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Ainda recentemente, aprop( 
a «figuras públicas», se veio la 
o estafado argumento do «prl 
procedimento criminal lhes te, 
lama». 

Estranha forma esta de ant. 
esse mesmo discurso habitua 
lágrimas pelos arguidos! É ela 

Trata-se, ao fim e ao cabo 
tribunais e das magistraturas, 
funcionamento da justiça, e sob 
oficial, traduzida em manifesta 
linchamentos de homicidas, et, 
ideia: a justiça não merece COI 

E, porque sempre desinserl 
logra alguma adesão a nlvel. 
verdade irrefutável. 

Já se sabe que as evidênci(J 
a pena avançar algumas consi. 
namento dos tribunais não é di 
aos que neles trabalham. Ele ex 
legislativos (da lei substantiv 
contínua produção legislativtl 
cobertura é o mais evidente), E 

leis materiais e as adjectivasee 


