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De novo, e talvez até com 
dos projectores da comunica! 
gem, desde a simples reportaj 
mos sobre a justiça às simul, 
descobriram que a justiça é, 
a explorar. E a lei da conco, 
aumentando o voracidade pe 
pela imagem mais «realista». 

A esta pressão «mediátic 
limites legítimos: informar ~ 
interesse do justiça (suprell 
pactua com preocupaç(jes llÍll 
nada a ganhar com a projecf 
semelhantes aos das estrela. 

Mas, se isto é jndubitaveL 
-se que os magistrados têm, 
à voz, que eles não são cidadi. 
da lei. Estando-lhes já veda 
carácter público», seria man~ 
do anonimato e do silêncio,1m 
sim, neutralizados, não. 

É, pois, descabida (e nada j 

sobre eles, e visando, ao fim. 
além de revelar, porventura, 
nista único» no palco do jus. 
mais preocupantes: pressio1l4 


