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k -ARBITRARIEDADE TENTA REVESTIR-SE DE FORMA LEGAL 

O extenso movimento de opiniã~ que se aanifestou em fins de Outu-
bro de 1945, quand~ afrouxou transitoriamente o pesado regime de censura 
à Imprer..sa~ em vigor ,desde 19~6, visava fur~:i&.!!lentalmente a efC!lctivação 
~as ~ondiçoes necessar'ias ao oxe::-c{cic clos ... :ij.~ei'ljos e garantias indivi-
c.uais expressas no artigo 8º da ConstituiçP.o Politica de 1933. 

longe, porÓm, q.e satisfazer a ... esses iog!timos ·objectivos, o Gover-
no profiou na sua politica de oprossao, enquant~ as democracias vitorio-
sas proclruaavam o dJ 'rei to de todos os povos -recuperarem a sua soberania. 
Z achando ainda insuficiente a armadura coactíva de que dispunha já, re-
3olveu publicar agora o decreto-lei n2 36:387 de 1 do corrente, que a 
Imprensa reproduziu-. · · 

Na essência, este decreto, coarta as garantio.s de defesR dos acu-
s_ados; ,autortza as buscas domiciliárias pela polÍ~,~.a; sem a presença· do-
Iünistcrio Publico; limita as possibil~dades de esClarecimen-to da ~erê.u ... 
~ e, suprimindo di!igencias, sempre, ate agora, re.conhecidas necessarias 
a boa ~dministraça~ da justiça; restringe a pub~icidade dos julgamentos,-
~ondigao i~eronte a dignidade e prestÍgio da propria nagistratura; reti-
··:'a aos advogados o direi to· de instarem as· testemunhas, direito consagra-
J o nns lei~ de todos os povos civ~r±sndos; conf'ere ao Tribunal podaras 
-:iscriçionarios, em mA.nifesto prejuizo dos acu.sndos; amplia oe·· casos de 
J-:rovidcncia~ excopcionnis (caução do boa condut~ o liberdade vigiada) 
~ crescendo as penas aplicadas, por mera presunçao de que 2 condenado po-
.:.e r
1
cincidir; o culmina, submatonQ.o a liberdo.de dos cidado.os ao simples 

arb trio do Conselhq do Ministros. 

, De todas as violências ditad~s por este decreto, a Últ1mn é, oem 
àuvida., o. que melhor revela os propoaitos do Governo, poi·s na.o se tra.ta 
d.~1 ?Ondenar actos devidamente av~riguadan, mas de punir - e gom extre~lB. 

<~ ev~rJ.dade -- sobre vagas suspeiçoes, ao sabor do mais arbitraria c-rite-
r l c . Basta que o Conselho de Ministros antenda que algucm pode vir a 
p:·&ticar um acto, classificavol, em sou juizo, do crtmo contra a seglJ.ran-
~a do Estado, para lho s9r fixada, SOJ:t. apelo nem agravo, rçsidência ill!! 
.r.tualm.lq!'..__Qf:._rto do torritorio nacional ou ser expulso do Pais. · 

~ . A ~ublicaçÜ~ deste decreto roprosonta, aftnal, u~ vitÓria da opo-
siçao. Ato aqui, tem sido feitas buscas domiciliarias pola polÍcia poli--
tiCa, têm-se repetido as fixaçÕes do roalc;.~ncia e as deportaçÕes IJF-~ jul-
.?/lmento;· a censura: tem impedido a publicaçao. dos relatos d~s audiencia.!} 
::.-.os processos dos cha.ma.dos crimes politicas e sociais, o nao se fala ja 
do tantas outras prepotências bem conhecidas. 

Simplesmente, faZia-se tudo isso ~em as aparências de legalidade, 
on cobortamento, na maior par~e dos c a~ os • Mas, perante a ampli tudo o  o 
i.-lgor dQ mcvi."'lento de oposjçao d'=lmocrr'tica, que u cada passo denunciava 
a s violoncia.s comot.idr.s, o Gov9rno vin-sQ forga.do a consagrar, por um 
decreto,. arbitra ..... l;· r~tur:l.os qPo l:a muito se pr;.:t t ~.ca~:am, alargando-lhos a.in-
da o âmbi'tO o, como consequGncia o. quo não pÓde furtar-ao, por inovitá-
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vel, a destne.s·cara.r, .ola prÓprio, a·s seus processos despÓticos~· 

As instituiçÕes polÍtica; valen o quo vnlerom !!S ·suas l.&j,s~' Q.uan-
do um r:ogimem so escora em lei::3 da::;ta#nc.turoza, ·qu0 sao a negaçao dos · 
priqd~ios .es~enciuis do Direito~ ostn irromis.•i-velmente congonado na 
cons c iene ia puglica, pois o. violoncia como. nprln.U Çlo gov.erno e  a mais ca-
bal demorlstraçao da sua impopularidade o fraqueza.. 

· Cada vez mais se justifica, port.anto, a. Posição que legalmel).té as-
sumimos, de pugnar pelo restabelecimento da. Den.tocracia em 'Portugal. 

10 de Julho de 1947, 

A COMISSÃO CENTRAL DO 

MOVIMENTO ·DE UNIDADE DEMOCRÁTICA 


