Juristas brasileiros consideram
Bolsonaro incapaz para dirigir o
país

Havana, 20 de abril (RHC).- A Associação de Juízes para a Democracia considera que o presidente Jair
Bolsonaro é incapaz para dirigir hoje o Brasil em meio à pandemia, e ressaltou sua participação em atos
contra o STF – Supremo Tribunal Federal e outras instituições democráticas.
Em nota pública, a entidade rejeita o apelo de Bolsonaro à aplicação do AI-5, alicerce da ditadura militar
instaurada em 1964, para fechar o Congresso Nacional. Os juristas consideram inaceitável que o chefe
de Estado incentive as aglomerações de pessoas estando ciente de que isso aumenta o risco de
propagação da Covid-19 e coloca em risco a vida dos cidadãos. Nossa população precisa de proteção
social, isolamento físico e um líder que reconheça e enfrente a gravidade da enfermidade, aponta a
Associação de Juízes para a Democracia.
Por sua vez, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva condenou a participação de Bolsonaro num ato
contra a democracia no Brasil em frente ao Quartel General do Exército, em Brasília. Seus partidários
portavam cartazes pedindo intervenção militar e um novo AI-5 para fechar o Parlamento. O mandatário
disse que não ia negociar nada e voltou a criticar o que chama de “velha política”.

No Twitter, Lula afirmou que a mesma Constituição que permite eleger democraticamente um Presidente
tem mecanismos para evitar que leve o país ao rompimento da democracia e ao genocídio da população.
Em termos semelhantes se pronunciou Gleisi Hoffmann, presidente do PT – Partido dos Trabalhadores.
Chamou o Congresso, o Supremo Tribunal Federal, o Ministério Público, as Forças Armadas e os
partidos políticos a reagirem ante a postura do chefe de Estado. Por sua vez, a ex-mandatária Dilma
Rousseff chamou todos os democratas no Brasil a condenarem sua postura. A medida que se acelera o
surto da Covid-19 e aumentam as mortes no país, Bolsonaro assume abertamente sua estratégia
golpista, que tenciona estabelecer um governo ditatorial, advertiu Dilma.
No exterior, o linguista e filósofo norte-americano Noam Chomsky, comparou Bolsonaro com Donald
Trump. “Enquanto Trump nos encaminha à destruição, recebe uma ajuda estúpida da parte sul do
hemisfério. Tem outro maluco, Jair Bolsonaro, que está tentando competir com Trump para ver quem
pode ser o pior criminoso do planeta”, afirmou em entrevista ao programa “Democracy Now”.
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