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Política e justiça: os dois lados da verdade

Como na obra "Miguel Strogoff" faziam um jornalista francês e um inglês, muitos procuram,
de facto, ver apenas a realidade que é avistada de um dos lados do comboio

António Cluny

Li recentemente um curioso livro, em que
colaborei, contendo depoimentos sobre a
vivência na Faculdade de Direito da Uni-
versidade de Lisboa, e que, de algum modo,

conseguiu surpreender-me.
Refiro-me à abissal diferença dos teste-

munhos sobre os períodos que ali se vive-

ram imediatamente antes e depois do 25
de Abril.

De um lado, os dos alunos de então que,
em geral, dão viva conta do clima de ter-
ror e cruel violência que sobre eles se exer-
cia por parte de um grupo de "vigilantes",

vulgo "gorilas", antigos membros das for-

ças especiais que ali exerciam a sua fun-

ção de "policiamento" por conta da

PIDE/DGS. Isto sem que, como contam,
muitos dos professores manifestassem
com eles qualquer tipo de solidariedade

e muito menos ousassem enfrentar as bru-

talidades quotidianas ali cometidas.

De outro, os de alguns professores que
ali exerciam funções e que praticamen-
te ignoram tal aspeto monstruoso da
vida da faculdade desse tempo, mas se

fazem eco, escandalizados, das provo-
cações antidemocráticas e violências

despropositadas que, de facto, ali ocor-

reram depois da revolução.
A lição que daqui podemos tirar - e que

não é nova - é a de que a verdade que se

quer transmitir, mesmo que verdadeira
na sua limitada realidade, pode ser tão

enganosa como a pura mentira: engano-
sa para os outros e, significativamente,
também para os próprios.

Como na obra "Miguel Strogoff" faziam

um jornalista francês e um inglês, muitos

procuram, de facto, ver a realidade de cos-

tas e reportar apenas a que é avistada de

um dos lados do comboio.

O que acontece hoje com a leitura da
realidade feita por muitos titulares do

poder político e por outros tantos do poder

judicial assemelha-se em muito ao que
acabei de lembrar.

Embora constitucionalmente obrigados
a uma solidariedade institucional, respon-
sáveis há dos dois lados que se recusam a

ver o outro lado da verdade que vai cor-
rendo nas suas costas hirtas.

A questão complica-se em matéria de

justiça, pois cabe a uns idealizar e apro-
var as leis da República e a outros execu-

tá-las, quando nem sempre uns e outros
estão realmente conscientes do alcance
dos feitos que idealizaram ou realizaram.

Zygmunt Bauman, em "Cegueira Moral",
afirma começar a verificar-se nas socie-

dades atuais um divórcio entre a política
(capacidade de decidir que as coisas devem

ser feitas) e o poder (capacidade de fazer
com que as coisas sejam feitas).

Se bem que em contexto distinto do des-

crito por Bauman, uma vez que a justiça
não deixa, ela também, de participar do

aparelho do Estado e de por isso, quando

age, não fazer mais do que cumprir o que
a política já decidiu que deveria ser feito,

parece, ainda assim, existir hoje uma recí-

proca falta de sintonia motivada por essa

aparente dualidade de leituras e vontades.

O risco desta dupla cegueira consiste em
alguns decisores políticos passarem, nes-
tas circunstâncias, a decidir o que fazer

de futuro em função das coisas efetiva-
mente feitas pela justiça, por causa, pre-
cisamente, do que haviam projetado e
anunciado dever ser feito e que, afinal, foi

lido e feito de outro modo por esta.

Reside também, por outro lado, em a jus-

tiça tender a ler nas leis mais ou menos do

que os decisores políticos queriam que, efe-

tivamente, elas dissessem - mas muitas
vezes não dizem - que deveria ser feito.

Um reencontro nas leituras da realida-
de nova que a lei encerra urge, portanto,
para evitar a incongruência de ambas as

verdades e a debilidade que ela acarreta

para a democracia, quando esta, de facto,
tem hoje de enfrentar outros poderes que,
cada vez mais livremente, agem à mar-

gem da vontade politicamente expressa
pelos cidadãos.
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