
Deputado acusa
PGRde salvar
despachosdovice
Emcausa despachos alegamente proferidos
por Gomes Dias cuja autoria Pinto Monteiro assumiu

NELSON MORAIS

Odeputado do PSD Bacelar Gouveia
acusa o procurador geral de ter procu
rado salvar despachos alegadamen
te proferidos pelo seu número dois ao
assumira autoria dosmesmos em de

clarações de rectificação publicadas
emDiário da República a 1 deste mês

Este caso mostra o caos a que
isto chegou exclamou em decla
rações ao JN Jorge Bacelar Gou
veia deputadoeprofessordeDirei
toConstitucional queaguarda des
de 23deSetembro respostadopro
curador geral da República Pinto
Monteiro àperguntaque entãolhe
dirigiu formalmente sobre se o
vice procurador geral MárioGo
mesDias continuoua praticar ac
tos jurídicos desde que se jubilou
Este magistrado manteve se

em funções depois de atingir o li
mite de idade da jubilação a 15 de
Junho e sãomuitos os juristas que
vêmdefendendo que ficou em si
tuação ilegal e por conseguinte
que os actos praticados deste en
tão são nulos Pelo contrário o
procurador geral da República
tem advogado a legalidade da si
tuação de Gomes Dias
Seja como for no dia 1 deste

mês Pinto Monteiro fez sair em

Diário da República cinco decla
rações de rectificação sobre ou
tros tantos despachos da Procu
radoria Geral que tinham sidopu
blicados a 21 de Setembro Os des

pachos com data de 9 de Setem
bro dizem respeito a destacamen
tos de dezenas de magistrados
Em quatro casos as rectifica

ções esclareceramque onde se lia
nas versões originais despacho
de 9 de Setembro de 2010 deve

ler se despacho do Procurador
Geral daRepública de 9 de Setem
bro de 2010 Estamesma autoria
de PintoMonteiro veio a ser atri

buída também a um despacho
que originalmente fora publica
do como tendo sido exarado pelo
vice procurador
O deputado Bacelar Gouveia

considera que as declarações de
rectificação constituemumatenta
tiva de salvar avalidade de umacto

praticado por quem na altura já
não tinha habilitação para exercer
funções por teratingido o limite de
idade Do ponto de vista jurídico
acentuaoconstitucionalista o que
está emcausa é uma convalidação
para salvar validarumactopratica
do antes que não produzia efeito
Uma rectificação serve paramu
darumapalavra trocada umadata
trocada O que aconteceu foi uma
mudança substancial
De resto Bacelar Gouveia lem

bra que a matéria dos despachos
que foram objecto das declara
ções de rectificação destaca
mentos de procuradores auxilia
res faziaparte das competências

delegadas novice procurador ge
ral da República

PGR nega acusações
A procuradoria refuta categorica
mente as acusações e todo o tipo
de especulações feitas em surdi
na nos corredores do Ministério
Público MP Os despachos em
causa e conforme publicação no
dia 1 deOutubro foram proferidos
pelo Procurador Geral da Repú
blica garantiu ontem o secretá
rio da PGR Carlos de SousaMen
des em resposta a umpedido dos
esclarecimentos dirigido pelo JN
a Pinto Monteiro

Ainda segundo o secretário da
PGR a rectificação práticahabi
tual quando ocorrem lapsos de
tectados só após publicação de
correu do facto de não ter sido
mencionada aquando da introdu
ção de dados a autoria de tais des

pachose numdos casos constar a
autoria incorrecta

A publicação das declarações
de rectificação no jornal oficial
teve lugar no dia em que o plená
rio da Assembleia da República
confirmou a rejeição de uma pro
posta de lei do Governo que pre
tendia acomodar a situação de
Gomes Dias O assunto está a ser
muito comentado no MP mas o
JN não encontrounenhummagis
trado disponível para dar a cara
pelas críticas
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