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Naúltima semana começouuma gigantesca purga na
Turquia

Neste momento já foram sus
pensos mais de 60 000 funcioná
rios do Estado sendo certo que
muitos deles foram detidos sem

lhes serem imputados quaisquer
factos em concreto
Foram encerrados cerca de

1 000 colégios privados e mais de
duas centenas de funcionários da

companhia aérea Turkish Airli
nes foram alvo de despedimento
A imprensa também não foi

poupada tendo sido inclusiva
mente emitidos mandados de de

tenção contra jornalistas
No que diz respeito aos juizes e

procuradores há muito que de
mos conhecimento do que se es
tava a passar naquele país

Ainda antes do golpe o Gover
no turco teve intervenção na

prisão de algunsmagistrados bem
como em transferências arbitrá

rias de outros para localidades
bem distantes da sua residência

Nos últimos anos a associação
europeia demagistradosMedel e a
Associação Internacional de Procu
radores deslocaram se pordiversas
vezes à Turquia por forma a pres
sionar o Governo desse país e evi
tar que a escalada de sanções con
tra os magistrados continuasse
Emmarço estive numa reunião

comjuizes turcos queme transmi
tiram que não sabiam se nos volta
ríamos a encontrar pois poderiam
ser presos a qualquer momento
Um desses magistrados foi de

tido há alguns dias

A detenção e suspensão dejuizes
eprocuradoresfoi efetuada

tempo relâmpago sendo certo que
essas pessoas já se encontravam
devidamente assinaladas há al

gum tempo comopessoas incómo
das para o regime
Emalgumas democracias quem

pretende fazer cumpriraConstitui
ção e a lei não ganha a simpatia do
podervigentee é alvo de represálias
Está em curso mais um atropelo

aosprincípioselementaresdoDirei
to Penal pois existe a intenção de se
reintroduzir a pena de morte na
Turquia violando se acordos que
existiam com aUniãoEuropeia
No entanto a nova pena a apli

car não se destina só a futuros de

litos mas tem o objetivo de punir
os autores do golpe
Pretende se fazer aprovar a

pena demorte no Parlamento tur
co para a aplicar retroativamen
te a pessoas já identificadas
Se a iniciativa tiver sucesso fi

cará legitimada a execução retroa
tiva de cidadãos turcos em fla
grante violação dos princípios de
Direito Penal aceites por todos os
países civilizados
Como regra as leis devem ser

gerais e abstraías e vigorar para
o futuro e não para o passado

Em Portugal e na generalidadedos países é absolutamente
proibido aprovar e aplicar uma lei
penal que tenha um conteúdo re
troativo desfavorável ao arguido
Se no momento da prática de

um crime de homicídio qualifica
do a pena máxima é 25 anos de
prisão o arguido não poderá ser
condenado à pena de morte
No entanto se a situação for a

inversa o arguido beneficiará do
facto de ter sido estabelecida uma

pena mais branda
Mesmo a Constituição daRepú

blicaPortuguesa de 1933 que con
tinha as regras disciplinadoras
do regime do Estado Novo proi
bia expressamente a retroativida
de das leis penais
Erdogan parece ter abandona

do a aproximação à União Euro
peia para estabelecer um novo re
gime imperial na Turquia

O desrespeito pelos princípios
mais elementares do Estado de
Direito afastam no definitivamen

te do modelo europeu e levam no
a trilhar um novo caminho

ATurquia temumpapel de char
neira essencial entre a Europa e o
MédioOriente pelo que a alteração
dasua estratégiaacarretarámodifi
caçõesmuito relevantesnumazona
extremamente delicada do globo
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