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O império da Corte
Colegiada
O julgamento do Mensalão signi cou o início de um período de

abalos marcante em uma das características mais essenciais e

necessárias em uma Suprema Corte: o poder institucional do

órgão colegiado. De lá para cá, o protagonismo das decisões

monocráticas ganhou espaço, alavancadas tanto por eventuais

debilidades institucionais da Corte quanto pelo comportamento

personalista de alguns ministros. Com o devido estímulo da

“midiatização” do processo judicial. Com a eclosão do Petrolão, o

que era grave cou seriíssimo. Nesse quadro, a perda do grande

brasileiro Teori Zavascki é de se lamentar profundamente.

Zavascki era um juiz discreto e corajoso. Tinha coragem para

desagradar gregos e troianos e para não se pautar pela excitação

midiática. Os réus da Lava Jato que serão julgados pelo STF

devem estar preocupados com a sua perda.

Teori atuava com a parcimônia e a discrição imprescindíveis ao

cargo. Não buscava o aplauso fácil. Tomou decisões com as quais,

pessoalmente, não concordo, como apoiar a prisão de réus

condenados em segunda instância. Porém, sempre defendeu

suas posições com grandeza, desprendimento e convicção. Edson
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Quais serão as
consequências da
morte da ex-
primeira dama
Marisa Letícia na
cena brasileira?
Como a perda da
companheira de 43
anos [...]

AMAURI SEGALLA

Atenção, hater: é
hora de calar a
boca

Eu não gosto de
Donald Trump,
acho a direita
extremista uma
droga, abomino a
homofobia, a pena
de morte, a
redução da
maioridade penal
[...]
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Melhor avisar

  O ex-ministro do
Turismo e ex-
presidente da
Câmara Henrique
Eduardo Alves
(PMDB-RN) anda
preocupado com as
investigações
contra [...]

MENTOR NETO

Carecas, uni-vos

Os mitos estão
caindo. Primeiro
caiu o do PT, que
por anos se vendeu
como o partido que
iria moralizar o

Fachin, como novo relator da Lava Jato, deverá manter as

mesmas características de Teori. Também no que se refere à

nomeação de um novo ministro para a Corte, esperamos que a

escolha não perca de vista as qualidades de Teori. Não basta ser

um jurista e/ou um magistrado para ocupar a vaga. É preciso que

o escolhido seja alguém que, além de preparado e experiente,

saiba que o STF não deve ser Corte de onze juízes, mas um

organismo colegiado que proteja a Constituição.

Edson Fachin, como novo relator da Lava Jato, deverá

manter as mesmas características de Teori

Dada a gravidade do momento – tanto pela súbita morte de Teori

quanto pela relevância das investigações em curso –, o STF deve,

ao longo da re exão que faz sobre o infausto acontecimento e

seus desdobramentos, pensar muito sobre a necessidade de se

buscar um substituto com comportamento austero e não

espetaculoso.

A reconstrução do capitalismo nacional e do sistema político vai

demandar do STF uma responsabilidade nunca testada. Não cabe

espaço para protagonismo exacerbado nem para complacência

frente ao espetáculo do noticiário. O STF, obviamente, deve

avançar com consistência nas questões da Lava Jato dentro do

marco constitucional, visando sanear as práticas e as políticas

que já não condizem com a vida nacional. Mas, para tal, deve

reforçar o seu compromisso com a institucionalidade. Não por

meio de palavras que repetem obviedades, mas por atitudes

rmes e claras.

 

Silenciosas ausências
Não há dúvida de que a operação Lava Jato tem um efeito
transformador extraordinário. Suas investigações destroem certas
práticas do capitalismo tupiniquim e do sistema político nacional.
Assim, nem a política, com suas formas peculiares de ៍�nanciamento,
nem as relações entre governo, estatais e fornecedores serão as
mesmas após a Lava Jato. Em outro texto, […]
20.01.17

Não foi tempo perdido
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País. O partido da
ética. Do [...]
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O irresistível
charme dos
populistas

Até mesmo os mais
esclarecidos não
resistem à
promessa de uma
vida melhor sem
sacrifícios.
Populistas
prosperam
explorando muito
bem [...]

Ver mais

Não foi tempo perdido
Muitos falam mal do ano que passou. Talvez o pior, em termos de
economia na vida da maioria dos brasileiros com menos de 50 anos.
Pelo meu lado, eu me lembro de ៍�car na ៍�la do açúcar ao lado de
minha mãe na Gaio Marti, em Copacabana, nos tempos de João
Goulart. No ritmo de […]
06.01.17

O jogo não acabou
Quando começaram a circular informações sobre a delação de
Cláudio Melo Filho, ex-executivo da Odebrecht, envolvendo um
grande número de políticos, a sensação de ៍�m de mundo tomou
conta da maioria em Brasília. Até mesmo no que se refere à
viabilidade do governo Temer. A gravidade da situação é, de fato,
incontornável, mas, antes de […]
16.12.16

Avanços Paradoxais
O governo Temer não é um governo popular. Paradoxalmente, é, de
longe, o governo mais popular no Congresso Nacional. O que
explica tal dicotomia? O governo Temer surgiu durante o intenso
debate sobre o impeachment da da então presidente Dilma
Rousse៳�. E, mesmo que ela fosse dramaticamente impopular, ele
não era popular. Além do mais, […]
02.12.16

O con៍�ito central
Max Weber, quando tratou da questão da ética, apontou a
existência de, pelo menos, duas éticas: a dos princípios e a da
responsabilidade. A primeira trata de seguir, basicamente, o que
está prescrito. Sem questionamentos. Desde leis até valores morais.
A ética da responsabilidade é aquela em que os ៍�ns justi៍�cam os
meios. A partir […]
18.11.16
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Mesentério:
cientistas
descobrem
novo órgão do
corpo humano

"Re៍�uxo
Nunca Mais",
médico dos
EUA lança
ebook com 112
mil cópias
vendidas no
Brasil
(Re힣�uxo Nunca Mais)

Ana Paula
Padrão: Amiga
Madonna

Sua
aposentadoria
corre perigo.
Saiba o que
fazer
(Empiricus.com.br)

Após término,
Jout Jout e Caio
continuam
trabalhando
juntos

Os ladrões de
veículos irão
odiar este
pequeno
dispositivo
(Rede Vermelha)

Sergio
Pardellas: A
sombra que
assombra

4 fatos que
comprovam
como Yoga
ajuda
mulheres a
emagrecer
(Minha Yoga)
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