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"EU VOU
VOLTAR"

Na primeira entrevista depois de revogada sua prisão,
o ex-todo-poderoso da Câmara dos Deputados dispara contra
vários nomes da República e diz que mantém o apetite político

SOFIA CERQUEIRA

DE TERNO bem cortado, abotoaduras
Hermês e cabelos penteados para trás, o
ex-presidente da Câmara Eduardo
Cunha, 62 anos, lembra muito mais os
tempos de mandachuva em Brasília do
que de ex-detento da Lava-Jato. Ele cum-
priu quatro anos e meio de prisão - um
deles em casa - dos quinze a que fora
condenado. Recém-revogada a medida
que o impedia de sair às ruas, Cunha,
nesta primeira entrevista cara a cara, gi-
ra sua metralhadora com força renovada
contra o ex-juiz Sergio Moro, o ex-presi-
dente Michel Temer e outros. Peça-chave
do impeachment da ex-presidente Dilma
Rousseff, sente certa afinidade com ela
na maneira como ambos caíram em des-
graça. "No fim, morremos abraçados",
diz. Durante a conversa, acompanhada
por sua filha e herdeira política Danielle,
Cunha conta que escreve um segundo li-
vro sobre os bastidores da República e,
sim, planeja retomar à arena política.

A esta altura, esperava ter sua prisão
revogada? Era uma injustiça. Fiquei es-
se tempo todo cumprindo medida pre-
ventiva mesmo estando num país onde a
presunção da inocência é parte da Cons-
tituição e só se pode executar a pena de-
pois de a ação transitar em julgado. Me
tornei um troféu para o Moro.

De onde vem essa convicção? Para
mim, está claro que fui usado como con-
traponto para não parecer que ele perse-
guia unicamente o PT.

o senhor está dizendo que houve abu-
so de poder na Lava-Jato? Sem dúvi-
da. Na prisão de Curitiba, presenciei as
alegações finais de um caso serem en-
tregues tarde da noite e, às 6 da manhã,
já haver sentença. A decisão estava
pronta e o processo era mero detalhe.
No meu caso, a sentença saiu em 36 ho-
ras. Há, sim, réus confessos e compro-
vados na Lava-Jato, mas uma coisa é
certa: muitos mentiram sobre atos de
terceiros para atender à operação. E eu
era a encomenda número 1.
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