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Quando arranco para o
ar fresco da corrida ma
tinal sinto os músculos
a empurrar o chão no

recomeço de umapequena histó
ria de luta e prazer Nada impor
ta além da motivação do esforço
físico de alcançar os objetivos
do plano da corrida Estes trei
nos acabaram por revelar vanta
gens inesperadas noutras áreas
na busca de solução dos imbró
glios profissionais e jurídicos
que inundam a vida de um ma
gistrado
O mundo da justiça penal vive

esmagado por reformas de go
vernos sucessivos cuja especiali
dade é proclamá las contradito
riamente em anulação recípro
ca Os códigos de processo e de
direito penal têm sofrido altera
ções de dois em dois anos dita
dos por interesses sem rosto ou
inconsequentes Paralelamente
a suposta modernização da legis
lação penal tem sido feita em le
gislação avulsa tão confusa
quanto abundante com conse
quências graves para a seguran
ça jurídica das pessoas A certa
altura surgiu a praga das gran
des reformas estivais publica
das em agosto Atarantados re
começávamos tudo de novo em

setembro sem sentido nenhum
palpável com total desperdício
de energias e custos elevados
No meio de tudo isto não é difí

cil perceber a desorientação de
alguns a perda do sentido da
boa decisão ou mesmo a dificul
dade em raciocinar corretamen

te A sucessão de leis no tempo
em cachão de leis tacanhas não

deixa grande espaço para a justi
ça material Na verdade as pes
soas ficam à mercê da incerteza

jurídica e de malabarismos à me
dida do freguês
E assim fui substituindo gra

dual e inconscientemente o tem

po do estudo da jurisprudência
e dos manuais pelo tempo no
jogging As endorfinas torna
ram se sempre mais inspirado
ras do que a interpretação de
leis tão falhadas Quando tenho
um problema sério o que acon
tece quase todos os dias concen
tro me nele durante a corrida e
no fim tenho a chave de uma so
lução prática e eficiente
Em agosto o plano de treino é

menos duro Arranco junto ao
largo do pelourinho corro em
direção à orla costeira reparo
na velocidade com que a paisa
gem fica para trás como forma
de dosear a intensidade do trei

no As angústias com o recome
ço dos problemas em setembro
serão resolvidas no matraquear
cadenciado da corrida o sofri
mento e o prazer da dor dos
músculos trarão soluções a irre
versibilidade do objetivo final
Talvez a manutenção desta prá
tica me permita aspirar à melho
ria das capacidades cognitivas e
de resistência condições para o
bom senso na justiça para as pes
soas Não vale a pena estudar
leis que não são leis e podem
sempre ser anuladas por outras
leis em interpretações imprevisí
veis São produto da reforma
permanente acabaram com a
certeza e previsibilidade na apli
cação dajustiça penal Substituí
ram as leis por manuais de ins
truções o que compromete a li
vre capacidade de pensar e de
decidir dos magistrados Vale a
pena sim saber pensar
Fim do jogging E da crónica

Escorro suor pulsações a 140
estou junto ao forte abandona
do de Milréus ruína feita do si
lêncio do mar numa indescrití
vel paz dormente

Expresso

17

S/Cor

200

131300

Nacional

Informação Geral

Semanal

Página (s):
Imagem:

Dimensão:

Temática:Periodicidade:

Classe:

Âmbito:
Tiragem:17082013

Justiça


