
Falta de juízes pode travar
escolha deAntero Luís
Superpolícia O CSMvai analisar a renovação excepcional da comis
são de serviço do director do SIS que deve substituirMárioMendes

VALENTINA MARCELINO

O actual director do SIS juiz de
sembargadorAntero Luís omais
certo próximo secretário geral do
Sistema de Segurança Interna po
devir a enfrentar algumaresistên
ciadaparte do Conselho Superior
deMagistratura CSM na autori
zação para uma terceira comissão
de serviço fora daMagistratura
Segundo fonte oficial do CSM o

númerode lugaresporocupar nos
tribunais da Relação a que per
tence Antero Luís é o maior de
sempre 27 vagas sendo que exis
tem actualmente 125 juízes em
comissão de serviço Às 27 vagas
ainda sevão somaroutras quatro
quando na próxima terça feira
quatro juizes desembargadores
subirem ao SupremoTribunal de
Justiça para ocupar igual número
de lugares vazios
Esta situação será certamente

tida em conta quando o actual di
rector do SIS tiver de pedir uma

autorização a título excepcional
para fazer uma terceira comissão
de serviço Antero Luís esgota este
ano o tempo máximo normal
mente permitido para um juiz
ocupar funções foradamagistra
tura seis anos uma comissão e
uma renovação que gastou no
Serviço de Informações

O vice presidentedo CSM Bra
vo Serra explicou aoDN que o es
tatuto dos magistrados permite
uma segunda renovação a título
excepcional em caso de funda
mentado interesse público Este
juiz conselheiro lembra que o
CSM tem sido sensível nas auto

rizações paraeste tipo decargos
No entanto sublinha que embo
ra até aomomentonão se tenham

levantado objecções começamse
amanifestar algumas vozes

contra esta sangria demagistra
dos numa altura emque há deze
nas devagas porocupar
De acordo ainda com Bravo

Serra até ontem não tinhadado
entradano CSMnenhumpedido

de renovação da comissão de ser
viço do director do SIS
Antero Luís conta com o forte

apoio na área da justiça a come
çar pelo presidente do Supremo
Tribunal de Justiça Noronha de
Nascimento e do próprio minis
tro da Justiça Alberto Martins o
qual juntamente com oministro
daAdministração Interna deve
apresentar o nome do sucessor
de Mário Mendes ao primeiro
ministro

O actual director do SIS che

gou a ser falado para suceder a Jú
lio Pereira como secretário geral
do Sistema de Informações da
República Portuguesa SIRP e
este possível desvio de percurso é
visto em alguns sectores como
uma forma de o tirar desse cami

nho e uma espécie de presente
envenenado

Como superpolícia ficará sob
tutela doministro Rui Pereira com
quemnão temumarelaçãomuito
próxima Por outro lado terá de
trabalhar comdirigentes e opera
cionais dasvárias polícias comos
quais não conquistou ao longo
dos anos grandes laços de con
fiança e respeito profissional
Além disso ficará sujeito às

mesmas limitações de Mário
Mendes com uma lei que não lhe
dápoderde facto sobre os chefes
das polícias ficando sempre à
mercê dos humores do ministro
daAdministração Interna
Antero Luís terá sugerido o

nome do seu número dois Horá
rio Pinto para o substituir na di
recção do SIS
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