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De novo os tribwwis e as trIll 
ticas oriundas do poder po/{tic 
dade da instituição jutliciárÚl, 
indepeluléncia dos juIzes, criti. 
que são exol'tados a ser «humiJ 
simplesmente, a submissão do 
taçtio do princIpio do auto-gOl 

Este alarido, desencadeado 
rios que feriram algUllS agentes 
visa do que intimidar os ma, 
recOlulu:i-los à pacatez e «hw 
ciam a função de perseguir a fI, 

do os magistrados, por imperai 
de se virar para a «crimilltllidtJ 
projecttulos para a boca de ce 
de «protagonismo» e se lança! 
pendência dos tribunais. 

Natla disto é substancialme 
cOllsiderações jtí feitas lmteriOl 
Mas importa fazer duas obser 

A primeira é relativa à com 
SlUla continuamente pela infon 
gido a direito fUlullltntmtal, seI 
ou escondê-los das vistas do J. 
magistrtuJos esttlo inseridos lU 

ci<Úldania plena, e não «sacerlJ 
da socie<úuJe dos mortais. A Sll 


