Peixe do meu quintal							José S oares
 Toda a justiça é injusta

Assistimos nos últimos dias a toda uma série de absolvições de casos que durante meses fizeram novela em todos os órgãos da comunicação portugueses, como sendo graves, mas que afinal e por insuficiência de provas do Ministério Público, ou por os respetivos processos apresentarem muitas incongruências, os tribunais se viram impossibilitados, sob o ponto de vista legal, de condenar.
Daqui se depreende várias conclusões. 
Ou as leis estão feitas de forma nebulosa pelos políticos; Ou o Ministério Público faz mal o seu trabalho; Ou ao MP lhe são recusados os meios suficientes para serem eficientes; Ou uma teia complicada de leis é feita para permitir aos endinheirados de escaparem por entre as malhas da Lei; Ou tudo isto e muito mais, o que transformaria esta crónica numa nefasta lista de uma teoria conspiratória, moldada propositadamente para produzir exatamente estes efeitos aos que podem despender fortunas no mercado jurídico.
Critica-se uma entrevista televisiva dada a um dirigente da extrema-direita, por razões que até eu concordaria, se as mesmas sofressem de natural coerência. Partem os críticos em acérrima defesa dos Direitos Humanos, da condenação da xenofobia, igualdade de género, etc., mas calam-se em silêncio compulsório, perante os números da violência doméstica, dos abandonos de idosos, da venda de crianças, dos assassinatos de jornalistas a nível internacional, da pedofilia religiosa, da discriminação enorme de género nas próprias instâncias governativas por todo o país, enfim, de todo um rol de males de que sofre a sociedade portuguesa.
Qualquer um tem o direito inabalável de exprimir a sua opinião política. E só é impedido de o fazer, se a sociedade sofre ainda do complexo da ditadura, dos medos e desconfianças no povo que governa, na sua própria imaturidade para aceitar que num Estado de Direito, o antídoto às extremas está nas urnas, nos plebiscitos democráticos, bem como na educação política do povo.
Se alguma extrema-direita está a submergir à nossa volta, isto deve-se à nossa própria negligência política em satisfazer democraticamente a sociedade que, cansada de políticos incapazes, corruptos, que saem ilesos aos crimes que cometem, enquanto que alguém que rouba uma pizza para comer, é preso, encarcerado, por não ter meios económicos para recorrer em tribunais e fazer o jogo jurídico que as leis maliciosamente permitem.
Os textos das leis são encomendados pelos deputados da Assembleia da República, aos consultórios e sociedades de advogados, juristas, constitucionalistas, etc, que são, por sua vez, muitos deles, ex-políticos, que se conhecem e mantêm afinidades uns com os outros. Esses textos são por sua vez aprovados nas assembleias e parlamentos, pelos mesmos políticos que as encomendaram aos “amigos” em flagrante conflito de todos os interesses éticos do exercício da transparência política. Depois são eleitos por listas elaboradas por eles próprios e submetidas ao “zé povinho” sem qualquer alternativa; Ou vota neles... ou fica em casa.
Isto obriga-me a recorrer a Platão, que “aconselhava que se enganasse o povo para evitar que este queira governar”.
O Papa Inocêncio III (1198-1216), um dos papas mais poderosos de todos os tempos, costumava dizer que “o Direito fora concebido para justificar as decisões dos mais fortes”.
Parece que este Papa Inocêncio III ainda tem razão nos dias de hoje...
       
  
  
  

    

