
   

 

 

APELO 

A DEMOCRACIA EXIGE TRIBUNAIS, JUÍZES E PROCURADORES 

INDEPENDENTES 

(Uma Justiça independente e ativa é essencial para o desenvolvimento da consciência sobre 

a relevância social dos Direitos Fundamentais) 

 

Numa democracia, todos os cidadãos devem assumir o princípio de que governantes e 

governados estão igualmente ao respeito pelos direitos e deveres que as Constituições, os 

Tratados e as Cartas de Direitos Fundamentais estabelecem. 

A defesa de uma verdadeira cidadania nacional e europeia assume por isso duas dimensões 

essenciais: garantia normativa de direitos e efetividade da sua aplicação.  

As constituições nacionais, as cartas de direitos e os tratados europeus outorgaram aos 

tribunais – a todos os tribunais – o direito e o dever de não aplicarem leis inconstitucionais 

ou que contrariem os direitos fundamentais neles consagrados. 

Os cidadãos europeus têm no princípio fundamental do recurso aos tribunais, a garantia da 

afirmação dos seus direitos e da recusa da prepotência na sua interpretação e aplicação. 

Impõe-se, por isso, que, a nível nacional e europeu, se avance na consolidação e 

harmonização de um sistema de justiça independente e acessível a todos os cidadãos. 

Isso só será possível construindo uma cultura judiciária democrática que permita uma 

leitura constitucional do direito, capaz de garantir, efetivar e defender em todas as 

circunstâncias os direitos fundamentais, na sua dupla dimensão de direitos políticos e 

sociais. 



   

As liberdades políticas só são exercidas plenamente por quem usufruir de uma situação 

social, cultural e material que lhe permita fazer opções conscientes e livres. Por outro lado, 

os direitos sociais só sobrevivem enquanto houver efetivas liberdades políticas para os 

defender e aprofundar. 

Os cidadãos europeus assumem, hoje, os direitos políticos e sociais como inalienáveis. 

Trata-se de um conjunto incindível de direitos, não negociável nem dependente dos 

mercados. São direitos inerentes à dignidade da pessoa humana. 

Contudo, os direitos sociais e políticos nunca devem ser dados como adquiridos. 

Os ataques a tais direitos podem surgir de várias frentes e o controlo da decisão 

política por parte do poder económico e financeiro dá origem a novas e mais 

perigosas ameaças aos direitos fundamentais dos cidadãos individuais. Em 

negociações como a que levará à criação da Zona de Livre Comércio 

Transatlântica, estão a ser feitas tentativas de colocar as empresas multinacionais 

em pé de igualdade com os Estados Soberanos, estabelecendo tribunais arbitrais 

especiais para resolver conflitos entre empresas e Estados, permitindo às primeiras 

desrespeitar leis democraticamente aprovadas que defendem os direitos dos 

cidadãos. 

Uma democracia verdadeira exige, por isso, tribunais e magistrados independentes capazes 

de os defender e efetivar.   

É preciso levar a sério todos os direitos fundamentais e a sua garantia. 

O processo político-cultural de afirmação e aprofundamento dos direitos deve ser, por isso, 

prosseguido tanto a nível nacional, como no seio das instituições judiciárias europeias. Hoje 

todos os tribunais nacionais são tribunais europeus. 

Uma Justiça independente e atuante é essencial ao desenvolvimento da consciência sobre a 

relevância social dos direitos fundamentais: é essencial à defesa e ao reforço da democracia.  

O direito a ter tribunais independentes é também, nesse sentido, um direito fundamental. 



   

Defender um estatuto que afirme uma independência verdadeira e uniforme para os 

tribunais e magistrados europeus é contribuir para defesa dos direitos fundamentais, para a 

cidadania europeia e para o reforço da Democracia. 

A Europa Unida tem de ser construída com base nos direitos dos cidadãos, efetivados e 

aplicados por uma Justiça independente, e não apenas sobre a desregulação levada a cabo 

pelo mercado. 

A uma cidadania europeia tem que corresponder uma magistratura europeia. 
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