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O Senado confirmou a nomeação da 200ª nomeação judicial do Presidente 

Trump na quarta-feira, marcando uma remodelação histórica do poder judiciário 

que teve lugar sob a sua administração. 

O juiz Cory Wilson foi confirmado pelo Senado na quarta-feira para o 5º 

Tribunal de Recursos da Circunscrição dos EUA. A confirmação significa que o 

Trump preencheu todos os lugares vagos no tribunal do circuito. 

NOVO: O Senado vota 52 a 48 para confirmar Cory Wilson para ser juiz do 

Tribunal de Apelações dos EUA para o 5º Circuito. Ele é o 200º nomeado judicial 

Trump confirmado e significa que não há atualmente nenhuma vaga no Tribunal 

de Circuito em nenhum lugar pela primeira vez em pelo menos 40 anos. - Ed 

O'Keefe (@edokeefe) 24 de junho de 2020 

"Quando sairmos desta câmara hoje, não haverá uma única vaga no 

tribunal de circuitos em qualquer parte do país pela primeira vez em pelo menos 

40 anos", disse o Líder da Maioria no Senado Mitch McConnell antes da votação. 

Na semana passada, o juiz Justin Walker, uma estrela em ascensão no 

movimento judicial conservador, foi confirmado para uma cadeira no Tribunal de 

Recursos do Distrito de Colúmbia dos EUA. A confirmação de Walker colocou 

Trump um juiz a menos do seu 200º desde que tomou posse em 2017. Nenhum 

presidente confirmou que muitos juízes em um mandato em 40 anos. 

Trump confirma o recorde com a colocação 

do 200º juiz federal enquanto a reforma do 

Judiciário continua. 
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"Ele é uma espécie de caso clássico. Eles desenharam o seu nomeado 

judicial perfeito: Ele é jovem, branco, masculino e incrivelmente conservador, com 

um registo de activismo para o apoiar", disse Chris Kang, co-fundador do grupo 

liberal Exigir Justiça, à NBC News de Walker. "Tudo isso faz parte do plano 

republicano mais amplo de levar as pessoas de espírito político e colocá-las em 

cargos de juízes, garantindo assim que as decisões que saírem serão mais 

políticas, mais partidárias e menos comprometidas com o Estado de Direito". 

Trump elogiou a rapidez com que a sua administração, apoiada por 

McConnell, foi capaz de nomear e confirmar juízes conservadores, incluindo dois 

para a Suprema Corte. 

"Meu lema do ano é 'Não deixar nenhuma vaga para trás'", disse McConnell 

no programa de rádio de Hugh Hewitt, em fevereiro. "Isso inclui os tribunais 

distritais também. Portanto, estamos muito longe de terminar com as 

confirmações do tribunal este ano." 

Após um par de decisões do tribunal superior sobre imigração e direitos 

civis que foram contra a sua administração este mês, Trump anunciou o seu 

descontentamento com a Suprema Corte e disse que iria liberar uma nova lista 

de nomeados para o tribunal até o outono. 

"As pessoas não entendem, mas na verdade ganhamos no DACA ontem", 

disse Trump durante um comício em Tulsa durante o fim de semana. "Eles 

basicamente disseram que vencemos, mas você tem que voltar e refazê-lo. 

 É quase como se fôssemos uma corte minoritária". 

Nos tribunais do circuito, Trump nomeou 52 juízes durante os seus 

primeiros três anos e meio na Casa Branca. O Presidente Barack Obama 

nomeou 55 durante os seus dois mandatos. 

A Senadora Lindsey Graham, presidente do Comité Judiciário do Senado, 

chamou à nomeação de Wilson "um marco histórico" para o Partido Republicano. 



"Só conseguimos alcançar este feito histórico devido ao compromisso do 

Presidente Trump em seleccionar um sistema judicial forte, qualificado e 

conservador nomeados", disse Graham em uma declaração. "O nosso trabalho 

ainda não está terminado. Sob a minha presidência, continuarei a confirmar 

juízes altamente qualificados e conservadores em todos os níveis dos tribunais 

federais". 

Normalmente, tão perto de uma eleição presidencial, ambos os partidos 

adeririam à chamada regra de Thurmond, um acordo não escrito que proíbe a 

nomeação de juízes federais perto de uma eleição presidencial. McConnell usou 

a regra no passado para bloquear os candidatos a Obama. "Não vejo os 

democratas ou os republicanos no próximo ano dizendo: 'Bem, vamos deixar o 

passado passar", disse Russell Wheeler, presidente do Instituto de Governança, 

ao Roll Call. "Isso é tudo pela janela." 
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