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Murillo de Aragão

Realidade muda e diminui o risco de 
impeachment de Dilma
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Por conta de uma combinação de
fatores, o risco de abertura de um
processo de impeachment da
presidente Dilma Rousseff caiu de 50%
para 40%. Os fatos que compõem a
nova realidade são os seguintes: 

1. O presidente da Câmara, Eduardo
Cunha (PMDB-RJ), não tomará
qualquer decisão neste ano sobre o
assunto. Ele jogou a decisão para o ano
que vem e, considerando seu interesse
em sobreviver politicamente, aguarda o
apoio do governo para não ser cassado.
Portanto, qualquer decisão sobre o
impeachment será tomada a partir dos
desdobramentos que ele enfrentará na
Comissão de Ética da Câmara por quebra de decoro parlamentar; 

2. Não existe pressão popular suficiente para a abertura de processo. Os
protestos perderam força, e os movimentos pró-impeachment estão
desmobilizados. A última manifestação, em 15 de novembro, foi um fracasso
retumbante, mostrando que não há caldo de cultura nem crise econômica
suficiente para gerar grandes manifestações;

3. A oposição, depois que se afastou de Cunha, também avalia que o assunto
perdeu consistência e aguarda fatos novos para voltar à carga. Em especial, no
que toca ao processo contra o deputado no Conselho de Ética; 

4. O governo, ao aprovar projetos importantes e evitar, ainda que com
dificuldade, que vetos da presidente fossem derrubados, mostrou capacidade de
articulação mínima suficiente para impedir que um processo de impeachment
seja aberto em plenário; 

5. O Senado não deve dar andamento rápido à análise das contas de 2014 do
governo. É um tema que somente voltará à pauta após o Carnaval. Até lá, salvo
fato extraordinário, ficará meio adormecido; 

6. Finalmente, o governo parou de falar em impeachment. Ao deixar de lado a
questão, o Planalto contribuiu para reduzir a exposição do tema na mídia. 

A situação, no entanto, é de cautela. Primeiro, porque o pedido ainda está na

mesa de Cunha. Sua decisão está condicionada ao processo que tramita contra
ele no Conselho de Ética e ao posicionamento dos partidos políticos quanto ao
assunto, em especial o PT. Segundo, porque o apoio do governo no Congresso
permanece frágil. As votações dos vetos revelaram índices alarmantes de infiéis
na base aliada. 

Outro aspecto que merece atenção é o comportamento da economia. Conforme
já alertamos anteriormente, 2016 será um ano difícil. A previsão é que o
desemprego supere a casa dos 10% e que a economia tenha uma retração de
3,5%. Esse cenário pode aumentar a insatisfação popular e motivar a volta de
protestos nas ruas, intensificando a pressão política contra a presidente.<QA0> 
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protestos nas ruas, intensificando a pressão política contra a presidente.<QA0> 

Mendes preside o TSE em 2016 

O ministro Gilmar Mendes tomará posse na presidência do TSE em maio do ano
que vem, fato que contribuirá para tensionar o julgamento da investigação sobre
a prestação de contas da campanha de 2014 da presidente Dilma Rousseff. 

Conhecido por suas críticas a determinadas práticas do Partido dos
Trabalhadores, Mendes é autor do voto, aprovado pelo plenário, que pediu o
desarquivamento do processo. O PT considera o ministro um de seus mais
ferrenhos adversários. Ao longo de sua tramitação, a ação acabou unificada ao
agregar três outras de natureza semelhante. 

A exemplo da análise das contas da presidente Dilma Rousseff no TCU, a
iniciativa é classificada como tentativa de golpe pelo governo. A oposição baseia-
se em informação de delatores de que dinheiro de propina do escândalo da
Petrobras serviu para financiar a chapa de Dilma.
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Duas prisões que podem complicar um pouco mais a vida do governo
petista: Delcídio Amaral, líder do governo no Senado e Bumlai, amigo de
Lula. Motivos se relacionam a dotações de dinheiro ilícito nas campanhas
petistas. 
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ENVIAR COMENTÁRIO

Usuário Senha

Li e aceito os termos de utilização
(http://www.otempo.com.br/termosde
utiliza%C3%A7%C3%A3o1.649759)

Compartilhar usando o Facebook Logar

ou conectese com

ATENÇÃO
Cadastrese para poder comentar

Cadastrar

Principal ocupação do governo, hoje, é evitar o
impeachment (/opini%C3%A3o/murillo-de-
arag%C3%A3o/principal-
ocupa%C3%A7%C3%A3o-do-governo-hoje-
%C3%A9-evitar-o-impeachment-1.1144219)

Temos capacidade para reverter a decadência
iniciada em 2012? (/opini%C3%A3o/murillo-
de-arag%C3%A3o/temos-capacidade-para-
reverter-a-decad%C3%AAncia-iniciada-em-
2012-1.1140553)

Depois da reforma, outros desafios ainda
confrontam o governo Dilma
(/opini%C3%A3o/murillo-de-
arag%C3%A3o/depois-da-reforma-outros-
desafios-ainda-confrontam-o-governo-dilma-
1.1132113)

A meia-sola ministerial de quem precisa
ganhar governabilidade
(/opini%C3%A3o/murillo-de-
arag%C3%A3o/a-meia-sola-ministerial-de-
quem-precisa-ganhar-governabilidade-
1.1126289)

Todos os artigos (/cmlink/portalo
tempo/opinião/ultimas/Sites/emurillode
aragao)

MAIS COMENTADAS

(/OPINI%C3%A3O/JO%C3%A3O-GUALBERTO-
JR/OS-DOIS-LADOS-DA-MOEDA-SUJA-1.1182149)
Os dois lados da moeda suja
(/opini%C3%A3o/jo%C3%A3o-
gualberto-jr/os-dois-lados-da-moeda-
suja-1.1182149)

IMPOSTO
(/CAPA/ECONOMIA/IPVA-2016-
EM-MINAS-GERAIS-PODE-SER-
PAGO-A-PARTIR-DESTA-
TER%C3%A7A-FEIRA-
1%C2%BA-1.1182258)
IPVA 2016 em Minas
Gerais pode ser pago a
partir desta terça-
feira(1º)
(/capa/economia/ipva-
2016-em-minas-gerais-
pode-ser-pago-a-partir-
desta-ter%C3%A7a-
feira-1%C2%BA-
1.1182258)

(/capa/economia/ipva-

2016-em-

minas-gerais-

pode-ser-pago-

a-partir-desta-

ter%C3%A7a-

feira-

1%C2%BA-

1.1182258)

(/OPINI%C3%A3O/F%C3%A1TIMA-
OLIVEIRA/O-QUE-FAREMOS-
COM-NOSSAS-
CRIAN%C3%A7AS-COM-
MICROCEFALIA-1.1182166)

O que faremos com
nossas crianças com
microcefalia?
(/opini%C3%A3o/f%C3%A1tima-
oliveira/o-que-faremos-
com-nossas-
crian%C3%A7as-com-
microcefalia-
1.1182166)

(/opini%C3%A3o/f%C3%A1tima-

oliveira/o-que-

faremos-com-

nossas-

crian%C3%A7as-

com-

microcefalia-

1.1182166)

Mais notícias
(http://www.otempo.com.br/capa/mais
comentadas)

AS MAIS LIDAS

VESPASIANO
(/CIDADES/EMPRES%C3%A1RIO-
QUE-BATEU-BMW-EM-CARRETA-
NA-MG-010-MORRE-EM-
HOSPITAL-1.1182887)
Empresário que bateu
BMW em carreta na MG-
010 morre em hospital
(/cidades/empres%C3%A1rio-

(/cidades/empres%C3%A1rio-

que-bateu-

bmw-em-

https://cat.ny.us.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=ffJunnw0SVh1dFhONkdhb0Y2S0pWdGk3L1lyR3dObFpRR1I5OVlybEJOZ1hwbVREQjN4RUVwblVIak5ENE9MS212eExlclFQTEZLUksyT2JqTWVaRU5XSkE0U2lxZU5Oc0REVGE1a1R5dFV6VGN4T2M5UFdkQ2VJQVFKZWgxOWszb1loV1pzZ1V0U3g4akNPVHlzaDJJRjI2MnZQTkxBU1ArQmZEUFBQRnBzWHNVUS9xUFkxNVJEc0ozUklEenR0SkhmRmNaSHVVdUpWdENPZnlvUmdFL2cvZkNVTmF4MThtTW14RFEvemFmaXNaWEFXcVVLTXhuNEZFbUlZUm40Tm1yQ1BrUXVhY1Foa0xlbkNFT1Q1TXBLOGtYdUZKRWdDQkhuV1FBcmlmK1oxcjE5SEVJTkYwcGJ4cmg1dVlKbFFpV3A0YjA2aDF1RDNTQVhxS0VKSlpvSzVyQkE9PXw%3D&maxdest=http%3A%2F%2Fwww.tripadvisor.com.br%2FSmartDeals%3Fm%3D19920
https://cat.ny.us.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=LpwQP3w0SVh1dFhONkdhb0Y2S0pWdGk3L1lyR3dObFpRR1I5OVlybEJOZ1hwbVREQjN4RUVwblVIak5ENE9MS212eExlclFQTEZLUksyT2JqTWVaRU5XSkE0U2lxZU5Oc0REVGE1a1R5dFV6VGN4T2M5UFdkQ2VJQVFKZWgxOWszb1loV1pzZ1V0U3g4akNPVHlzaDJJRjI2MnBmcWw5cmZFSCtJaDNPM1pwWnBQVkZBSXZJZTU5Zm1uYkM0MHNyOFdNT2U5RXlVNkNQcHhpbGN1Zi9pWWJ4RWhWS05RcHBJRTRZS1E3UEZKbHlrZzROMG1jUlN5YXF1NmpkMTNqYkx0MnV4bTAydk8vd3VLVlBkM1hxc1pIQ3ZQMlFkYTVuSFF0RzB3djZzMkJXaVRVTWVWK3B4QUNVcWVlMmFwSGN3dHlFd3VWOFdiL3hPbWljQ05xYTByK3MrL3c9PXw%3D&maxdest=http%3A%2F%2Fwww.tripadvisor.com.br%2FHotel_Review-g303293-d460516-Reviews-s1%3Fm%3D19920
https://cat.ny.us.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=1qoJIHw0SVh1dFhONkdhb0Y2S0pWdGk3L1lyR3dObFpRR1I5OVlybEJOZ1hwbVREQjN4RUVwblVIak5ENE9MS212eExlclFQTEZLUksyT2JqTWVaRU5XSkE0U2lxZU5Oc0REVGE1a1R5dFV6VGN4T2M5UFdkQ2VJQVFKZWgxOWszb1loV1pzZ1V0U3g4akNPVHlzaDJJRjI2MmcxUVFvR3JmSEJZdElGMGJ4a1FzSTR6QjhtY1RxUXhhczNQeEp1SGdMd1B0aEVSQkJFbDNrUi82bklLdFpJVzl2WmVtd0Eyakc5VU93RXF3cDZmaTdLVGJTZnVpeVA5d2lFVHoweklDdkM0Q1V3b2xlMjlsL09pdXV3Qmk4ZWNxR240bk5HanJmbUVJZGw5UWdoV1ZoU3NRa2tWUTlIb2FPK3l5L1o3Y2ZVN3ozWGRRcjNFeTc5Uno1SmhoYVp5cFE9PXw%3D&maxdest=http%3A%2F%2Fwww.tripadvisor.com.brhttps%3A%2F%2Fwww.tripadvisor.cz%2FHotel_Review-g1832990-d1909816-Reviews-s1%3Fm%3D19920
https://info.criteo.com/privacy/informations?infonorm=3&partner=10501&campaignid=45799&zoneid=99853&bannerid=3227139&displayid=d4943666a0&uaCap=0&u=%7CGi8UoKaP1BZIJj2VbMQqlY00SRb2bnAN2ATLsohIeAw=%7C
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.otempo.com.br/termos-de-utiliza%C3%A7%C3%A3o-1.649759
javascript:void();
javascript:commentFacebooklogin('commentBlogPostForm-4685422');
javascript:commentTwitterlogin('commentBlogPostForm-4685422');
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/murillo-de-arag%C3%A3o/principal-ocupa%C3%A7%C3%A3o-do-governo-hoje-%C3%A9-evitar-o-impeachment-1.1144219
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/murillo-de-arag%C3%A3o/temos-capacidade-para-reverter-a-decad%C3%AAncia-iniciada-em-2012-1.1140553
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/murillo-de-arag%C3%A3o/depois-da-reforma-outros-desafios-ainda-confrontam-o-governo-dilma-1.1132113
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/murillo-de-arag%C3%A3o/a-meia-sola-ministerial-de-quem-precisa-ganhar-governabilidade-1.1126289
http://www.otempo.com.br/cmlink/portal-o-tempo/opini%C3%A3o/ultimas/Sites/e-murillo-de-aragao
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/jo%C3%A3o-gualberto-jr/os-dois-lados-da-moeda-suja-1.1182149
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/jo%C3%A3o-gualberto-jr/os-dois-lados-da-moeda-suja-1.1182149
http://www.otempo.com.br/capa/economia/ipva-2016-em-minas-gerais-pode-ser-pago-a-partir-desta-ter%C3%A7a-feira-1%C2%BA-1.1182258
http://www.otempo.com.br/capa/economia/ipva-2016-em-minas-gerais-pode-ser-pago-a-partir-desta-ter%C3%A7a-feira-1%C2%BA-1.1182258
http://www.otempo.com.br/capa/economia/ipva-2016-em-minas-gerais-pode-ser-pago-a-partir-desta-ter%C3%A7a-feira-1%C2%BA-1.1182258
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/f%C3%A1tima-oliveira/o-que-faremos-com-nossas-crian%C3%A7as-com-microcefalia-1.1182166
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/f%C3%A1tima-oliveira/o-que-faremos-com-nossas-crian%C3%A7as-com-microcefalia-1.1182166
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/f%C3%A1tima-oliveira/o-que-faremos-com-nossas-crian%C3%A7as-com-microcefalia-1.1182166
http://www.otempo.com.br/capa/mais-comentadas
http://www.otempo.com.br/cidades/empres%C3%A1rio-que-bateu-bmw-em-carreta-na-mg-010-morre-em-hospital-1.1182887
http://www.otempo.com.br/cidades/empres%C3%A1rio-que-bateu-bmw-em-carreta-na-mg-010-morre-em-hospital-1.1182887
http://www.otempo.com.br/cidades/empres%C3%A1rio-que-bateu-bmw-em-carreta-na-mg-010-morre-em-hospital-1.1182887


(/cidades/empres%C3%A1rio-
que-bateu-bmw-em-
carreta-na-mg-010-
morre-em-hospital-
1.1182887)

bmw-em-

carreta-na-mg-

010-morre-em-

hospital-

1.1182887)

TÉCNICO
(/SUPERFC/ATL%C3%A9TICO-
OFERECE-CONTRATO-DE-
TR%C3%AAS-ANOS-PARA-
REPATRIAR-O-T%C3%A9CNICO-
CUCA-1.1183046)
Atlético oferece contrato
de três anos para
repatriar o técnico Cuca
(/superfc/atl%C3%A9tico-
oferece-contrato-de-
tr%C3%AAs-anos-para-
repatriar-o-
t%C3%A9cnico-cuca-
1.1183046)

(/superfc/atl%C3%A9tico-

oferece-

contrato-de-

tr%C3%AAs-

anos-para-

repatriar-o-

t%C3%A9cnico-

cuca-

1.1183046)

VEJA AS FOTOS!
(/CIDADES/MOTORISTA-DE-
BMW-FICA-FERIDO-AO-BATER-
NA-TRASEIRA-DE-CARRETA-NA-
MG-010-1.1182743)
Motorista de BMW fica
ferido ao bater na
traseira de carreta na
MG-010
(/cidades/motorista-de-
bmw-fica-ferido-ao-
bater-na-traseira-de-
carreta-na-mg-010-
1.1182743)

(/cidades/motorista-

de-bmw-fica-

ferido-ao-bater-

na-traseira-de-

carreta-na-mg-

010-

1.1182743)

IPVA
(/CAPA/ECONOMIA/LICENCIAMENTO-
FICA-MAIS-CARO-1.1182715)
Licenciamento fica mais
caro 
(/capa/economia/licenciamento-
fica-mais-caro-
1.1182715)

(/capa/economia/licenciamento-

fica-mais-caro-

1.1182715)

FIM DO MISTÉRIO
(/SUPERFC/CRUZEIRO/MANO-
MENEZES-DEIXA-O-CRUZEIRO-
MAIS-UMA-VEZ-1.1183005)

Mano Menezes deixa o
Cruzeiro 'mais uma vez'
(/superfc/cruzeiro/mano-
menezes-deixa-o-
cruzeiro-mais-uma-vez-
1.1183005)

(/superfc/cruzeiro/mano-

menezes-deixa-

o-cruzeiro-

mais-uma-vez-

1.1183005)

Mais notícias
(http://www.otempo.com.br/maislidas)

OUTRAS COLUNAS

Vittorio Medioli
(/opini%C3%A3o/vittorio
medioli/devolveravida
1.1180904)
Devolver a vida
(/opini%C3%A3o/vittorio-
medioli/devolver-a-vida-
1.1180904)

(/opini%C3%A3o/vittorio-
medioli/devolver-
a-vida-
1.1180904)

Editorial
(/opini%C3%A3o/editorial/o
bichopegando1.1182838)
O bicho pegando
(/opini%C3%A3o/editorial/o-
bicho-pegando-1.1182838) (/opini%C3%A3o/editorial/o-

bicho-pegando-
1.1182838)

Luiz Tito
(/opini%C3%A3o/luiz
tito/reinventarobrasil
1.1181164)
Reinventar o Brasil
(/opini%C3%A3o/luiz-
tito/reinventar-o-brasil-
1.1181164)

(/opini%C3%A3o/luiz-
tito/reinventar-
o-brasil-
1.1181164)

http://www.otempo.com.br/cidades/empres%C3%A1rio-que-bateu-bmw-em-carreta-na-mg-010-morre-em-hospital-1.1182887
http://www.otempo.com.br/cidades/empres%C3%A1rio-que-bateu-bmw-em-carreta-na-mg-010-morre-em-hospital-1.1182887
http://www.otempo.com.br/superfc/atl%C3%A9tico-oferece-contrato-de-tr%C3%AAs-anos-para-repatriar-o-t%C3%A9cnico-cuca-1.1183046
http://www.otempo.com.br/superfc/atl%C3%A9tico-oferece-contrato-de-tr%C3%AAs-anos-para-repatriar-o-t%C3%A9cnico-cuca-1.1183046
http://www.otempo.com.br/superfc/atl%C3%A9tico-oferece-contrato-de-tr%C3%AAs-anos-para-repatriar-o-t%C3%A9cnico-cuca-1.1183046
http://www.otempo.com.br/cidades/motorista-de-bmw-fica-ferido-ao-bater-na-traseira-de-carreta-na-mg-010-1.1182743
http://www.otempo.com.br/cidades/motorista-de-bmw-fica-ferido-ao-bater-na-traseira-de-carreta-na-mg-010-1.1182743
http://www.otempo.com.br/cidades/motorista-de-bmw-fica-ferido-ao-bater-na-traseira-de-carreta-na-mg-010-1.1182743
http://www.otempo.com.br/capa/economia/licenciamento-fica-mais-caro-1.1182715
http://www.otempo.com.br/capa/economia/licenciamento-fica-mais-caro-1.1182715
http://www.otempo.com.br/capa/economia/licenciamento-fica-mais-caro-1.1182715
http://www.otempo.com.br/superfc/cruzeiro/mano-menezes-deixa-o-cruzeiro-mais-uma-vez-1.1183005
http://www.otempo.com.br/superfc/cruzeiro/mano-menezes-deixa-o-cruzeiro-mais-uma-vez-1.1183005
http://www.otempo.com.br/superfc/cruzeiro/mano-menezes-deixa-o-cruzeiro-mais-uma-vez-1.1183005
http://www.otempo.com.br/maislidas
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/vittorio-medioli/devolver-a-vida-1.1180904
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/vittorio-medioli/devolver-a-vida-1.1180904
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/vittorio-medioli/devolver-a-vida-1.1180904
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/editorial/o-bicho-pegando-1.1182838
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/editorial/o-bicho-pegando-1.1182838
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/editorial/o-bicho-pegando-1.1182838
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/luiz-tito/reinventar-o-brasil-1.1181164
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/luiz-tito/reinventar-o-brasil-1.1181164
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/luiz-tito/reinventar-o-brasil-1.1181164


1.1181164)
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