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MOVIMENTAÇÃO POLÍTICA

Moro pede exoneração do governo e PDT entra com
pedido de impeachment contra Jair Bolsonaro
Semana quente na capital federal com a saída de um dos principais ministros do governo. Na Câmara, os
pedidos de impeachment contra o presidente vão se acumulando
Em uma semana que terminou marcada pela exoneração do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, o presidente Jair
Bolsonaro manteve intensa agenda de reuniões com ministros e parlamentares da base aliada. Já o vice-presidente Hamilton
Mourão viajou para o Estado do Amazonas, onde se reuniu com o governador Wilson Lima (PSC), o prefeito de Manaus, Arthur
Virgílio Neto (PSDB), e o Comandante Militar da Amazônia, General Estavam Theophilo. De volta a Brasília, Mourão ainda se
encontrou com o embaixador da Noruega, Nils Martin Gunneng.

Já o Ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, participou de videoconferência com a ministra da Mulher, da Família e
dos Direitos Humanos, Damares Alves. Moro também participou, junto com o diretor-geral do DEPEN (Departamento Penitenciário
Nacional), Fabiano Bordignon, de videoconferência com os Secretários Estaduais de Administração Penitenciária. Bordignon
também se reuniu com o Representante do Escritório da ONU para Drogas e Crime (UNODC). O Secretário Nacional de Segurança
Pública, Guilherme Theophilo dedicou a agenda à despachos internos.
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Legislativo
Como consequencia da semana quente em Brasília, o PDT protocolou na Câmara dos Deputados um pedido de impeachment
contra o presidente Jair Bolsonaro. O documento foi assinado pelo presidente nacional do partido, Carlos Lupi, e pelo vice, Ciro
Gomes, sob a alegação de que o presidente cometeu crime de responsabilidade ao participar da manifestação ocorrida no dia 19 de
abril, na capital federal.
Entre os pleitos dos participantes da manifestação, estava a edição de um novo AI-5 e o fechamento do Congresso Nacional e do
Supremo Tribunal Federal. Por ter participado do ato, os autores do pedido de impeachment entendem que Bolsonaro cometeu
crime que atenta contra a Constituição Federal e o livre exercício dos Poderes Legislativo e Judiciário.
O PDT argumenta ainda, segundo o documento protocolado na Câmara, que o Presidente violou também o direito à saúde da
população ao descumprir “as determinações da Organização Mundial de Saúde no que tange às medidas de prevenção de contágio
do COVID-19, do Ministério da Saúde e dos atos normativos e legislativos dos entes da Federação”.
O pedido do PDT se soma a outros documentos protocolados na Câmara que requerem a abertura do processo de impeachment
contra o Presidente Bolsonaro. A decisão de acatar ou não o pedido é do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia
(DEM/RJ), que até o momento não se manifestou sobre nenhum deles.
No entanto, as declarações da última sexta-feira (24) do agora ex-Ministro da Justiça, Sergio Moro, de que o presidente tentou
intervir no comando da Polícia Federal, podem contribuir para pressionar Maia a dar um encaminhamento aos pedidos de
impeachment, seja pelo arquivamento ou pela abertura do processo. A segunda alternativa, contudo, parece menos provável no
momento, dada a incerteza sobre a queda real de popularidade de Bolsonaro com a saída de Moro do governo. Isso porque a
popularidade do presidente é um dos fatores que Maia deve pesar na sua avaliação sobre a chance de um eventual processo de
impeachment contra Bolsonaro avançar no Congresso.
O Fonte Segura monitora semanalmente, de segunda-feira a domingo, as agendas públicas das autoridades abaixo elencadas.
Agora, você também pode consultá-las de forma interativa no menu superior "Agenda":
Presidente da República;
Vice-presidente da República;
Ministro da Casa Civil;
Ministro do Gabinete de Segurança Institucional;
Ministro da Secretaria de Governo;
Ministro da Justiça e Segurança Pública;
Secretário Nacional da Segurança Pública;
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Secretário Nacional da Justiça;

Betina
Barros,Penitenciário
sair
 Olá do
Diretor-Geral
Departamento
Nacional;
Presidente do Supremo Tribunal Federal;
Procuradora-Geral da República;
Presidente da Câmara dos Deputados;
Presidente do Senado Federal.
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