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Murillo de Aragão Mais colunas e blogs

Buscar

BRASIL CONFIDENCIAL

Acordo bilionário

Ao aprovarem o crédito suplementar
de R$ 248 bilhões para o governo
Bolsonaro pagar contas do Bolsa
Família, benefícios para idosos [...]

LUÍS ANTÔNIO GIRON

Moro, Lula e a jornada do herói

Sergio Moro e Luiz Inácio Lula da
Silva duelam há cinco anos. A luta
reúne os principais estágios de um
percurso mítico. Tudo se [...]

RICARDO AMORIM

Luís XVI a passeio no Brasil

Fico imaginando Luís XVI, rei francês
deposto e decapitado durante a
Revolução Francesa (1789-1799),
viajando no tempo e no espaço para
[...]

MENTOR NETO

O Twitter do Giovanni

Giovanni, 68 anos, e Amélia, 62,
moram em Higienópolis, em um
daqueles prédios Gomes de Almeida
coloniais, clássicos. Almoço de
domingo [...]

RODRIGO CONSTANTINO

O clã dos Bolsonaro

Uma das características que mais
chamam atenção na política da era
digital é o recrudescimento do
tribalismo, que ameaça os valores [...]

Mais colunas
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Institucionalismo de coalizão

Quem vai para a rua criticar o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal exerce o legítimo direito de

manifestação. Mas defender o fechamento de ambos é um contrassenso típico de quem não imagina o que é viver

em um regime que suprime os poderes ou os têm apenas como peça de decoração política.

Nosso Executivo e nossa imprensa não são os ideais. Estamos ainda em processo de construção de uma democracia

e todos os nossos poderes apresentam distorções relacionadas à formação de uma nação. Porém, mesmo não sendo

ideais, são imprescindíveis. Sem eles seríamos uma imensa Cuba, país em que as instituições existem apenas para

sancionar decisões de um grupo ditatorial.

Há no Brasil uma campanha sub-reptícia de desmoralização institucional que ganha intensidade quando certos

setores estão fora do poder. Para muito, as instituições não servem quando eles perdem a in�uência sobre elas.

Outros as atacam quando estas não cumprem determinadas agendas de seu interesse. Até mesmo a opinião

publicada se movimenta em relação às instituições, de acordo com sua preferência temática. Juízes são vilões ou

mocinhos, dependendo das posições que adotam perante o mundo do politicamente correto, e não conforme o

Direito e a Constituição.

O Brasil precisa de mais instituições atuantes e de menos arreglos e casuísmos. Devemos ter um estado de direito

em que as regras sejam cumpridas para contrabalançar os excessos dos poderes. Historicamente, o Brasil sempre

viveu sob a hegemonia do Executivo. A Constituição de 1988, com suas virtudes e defeitos, deu ao Legislativo e ao

Judiciário um maior protagonismo. Contudo, apenas neste século as franquias estabelecidas começaram a funcionar

com mais vigor.

Desde o mensalão, o Judiciário passou a ter mais força, fruto da judicialização da política e de um desmedido e

indesejável ativismo. Tal postura, sob os holofotes da imprensa, foi robustecido pela também perigosa midiatização

da Justiça, que transforma a vida de investigados em enredo de reality shows. Sem direito a defesa.

Um tanto atrasado, o Legislativo também buscou protagonismo e, pouco a pouco, impôs novas regras no

relacionamento com o Executivo. Limitou a edição de MPs e tornou impositiva a execução das emendas ao

Orçamento, por exemplo. Outras virão. Está em curso um con�ito institucional que ainda longe de acabar. São

tempos de institucionalismo de coalizão. Nada de mais, desde que aprovem as reformas que o Brasil precisa.

Justo quando mais precisamos surgem campanhas de desmoralização contra instituições imprescindíveis

Ver mais

Política e convicção
A convicção é a força motriz da ação política. E a política quase sempre é uma operação futuro a descoberto. Promete-se
algo a partir de uma convicção e, a partir daí, se recolhem apoios para seguir em frente. A convicção é a pedra angular do
processo, sem a qual não se consegue convencer os aliados, […]
07/06/19

A névoa e a ponte
Ao nos aproximarmos da ponte que nos levará a um futuro de investimentos e desenvolvimento, nos deparamos com um
intenso nevoeiro político. Parte dele arti�cialmente produzido por máquinas de gelo seco de aliados do governo. Outra
parte decorre da ausência de clareza no modelo de relacionamento político entre o governo e o Congresso. Alguns até
[…]
07/06/19

A primeira liberdade
Uma das lutas da humanidade é para podermos falar o que pensamos sem sermos punidos, coagidos ou até mesmo
mortos. A essência da evolução é a liberdade de expressão, que precede a liberdade de imprensa. Na constituição norte-
americana, a primeira das liberdades é a de expressão, conhecida como a liberdade das liberdades. Sem ela, as […]
07/06/19

Nós, os patos
A certa altura de sua entrevista à GloboNews, o ministro da Economia Paulo Guedes soltou uma pérola: “A minha
interpretação é que está �cando muito claro para o brasileiro comum o seguinte: tem cinco bancos, tem seis
empreiteiras, tem uma produtora de petróleo, tem três distribuidoras de gás e tem 200 milhões de patos. Os […]
07/06/19

O expresso do futuro
Mauricio Puerta, astrólogo e arqueólogo colombiano, deparou-se certa feita com uma indígena caminhando por uma
montanha de seu país. Ela levava consigo um pacote que Puerta não identi�cou de pronto. Ao ser indagada, respondeu
que carregava o futuro. O futuro era o seu bebê, cuidadosamente abrigado dos ventos da montanha. A sua singela
resposta passava […]
07/06/19
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Conheça o alarme que assusta qualquer bandido.

Todos os motoristas no Brasil deveriam ter esses óculos

ISTOÉ

Adolescentes matam garota por ciúmes, publicam agressões e são detidas
Duas adolescentes foram apreendidas pela Polícia Civil, na terça-feira (25), por terem torturado e 
matado uma garota de 14 anos em Paulista (PE). As jovens de 15 anos, motivadas por ciúmes, segund…
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