.com/pt/preços-de-mercado/
?mercadoria=petróleo-bruto-brent&meses=60
g http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/01/barril-de-
petroleo-da-opep-cai-para-us-25-o-menor-preco-em-12-anos.
html
g http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2016/01/nestor-
cercero-cita-us-100-milhoes-de-propina-ao-governo-de-fhc.html
g http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/
politica/2016/07/10/interna_politica,654284/delatores-
cumprem-prisao-domiciliar-em-mansoes-e-coberturas.shtml
g https://www.conjur.com.br/2016-mar-16/moro-divulgou-
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grampos-ilegais-autoridades-prerrogativa-foro
g https://www.conjur.com.br/2016-fev-17/supremo-passa-
permitir-prisao-depois-decisao-segundo-grau
g https://www.google.com.br/amp/s/oglobo.globo.com/brasil/
protestos-contra-a-favor-de-dilma-tomam-as-ruas-em-20-
estados-19820363%3fversao=amp
g https://epocanegocios.globo.com/Brasil/noticia/2016/04/
ao-vivo-acompanhe-votacao-do-processo-de-impeachment.html
g http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/05/1774018-em-
dialogos-gravados-juca-fala-em-pacto-para-deter-avanco-da-
lava-jato.shtml
g https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-
noticias/2015/12/02/eduardo-cunha-impeachment.htm
g https://exame.abril.com.br/brasil/caiu-dilma-sofre-
impeachment-e-nao-e-mais-presidente/
g http://g1.globo.com/politica/processo-de-impeachment-de-
dilma/noticia/2016/08/senador-vota-pelo-impeachment-mas-
diz-que-nao-ha-crime-de-dilma.html
g http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,para-mp-
pedaladas-do-governo-dilma-nao-sao-crime,10000062862
g http://m.jb.com.br/pais/noticias/2016/09/02/apos-
impeachment-senado-transforma-pedaladas-fiscais-em-lei/
g http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2016/09/mpf-
denuncia-lula-marisa-e-mais-seis-na-operacao-lava-jato.html
g https://brasil.elpais.com/brasil/2016/10/03/
politica/1475463938_956082.html
g https://www.terra.com.br/noticias/brasil/entenda-o-fim-da-
obrigatoriedade-da-petrobras-no-pre-sal,f9206d4513eb6c9569e
63e3e6b1130bebjyvweci.html
g https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-
noticias/2016/12/13/pec-que-congela-gastos-do-governo-por-
20-anos-e-aprovada-em-votacao-final.htm

2017
g https://g1.globo.com/politica/noticia/por-4-votos-a-3-tse-
rejeita-cassacao-da-chapa-dilma-temer-na-eleicao-de-2014.
ghtml
g https://www.google.com.br/amp/politica.estadao.com.
br/blogs/fausto-macedo/3-anos-depois-de-preso-pela-lava-jato-



17

Cronologia do Golpe

alberto-youssef-passa-para-o-regime-aberto/%3famp
g https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-
noticias/2017/10/24/presidente-do-conselho-de-etica-do-
senado-arquiva-2-processo-contra-aecio.htm
g https://www.revistaforum.com.br/parte-depoimento-de-lula-
que-midia-tradicional-nao-mostra/
g https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/lula-e-condenado-
na-lava-jato-no-caso-do-triplex.ghtml
g https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-
noticias/2017/06/20/triplex-do-guaruja-pertence-a-caixa-diz-
defesa-de-lula.htm
g https://www.diariodocentrodomundo.com.br/essencial/
documento-do-cartorio-de-registro-de-imoveis-mostra-oas-
como-dona-do-triplex-do-guaruja/
g https://g1.globo.com/politica/noticia/apos-sessao-
tumultuada-senado-aprova-texto-base-da-reforma-trabalhista.
ghtml
g https://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/justica-arquiva-
investigacao-sobre-fhc-baseada-em-delacao-da-odebrecht.ghtml
g http://m.congressoemfoco.uol.com.br/noticias/stf-arquiva-
inquerito-contra-aecio-por-prescricao/
g http://m.folha.uol.com.br/poder/2017/06/1893632-citados-
no-mensalao-tucano-se-beneficiam-de-prescricoes.shtml
g http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2017/08/
azeredo-tem-condenacao-confirmada-em-2-instancia-mas-nao-
vai-preso.html
g http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/2017-06-23/aecio-
neves.html
g https://g1.globo.com/politica/noticia/stf-decide-que-pode-
impor-medidas-cautelares-mas-que-aplicacao-sera-submetida-
ao-congresso.ghtml
g https://m.oglobo.globo.com/brasil/camara-dos-deputados-
rejeita-segunda-denuncia-contra-temer-21993126
g https://g1.globo.com/politica/noticia/governo-temer-tem-
aprovacao-de-5-e-reprovacao-de-71-diz-datafolha.ghtml
g https://blogs.oglobo.globo.com/lauro-jardim/post/reunioes-
fake-de-meirelles-no-conselho-da-jf.html
g https://g1.globo.com/politica/noticia/temer-assina-decreto-
definindo-salario-minimo-de-2018-em-r-954.ghtml
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2018
g http://mobile.valor.com.br/politica/5278681/por-
unanimidade-trf4-condena-lula-e-amplia-pena-para-12-anos
g https://odia.ig.com.br/brasil/2018/03/5520467-em-
quatro-anos-de-lava-jato-nenhum-politico-do-psdb-foi-preso.
html#foto=1
g https://www.google.com.br/amp/s/oglobo.globo.com/brasil/
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