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Destaque da semana
Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Deputados, anunciou formalmente a abertura de processo 
de impeachment contra o presidente Donald Trump na terça-feira (24).

O assunto é tratado pelo partido há mais de um ano, mas Pelosi sempre se mostrou cautelosa e 
resistiu a pressões de correligionários. Seu argumento é de que sem apoio da população para virar 
votos republicanos, Trump venceria no Senado e poderia explorar o resultado eleitoralmente.

Entretanto, esse equilíbrio foi abalado pelo escândalo político que envolve o *presidente Trump 
supostamente pedindo à Ucrânia que investigasse o filho do rival democrata, Joe Biden, em troca de 
ajuda financeira na área militar.

Na sexta-feira passada (20), jornais reportaram que um informante, identificado como oficial de 
inteligência, relatou que Trump pressionou o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, a 
investigar Joe Biden e seu filho, Hunter Biden, que, até abril 2019, participava do conselho de uma 
empresa de gás ucraniana.

O evento teria acontecido na mesma época em que se discutia o envio de USD 391 milhões para 
ajudar o país do leste europeu – o mesmo foi aprovado e enviado este mês, após um atraso 
impulsionado pelo Executivo norte-americano. O senador democrata Chris Murphy, que se reuniu 
com Zelensky e outras autoridades ucranianas antes do desembolso, afirmou que eles se 
mostraram “preocupados que o auxílio que estava sendo cortado pelo presidente era consequência 
de sua falta de vontade de investigar o filho de Biden naquele momento”.

“Em 1974, democratas e republicanos se uniram para apoiar o impeachment 
não por desprezo mutuo de Nixon mas por respeito mutuo pelo direito. O 
Congresso se recusou a ser cúmplice em futuras violações da lei de Nixon ou 
outros presidentes. É hora que o Congresso atue.”

- Elizabeth Warren, via Twitter 
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Apesar de inicialmente negar completamente o ocorrido, no domingo (22), o presidente admitiu ter 
falado sobre o ex-vice-presidente com Zelensky no contexto da corrupção. A admissão alimentou a 
corrente dentre os democratas a favor do impeachment.

Conclusão

Apesar de o partido democrata ter maioria na Câmara dos Deputados (235/435), os republicanos 
têm maioria no Senado (53/100) (https://nyti.ms/2kUAYHb e https://bbc.in/2mx4L94). A 
necessidade de virar uma quantidade significativa de votos republicanos no Senado são e a 
proximidade da eleição, que ocorre em novembro do ano que vem, são argumentos no sentido de 
que não prospere o movimento contra o presidente. Vale adicionar que mesmo após todos os 
acontecimentos recentes, não foi vista nos últimos dias movimentação relevante de 
parlamentares republicanos em sentido de abandonar o presidente. 

Entretanto, aumenta o risco eleitoral. Sem os votos no Senado, o melhor cenário para os 
democratas é arrastar o desgaste do presidente pela Câmara pelo período mais longo que 
conseguirem. Com isso, a discussão eleitoral pode ser antecipada, precipitando reações do 
mercado em relação à possibilidade de eleição de um candidato democrata com propostas 
econômicas mais intervencionistas, como Elizabeth Warren ou Bernie Sanders. Tal movimento 
pode aumentar a volatilidade em um cenário já bastante conturbado pela guerra comercial. 

Links de matérias sobre o caso: https://on.wsj.com/2mSXzEu (alegação da pressão de Trump 
sobre a Ucrânia) ; https://wapo.st/2kZFnss (motivo da mudança de posição dos democratas); 
http://bit.ly/2kY1vDu (íntegra do anúncio de Pelosi).
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“PRESIDENTIAL 

HARASSMENT!”
- Donald Trump, via Twitter 

Trump, que classificou o pedido como uma “caça às bruxas” e 
liberou a publicação da transcrição da conversa. Porém, 
democratas argumentaram que isso não seria suficiente e 
pedem acesso à reclamação do informante completa, que 
não foi atendida pelo governo até o momento.

Próximos desenvolvimentos a se observar

- A íntegra da transcrição da ligação de Trump para o presidente da Ucrânia, cuja divulgação está 
prevista para hoje.
- O relatório completo do whistleblower que originalmente informou o ocorrido, que pode ser 
entregue ao Congresso até o final da semana. A pessoa estaria disposta a testemunhar.
- O desenrolar dos procedimentos na Câmara.

https://nyti.ms/2kUAYHb
https://bbc.in/2mx4L94
https://on.wsj.com/2mSXzEu
https://wapo.st/2kZFnss
http://bit.ly/2kY1vDu
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- Uma resolução de impeachment precisa ser apresentada por um deputado.
- Pelosi anunciou que 6 comissões da Câmara reunirão argumentos pelo impeachment]
- A comissão de assuntos jurídicos da Câmara discute e decide se a resolução deve ser votada 
pelo plenário da Casa e quando a votação deve ser realizada. A decisão requer maioria simples na 
comissão.
- A votação em plenário requer apenas maioria simples para ser aprovada.
- Os procedimentos prosseguem no Senado, onde acontece o julgamento.

- Existe uma discussão sobre se o Senado pode escolher não realizar o julgamento: 

http://bit.ly/2n6nuIZ]
- Deputados atuam como acusadores e o presidente tem direito a defesa. O julgamento é político 
e jurídico, mas é presidido pelo presidente da Suprema Corte.
- São necessários 2/3 dos votos para declarar o presidente culpado pelas acusações.
- Em caso de derrota, o presidente é removido da presidência. A vaga é preenchida pelo vice-
presidente. Não há pena adicional.

Passo-a-passo do processo de impeachment nos EUA

5 de outubro, 1998
Comissão Judiciária da Câmara dos Deputados vota a favor de abrir inquérito de impeachment 
contra o presidente.

8 de outubro, 1998
A Câmara dos Deputados aprova a abertura de procedimentos de impeachment. A Comissão 
Judiciária da Câmara é encarregada de fazer relatório detalhado da denúncia. 

1 de dezembro, 1998
A Comissão Judiciária da Câmara aumenta o escopo da investigação. Inclui alegações sobre 
possíveis crimes na arrecadação de fundos durante a campanha. 

11-12 de dezembro, 1998
A Comissão Judiciária da Câmara aprova quatro cláusulas de impeachment. 

19 de dezembro, 1998
Câmara dos Deputados aprova duas das quatro cláusulas de impeachment. A resolução é 
enviada ao Senado para julgamento. 

7 de janeiro, 1999
O Senado formalmente inicia o julgamento. 

12 de fevereiro, 1999
O Senado vota nos artigos do impeachment. O voto é favorável para Clinton. 

Linha do tempo: Impeachment de Bill Clinton

http://bit.ly/2n6nuIZ
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não tem obrigação de atualizar, modificar ou alterar este relatório e de informar o leitor.
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