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OPINIÃO EM ENTREVISTA A OVALE, PEDRO DALLARI MOSTRA PREOCUPAÇÃO COM O APOIO DO PRESIDENTE A POSTURAS ANTIDEMOCRÁTICAS

Tânia Rego/ Agência Brasil

Jurista. Pedro Dallari foi relator e coordenador da Comissão Nacional da Verdade

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Da redação
@jornalovale

Relator e coordenador da Comissão Nacional da Verdade,
o jurista Pedro Dallari diz que
o presidente Jair Bolsonaro
(sem partido) é nocivo para o
país e que suas ações geram
caos social em meio a maior
crise de saúde do século.
“Bolsonaro terá que ser afastado. O risco para o país de
uma situação de caos social é
enorme”, diz ele, que é professor titular de Direito Internacional do Instituto de Relações
Internacionais da USP (Universidade de São Paulo).
A OVALE, Dallari diz que vê
elementos jurídicos para abrir
o processo de impeachment
do presidente: “Saída de Bolsonaro é prioridade”.

ASPAS
a
EE“Desde
redemocratização,
nunca vi um governo
incentivar a violência a
jornalistas”.
Pedro Dallari
Professor de Direito

vejo condições de
EE“Não
o presidente continuar. A
instabilidade é enorme”.
Idem

O presidente tem responsabilidade no tamanho que a
pandemia está tomando?
Sem dúvida. Não se trata apenas de despreparo. O presidente tem, deliberadamente, sabotado as orientações de saúde
pública do seu próprio governo. A principal delas é de isolamento social, a mais importante a ser adotada no combate à
pandemia.
Isso é crime?
Sem dúvida. É crime contra
a saúde pública. Mais uma das
motivações possíveis para o
impeachment, além das outras, como o ataque aos poderes. Essa sabotagem de saúde
pública configura crime de
responsabilidade.
Como avalia a situação?
Não sei se de maneira deliberada ou não, mas há uma
discussão sobre uma crise
institucional no país, que acho
exagerada, que está tirando o
foco da crise mais importante,
que é a da pilha de cadáveres,
que cresce de maneira vertiginosa e demonstra a falência
desse governo.
O processo impeachment
tem embasamento jurídico?
Não tenho a menor dúvida.
O impeachment prevê a convergência de dois aspectos:
os ilícitos, que estão demonstrados, e a avaliação do Congresso para abrir o processo e
causar o afastamento. É esse
último que ainda não estaria
certo. Mas vejo como inevitável. Não vislumbro condições
de permanência do presidente
tal o grau de instabilidade que
ele está gerando no país.
Ele pode ser afastado?
Há duas hipóteses constitucionais: impeachment e a denúncia por crime comum, e
daí a preocupação dele pelo
inquérito no STF das fake
news, que poderia atingi-lo.
Outra hipótese é a renúncia.
Acha que ele renunciaria?
Quem tem papel chave nisso

PLANALTO.
Na avaliação
do advogado, já
há elementos para
o impeachment do
presidente Jair
Bolsonaro

‘Bolsonaro
saúde públ
crime’, di

Pedro Dallari, jurista, professor e relator e coordenador d
presidente Bolsonaro e defende sua imediata saída: ‘O ri

