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Lisboa, 17 de Julho de 2016 
 
 
 
Sua Excelência: 
Senhor Primeiro Ministro de Portugal 
Dr. António Costa 
 
 
Na imediata sequência da tentativa de golpe de Estado que teve lugar na Turquia e que foi largamente 
noticiada pelos meios de comunicação social de todo o mundo, recebemos lancinantes notícias dos 
nossos colegas magistrados da Turquia, membros de organizações profissionais de magistrados, 
designadamente da YARSAV, que davam conta da sua prisão iminente. 
 
Ficámos fulminados com a notícia de que o Conselho Superior dos Juízes e Procuradores Turcos se 
apressou a suspender das suas funções cerca de 2745 magistrados e que cerca de duas centenas de 
magistrados eram visados em mandados de detenção e de prisão, incluindo magistrados do Tribunal 
Constitucional.  
As últimas notícias chegaram-nos já pela mão de esposas dos magistrados presos que imploraram por 
toda a ajuda possível. 
 
A precipitação e vertigem com que os magistrados foram presos deixa a suspeita verosímil de que a 
oportunidade do golpe militar ajudou à limpeza arbitrária, premeditada e já antes ensaiada dos que se 
mostram incómodos no desempenho da magistratura, na luta contra a corrupção e na defesa do Estado 
de Direito democrático. A purga dos magistrados que não se submetem às ordens do poder instituído 
na Turquia tem sido a linha seguida para atacar a independência das autoridades judiciárias, 
protagonizada com evidência pelo Presidente Erdogan. 
 
Enquanto organização sindical e membro fundador da MEDEL (Magistrados Europeus para a 
Democracia e as Liberdades) já havíamos tomado posição pública contra esses ataques à independência 
da justiça na Turquia e iremos continuar a fazê-lo. 
 
Dirigimo-nos a Sua Excelência, Senhor Primeiro Ministro do Governo de Portugal, pedindo que de forma 
instante e urgente intervenha junto das autoridades Turcas e junto das mais altas instâncias Europeias 
para que as detenções de magistrados cessem e para que sejam de imediato libertados. É um estado 
de coisas insuportável para quem ama a democracia, a separação de poderes e o Estado de Direito. 
 
Manifestando a nossa mais viva inquietação pela independência da Justiça na Turquia, pedimos a Sua 
excelência, Senhor Primeiro Ministro, que aceite a expressão da nossa mais alta consideração e 
esperança. 
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