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Ideia xa

Firme na ideia xa
de manter a
candidatura de Lula
à Presidência,
mesmo sabendo
que ela não poderá
acontecer, a cúpula
petista deu [...]
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Nas mãos de Têmis

O mundo político está naufragando e o sistema, paradoxalmente,

continua funcionando. Ainda que precariamente. No entanto,

quem ponti ca é o Poder Judiciário. Com o Poder Executivo

limitado por suas contradições e o Legislativo fragmentado, sob

investigação e sem consenso, vivemos sob o império do

Judiciário. Algo inédito na história política do Brasil e que foi

de nido pelo ministro Gilmar Mendes, do STF, como a “república

de juízes e promotores”. Para o bem e para o mal.

O que favorece o predomínio do Judiciário? Basicamente, quatro

fatores que abordo aqui de passagem. O primeiro deles é a

incapacidade de o mundo político esboçar uma reação conjunta e

coerente frente aos eventos derivados da Operação Lava Jato.

Na Itália e na Espanha, que viveram escândalos políticos

semelhantes, conseguiu-se esboçar reações. Tal inércia, no caso

brasileiro, decorre tanto do comprometimento do mundo político

com práticas questionáveis ética e judicialmente quanto pela

qualidade de nossas lideranças, incapazes de justi car o

injusti cável ou de se opor à marcha dos acontecimentos.

O segundo fator resulta da crescente fragmentação do

Congresso Nacional e de sua consequente incapacidade de
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Marcelo
Camargo/Agência
Brasil Autorizada
pelo ministro
Edson Fachin, do
Supremo Tribunal
Federal, a
nova perícia a que a
Lava Jato [...]

SÉRGIO

PARDELLAS

Uma boa e uma má
notícia para
Bolsonaro

A maioria dos
analistas ainda
enxerga a atual
corrida eleitoral
com olhos vidrados
no retrovisor e a
partir de premissas
desbotadas [...]

MENTOR NETO

Criptopresidente

Tem aquela frase
manjada que diz
que “para ganhar
dinheiro, você tem
que estar no lugar
certo, na hora
certa”. Então… Só se
esquecem de [...]

MARCO ANTONIO

VILLA

Estatais à serviço
do Brasil

A greve dos
caminhoneiros
recolocou a
questão da
privatização da
Petrobras e — por
tabela — de todas

decidir questões complexas. Existem simulacros de partidos e

privilégios demais para microlegendas e partidos de aluguel.

Tudo debaixo de uma imensa complacência do mundo político.

Por consequência, o Judiciário tem sido chamado a decidir

questões do âmbito político em um fenômeno conhecido como

judicialização da política.

Como disse o ministro Luís Roberto Barroso, também do

Supremo, “a judicialização é fato”. Curiosamente provocada pelo

mundo político e estimulada pelo excessivo detalhamento de

nossa Constituição.

O terceiro fato relaciona-se com essa judicialização da política,

que tem levado a um ativismo crescente por parte de juízes e

promotores, que testam ao máximo os limites da lei e acabam

“legislando”, preenchendo lacunas do sistema legal. O Supremo

Tribunal Federal terminou por decidir, por exemplo, sobre a

questão da delidade partidária e do nanciamento de campanha

na reforma política, sobre a união homoafetiva, o aborto, entre

outros tantos temas cuja legislação era insu ciente ou

inexistente. Outro efeito do ativismo é a explosão de decisões

monocráticas em ações de controle concentrado na Suprema

Corte. Foram 191 decisões em 2010. Esse ano elas chegam a

334.

O quarto fator reside na tendência inexorável de punição aos

políticos envolvidos nas investigações da Lava Jato. No curto

prazo, um número relevante de políticos com mandatos poderá

ser impedido de concorrer às eleições em 2018. Assim, o que se

apresenta é um quadro nebuloso: teremos uma devastação nas

cúpulas partidárias ou apenas a derrocada seletiva de uns e

outros? Não há como fugir de um cenário de perdas. O futuro do

atual mundo político está nas mãos de Têmis, 

a deusa da Justiça. Que ela não tarde nem tampouco falhe.

Hoje e sempre
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as estatais. O tema
entrou na [...]

O grupo The Bamboos, na canção “Where does the time go?”, indaga
para onde vai o tempo. Não sei ao certo. Só sei que o hoje é o
sempre. O amanhã é o talvez. Já o ontem, passou e se acumulou,
como os resíduos que fertilizam as várzeas. O passado existe como
resíduo no presente, mas submetido […]
15/09/17

Em busca do vintage
Não existe renovação plena na política nacional. É utópico acreditar
que podemos, com nossos atuais instrumentos, renovar totalmente
a nossa política. Justo por isso devemos examinar o discurso e a
narrativa de cada candidato que se posiciona como novo, que se diz
agente da renovação nestas eleições. No quadro atual, só existe um
candidato à […]
15/09/17

Nossa estupidez
Para Mauro Paulino, diretor do instituto de pesquisa Datafolha, a
segurança pública será tema central das narrativas eleitorais esse
ano, ainda que a economia continue a ter importância e in�uência
no processo. Ele tem razão, porque a sensação de insegurança nas
cidades aumentou, apesar de, paradoxalmente, terem surgido boas
notícias aqui e ali. Em São […]
15/09/17

O lado bom dos desastres
Seria viável dizer que existe um lado bom nos infortúnios? Para
Nietzsche, sim. Segundo Alain de Botton, ele “viu nas di�culdades
um pré-requisito decisivo de satisfação e concluiu que as formas
açucaradas de consolação eram, em sua essência, mais cruéis do
que úteis”. Seria a velha máxima das academias de ginástica: “No
pain, no gain”? […]
15/09/17

Moedas, acaso e eleições
O tempo que a moeda leva para girar no ar antes de cair é o
momento de se tomar a decisão. A teoria, meio maluca, é de Gerd
Gigerenzer, psicólogo alemão especialista em tomadas de decisão.
Tradicionalmente, consultores recomendam o seguinte processo
para a tomada de decisões: listar os pros e os contras em colunas
opostas […]
15/09/17
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LiftSkin

Este é o jeito mais inteligente de comprar no Aliexpress

Melhor do que botox? Mãe com 57 anos aparenta 35, sem
cirurgia!

 

Livia Andrade posa de �o-dental e lev…

A apresentadora Livia Andrade bombou nas redes sociais nesse 
domingo (10). A beldade postou uma foto com biquíni �o-dent…
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