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A Casa Branca decidiu oficialmente se recusar a cooperar com o processo de impeachment
contra o presidente americano Donald Trump. Uma carta enviada aos líderes do Partido
Democrata refutou o processo, classificado pelo governo de "sem fundamento" e
"inconstitucional".

Três comitês da Câmara dos Representantes (equivalente à Câmara dos Deputados
brasileira), liderados por democratas, conduzem investigações contra o líder republicano.
-

O que diferencia o impeachment no Brasil e nos EUA, onde Trump é investigado
Se impeachment nunca deu certo nos EUA, por que democratas tentam contra Trump?

Os inquéritos tentam identificar se Trump reteve uma ajuda financeira milionária à Ucrânia a fim
de pressionar o país a investigar Joe Biden, ex-presidente na gestão Barack Obama e
pré-candidato à eleição presidencial em 2020.

A mensagem da Casa Branca surgiu horas depois de o governo Trump impedir que o
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embaixador americano para a União Europeia prestasse depoimento no âmbito da investigação
do impeachment.

O que diz a carta da Casa Branca?
Ao longo de oito páginas, o conselheiro da Casa Branca Pat Cipollone acusa quatro líderes
democratas, entre eles a presidente da Câmara (Nancy Pelosi), de conduzirem um inquérito
"que viola fundamentos da justiça e a constitucionalidade do devido processo legal".

Uma das principais contestações formais se volta contra a decisão dos parlamentares de não
submeterem a voto no plenário da Casa a decisão de iniciar ou não a investigação contra
Trump.
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