
  

  

 

 

COMUNICADO SMMP 
 

A detenção de juízes e procuradores Turcos: culpar os inocentes. 
 

1. Seguimos os últimos momentos de liberdade dos colegas Turcos 
(juízes e Procuradores, membros da Organização YARSAV) que, no 
rescaldo do golpe militar fracassado na Turquia, ainda de contornos 
obscuros, aguardavam a prisão iminente, cientes de que estavam na 
“lista” dos culpados, onde também constam jornalistas, membros da 
sociedade civil ou juristas e políticos que incomodam a corrupção. 
Alguém se lembra de purgas iguais na Europa de 1933? 

2. A angustia atormentada das últimas palavras de adeus à liberdade e o 
horror do futuro desconhecido gelou-nos a alma e condenou a 
esperança quando nos seus derradeiros e-mails descreviam o tormento 
doído de abandonarem os seus pequenos filhos ao impotente choro 
das esposas e ao cuidado dos familiares. Quando as esposas os 
substituíram nas mensagens que íamos recebendo e gritaram por 
ajuda foi um momento excruciante, aflitivo, lancinante... 

3. Tudo isto se passa às portas de uma Europa irreconhecível, que tem 
na separação de poderes um dos alicerces da liberdade, dos direitos, 
da democracia e do Estado de Direito. 

4. A independência de juízes e procuradores, tanto na Turquia como em 
qualquer outro lugar, é um obstáculo ao totalitarismo e às tentativas 
de assassinato  da democracia e do Estado de Direito. Tem um preço 
muito alto que não é nem virtual, nem retórico, e ele já está a ser 
pago pelos colegas Turcos que estão a ser presos de forma arbitrária, 
a pretexto da ordem e da segurança dos que querem o poder a 
qualquer custo. 

5. Em acto seguido ao golpe fracassado, 2745 magistrados turcos foram 
rapidamente suspensos das suas funções. Cerca de duas centenas de 
magistrados foram presos ou estão em vias de o serem.  

6. A pressa tão bem orquestrada na prisão dos magistrados, tão imediata 
ao golpe e tão eficaz na identificação dos “conspiradores” faz suspeitar 
de “caso pensado”, premeditado ou simplesmente oportunista, e a 
leitura verosímil é a de que  o verdadeiro e cirúrgico golpe que atinge 
a democracia e acaba com a separação de poderes na Turquia é este. 

7. O SMMP já teve ocasião de produzir em 21-08-2015 um manifesto de 
apoio aos colegas turcos face aos repetidos ataques à independência 
da justiça na Turquia, e fê-lo enquanto membro fundador da MEDEL 
(Magistrados Europeus para a Democracia e as Liberdades), que inclui 
a YARSAV como membro. 

8. Os ataques à independência da magistratura e a intimidação dos 
magistrados por via de saneamentos sumários constitui o sangramento 
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do Estado de Direito, da separação de poderes e de uma democracia 
de mínimos que afasta cada vez mais a Turquia dos standards 
Europeus consagrados nos “Critérios de Copenhaga”, pelos quais a 
existência de instituições estáveis que garantam a democracia, o 
Estado de Direito e os direitos do Homem são condições “sine qua 
non” para aceder ao estatuto de uma democracia Europeia moderna. 

9. O SMMP expressa assim todo o seu apoio público aos colegas Turcos 
saudando-lhes a coragem e a combatividade necessárias para resistir 
ao desmoronamento do Estado de Direito e à ofensiva que visa 
intimidá-los e atentar contra a sua dignidade pessoal e institucional, 
apoiando-os nas formas de luta que se mostrarem necessárias. 

10. A comunidade internacional e os Magistrados Europeus para a 
Democracia e as Liberdades não podem deixar de repudiar tal estado 
de coisas e de militar na denúncia das arbitrariedades graves que têm 
vitimado os magistrados Turcos e por isso é seu dever fazer esta 
denúncia de modo público, divulgá-la e reportá-la às instâncias 
nacionais e internacionais competentes e a todos os defensores da 
liberdade e do Estado de Direito democrático.  

11. Lançamos este ALERTA e pedimos a todos os magistrados do 
Ministério Público que juntem a sua voz e os seus esforços na defesa 
destes princípios e no apoio aos colegas turcos, pedindo a sua imediata 
libertação, seja junto das ONG´s, seja junto das instituições judiciárias 
e políticas, seja nas redes sociais. Eles são hoje as vítimas visíveis da 
luta pela independência judicial e não podemos remeter-nos à 
condição de espectadores silenciosos. Não há férias para essa luta! 

 
Lisboa, 17 de Julho de 2016 
A Direcção do SMMP. 


