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PREFÁCIO

Em pleno século xxi, a luta contra a injustiça e o lawfare

Estava então no meio da sala com seus papéis, olhou ainda 
para a porta, que não se abriu de novo, e só se sobressaltou 
com um chamado dos guardas, que estavam sentados à mesinha 
junto à janela aberta e consumiam o café da manhã deles, como 
agora percebia. 

– Por que ela não entrou? – perguntou. 
– Ela não pode fazer isso – disse o guarda grande. – O senhor 

está detido. 
– Como posso estar detido? E deste modo? 
– Lá vem o senhor de novo – disse o guarda, mergulhando 

um pão com manteiga no potinho de mel. – Não respondemos 
a perguntas como essa. 

– Terão de responder – disse K. 
– Aqui estão os meus documentos de identidade, agora mos-

trem os seus, sobretudo a ordem de detenção. 
– Oh, céus! – disse o guarda. – É incrível como o senhor não 

consegue se submeter à sua situação e parece empenhado em 
nos irritar inutilmente, a nós, que decerto somos neste momento 
os mais próximos de todos os seus semelhantes!
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O trecho acima é da obra-prima O Processo, de Franz Kafka, o imortal 
escritor tcheco, que trata da ação do Estado contra um inocente. O romance 
foi publicado em 1925, após a morte do autor. Trata-se de uma denúncia con-
tra o sistema judicial a mover uma perseguição insana contra o personagem 
Joseph K. O protagonista – um cidadão de vida discreta e cordata – numa 
manhã qualquer se vê preso e vira alvo de uma investigação por um crime não 
descrito, e que ele sequer sabe ter ou não cometido. Torna-se ali o réu em um 
processo labiríntico, cujos autos ele ignora e jamais tem acesso.

A obra de Kafka tem a denúncia do aparelho do Estado a serviço de 
uma absurda perseguição implacável contra o cidadão. Acontece na ficção, 
mas também na vida real. Esta é a denúncia de José Sócrates, o ex-primeiro -
-ministro de Portugal, neste livro Só Agora Começou, em que relata a trama 
digna de um thriller político, como no romance O Processo. 

Noventa anos depois de Kafka ter publicado sua obra-prima, José  Sócrates 
vira Joseph K. Em 2014, depois de uma viagem a Paris, o ex -primeiro -
-ministro José Sócrates se vê preso no Aeroporto de Lisboa, numa operação 
espetacular montada para ganhar os holofotes da mídia. Detido, não conse-
gue saber o motivo da prisão. Em seguida, é encarcerado por longos nove 
meses sem sequer saber jamais do que é acusado. A história é inacreditável, 
mas não ocorreu de maneira inédita. Está no manual do lawfare usado roti-
neiramente contra líderes políticos. O uso da lei como arma de destruição 
civil e criminal de líderes políticos, caracterizando o que ficou conhecido 
como justiça do inimigo.

Os paralelos entre a situação vivida pelo veterano líder do Partido 
 Socialista de Portugal e a do ex-Presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva 
salta aos olhos de quem lê esta obra, uma contundente denúncia política de 
Sócrates. Assim como o ex-Presidente Lula, o ex-primeiro-ministro foi preso 
e submetido a um massacre de sua honra e da própria imagem junto à opinião 
pública de seu país, quando sequer conseguia obter direito de resposta e muito 
menos ver exercido o seu direito de defesa. 

Foi humilhado, preso numa operação espetacular tão ao gosto dos meios 
de comunicação e colocado na masmorra do tribunal da imprensa por promo-
tores públicos. Foi vítima de uma típica operação de assassinato de reputação, 
tão em voga na América Latina nesta segunda década do século xxi. E, como 
se vê aqui, também em Portugal.
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A similaridade entre o que viveu o líder socialista português com o caso de 
Lula não é inoportuna e é traçada pelo próprio Sócrates. E aparece – aqui e ali – 
pontuando as páginas de Só Agora Começou, como a prova de que nós, mesmo 
vivendo em pleno século xxi, não podemos ignorar que o autoritarismo se 
esconde sob o beneplácito do aparelho do Estado moderno, muitas vezes de 
maneira estrondosa e sem controle. 

Sócrates escancara o jogo político e se mostra indignado com a situa-
ção a que foi submetido. A denúncia de seu suposto envolvimento em 
 corrupção só foi oficializada um ano e meio depois de ele ter sido encar-
cerado numa prisão preventiva que por si só já escandalizaria qualquer 
defensor do Estado  Democrático de Direito. E isso aconteceu debaixo dos 
olhos da opinião pública de Portugal, no coração da Europa Moderna. Para 
vergonha de todos.

O líder português externa sua justificada gana por Justiça ao longo de Só 
Agora Começou. Assim como Lula, o ex-primeiro-ministro foi encarcerado 
num processo onde as provas sequer existem. Lula foi condenado pelo ex-juiz 
Sérgio Moro – o magistrado que largou a toga e depois de prender o líder 
das pesquisas de opinião nas eleições presidenciais brasileiras de 2018 aderiu, 
como ministro da Justiça, ao governo do adversário, o líder da extrema-direita 
Jair Bolsonaro. Sócrates acabou tendo a preventiva relaxada, mas o processo 
ainda não acabou. No momento em que escrevo este texto, a imprensa destaca 
que o caso da «operação marquês» vai a julgamento em 9 de abril. Ou melhor, 
em 9 de abril um tribunal irá decidir se a operação marquês vai a julgamento. 
Quase sete anos depois da prisão. 

São situações absurdas e kafkanianas essas vividas pelos dois líderes polí-
ticos de esquerda, engendradas de tal maneira que a presunção de inocência 
sequer tenha sido respeitada – em Portugal e no Brasil – muito menos cogi-
tada. Foram apresentados como culpados e condenados no tribunal da opi-
nião pública sem direito ao contraditório ou impossibilitados de terem sequer 
o mesmo tempo para se defenderem ou refutar as alegações e as suspeitas. 
Nada que pudesse ao menos assegurar o amplo direito de defesa.

Não tenho dúvidas de que, assim como no caso de Lula, em que o 
Supremo Tribunal Federal demorou dois anos, mas finalmente fez Justiça 
e reconheceu em 24 de março que o ex-juiz Sérgio Moro foi parcial e sub-
meteu o  ex-Presidente do Brasil a uma perseguição implacável, o mesmo 
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sucederá com  Sócrates. Nenhum mal dura para sempre. A mentira sempre 
será desmascarada.

Que o uso do lawfare como método judicial para a perseguição política 
seja combatido, denunciado e banido das sociedades em todas as nações do 
mundo. Não é possível que os direitos mais básicos nos Estados modernos – 
a presunção de inocência e o direito a um julgamento justo – sejam ignorados 
em nome do combate à corrupção e na ânsia de criminalizar a política. Para 
citar o próprio Sócrates, em um trecho desta obra, não é possível tolerar o 
princípio que move parte da mídia: na política não há inocentes. É o contrário. 
Diante da lei que preside o estado Democrático de Direito somos todos inocen-
tes. Até mesmo os políticos.

Vale lembrar as palavras de Émile Zola, na defesa do capitão Alfred 
 Dreyfus, no final do século xix, no monumental Eu Acuso: «Ah!, que agitação 
de demência e imbecilidade, de imaginações estúpidas, de práticas de políticas 
mesquinhas, de costumes inquisitoriais e tirânicos, a satisfação de alguns aga-
loados esmagando a Nação com suas botas, enfiando goela abaixo seu grito de 
Verdade e Justiça, sob o pretexto mentiroso e sacrílego da Razão de Estado! 
E é um crime ainda terem se apoiado na imprensa imunda, terem se deixado 
defender por toda a canalha, de modo que é essa canalha que triunfa insolente-
mente, diante da derrota do direito e da simples probidade.»

Como se vê nos casos de Lula e Sócrates, perseguir a verdade, lutar pelas 
condições de um julgamento justo e clamar aos que acusam a mostrarem as 
provas do dolo ou do crime cometido não bastam para que se faça a Justiça. 
Em pleno século xxi, é preciso lutar, denunciar e gritar para que se respeite ao 
menos a presunção de inocência. Ainda mais quando o julgamento não se dá 
apenas no tribunal de Justiça, mas na corte da opinião pública, moldada pelos 
meios de comunicação e alimentada pelos algozes. Ainda assim é preciso per-
severar e não desistir. A verdade prevalecerá.

Dilma Rousseff
28 de Março de 2021

Só Agora Começou.indd   10Só Agora Começou.indd   10 31/03/21   21:5231/03/21   21:52



Comecei a escrever este livro em março de 2018 e ter-
minei-o a 17 de setembro desse ano, dia em que o dei 
como pronto para publicação. Uma semana depois rea-
lizou-se o sorteio que determinou Ivo Rosa como juiz de 
instrução. Pela primeira vez o processo marquês iria ter 
um juiz. Decidi então não o publicar, prometendo a mim 
próprio fazê-lo quando a fase de instrução terminasse. 
Neste momento em que escrevo nada sei da decisão 
que o tribunal tomará, nem quando o fará. Sei apenas 
que o livro será publicado, seja ela qual for. Quando 
lá fora se organizam para te difamar e lançar peçonha 
sobre tudo o que disseste ou fizeste, é preciso crer em 
ti com toda a força de alma. Nada possuir e a nada estar 
agarrado — eis a melhor posição no combate. Seis anos 
depois, quero dedicar este livro a todos os que estive-
ram ao meu lado na batalha.

Ericeira, Dezembro de 2020
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