
JorgeReisNovaisdeclinouconvite
doPSparaoTribunalConstitucional
Oex assessor para os assuntos constitucionais de Soares e Sampaio foi a segunda recusa que os socialistas
tiveram Saragoça daMatta indicado pelo PSD criticou recentemente Passos Coelho no caso das secretas

RitaBrandãoGuerra
Antes do convite aceite por Conde
Rodrigues para integrar a equipa
do Tribunal Constitucional TC o
PS teve pelomenos duas recusas
A última delas foi de Jorge Reis No
vais constitucionalista e antigo asses
sorparaos assuntos constitucionais
dos presidentesMárioSoares e Jorge
Sampaio Já antes os socialistas ti
nham visto o mesmo convite decli
nadopelo tambémconstitucionalista
e professor catedrático Gomes Ca
notilho
Contactado pelo PÚBLICO Jorge

Reis Novais confirmouo convite feito
pelo PS Ontem alguns deputados
socialistas não negaramaabordagem
aoconstitucionalista maspreferiram
justificar a escolha de Conde Rodri
gues com a necessidade de o PS op
taragoraporummagistrado já que
em2010 indicou TeresaSarmentoe
Castro para o TC Desta vez querí
amos indicar ummagistrado a razão
é porque há três juízes que saem
confirmouaoPÚBLICOumdeputado
socialista Segundo outro deputado
da bancada parlamentardo PS o ra
tio que é exigido de personalidades
de mérito e juízes para o painel do
TC justifica nestemomento aopção
por ummagistrado
Ao que o PÚBLICO apurou as ra

zõesdo declínio doconvite porparte
deReis Novais poderão prender se
comdiscordânciasdoconstituciona
lista relativas à actual qualidade dos
elementosque integrama equipa do
Constitucional e ao sistema de fisca
lização da Lei Fundamental
No domingo à noite o CDS avan

çou com o nome que faltava para
fechar o círculo das três personali
dades agora sugeridas pelos parti
dospolíticos para o Palácio Raton a
juíza desembargadora FátimaMata
Mouros que esteve envolvida em
diversos processos mediáticos Ma
taMouros recusou por exemplo a
medida de prisão domiciliária a Oli
veira e Costa depois de este ter sido
sujeitoainternamentohospitalar em
2009 obrigando o a ficar naprisão
Nomesmoano assinouoacórdão do
processoMáfiadaNoite e em2002
ouviu em primeiro interrogatório
PimentaMachado aplicando ao ex
dirigente desportivoa históricacau
ção de ummilhão de euros

A juíza que já escreveu sobre es
cutas telefónicas e tem sidomuito
crítica sobreos abusos da justiça em
relação aos direitos liberdades e ga
rantias criticou tambémos seus pa
res classificandode umerro agre
ve feita pelos juízes em2005 com a
argumentação de que ao aderirem
a este tipo de protesto os magistra
dos se colocavam numa posição de
funcionários públicos
O nome indicado pelo PSDpara o

TC é ode Paulo Saragoça daMatta
Em Setembro o advogado criticou
emdeclarações ao Expresso a actu
ação de Pedro Passos Coelho por re
cusar divulgar a investigação àactua
çãodos serviços secretosno caso do
acesso aos registos telefónicosdeum
ex jornalista doPÚBLICO invocando
osegredode Estado Naaltura Sara
goça daMatta defendeu que para
haver violaçãodo segredodeEstado
teriamde estar em causa interesses
relacionados com a independência
nacional integridade doEstadoou a
segurança interna e externa Ques
tionado sobre sehaveria faltadevon
tade política para questionar a boa
ou máprática dos agentesdos servi
çossecretos o advogado foi peremp
tóriona resposta Não achoé queo
poder do Estado tende a preservar
se de todas as formas possíveis e a
melhor formadepreservação édizer
não me questionem
Docurrículode Saragoça daMatta

fazem parte serviços de consultoria
jurídica externa ao gabinete de Te
resa Zambujo e IsaltinoMorais na
autarquia deOeiras ou aoMinistério
da JustiçaquandoAntónio Costa era
ministro de Guterres Saragoça da
Matta acompanhou tambémVale e
Azevedo nafasede interrogatóriono
Tribunal de InstruçãoCriminal
JáCondeRodrigues onomeapon

tado pelo PS integrou dois executi
vos socialistas Primeiro foi secretá
riode Estado daCulturanoGoverno
deAntónioGuterres depoisassumiu
o lugar de secretário de Estado da
Justiça no executivo de José Sócra
tes ActualmentemembrodoConse
lho Superior doMinistério Público
Conde Rodrigues foi também presi
dente da Câmara do Cartaxo e viu
o Conselho de Ministros em 2000
nomeá lo gestor do Programa Ope
racional daCultura na altura deno
minadode Fundos doQCAIII ehoje
conhecido comoQREN comNunoSáLourenço

Perfis

FátimaMata Mouros–CDS
Foi vice presidente da
Associação Sindical dos Juízes
Portugueses mas foi noTribunal
Central de InstruçãoCriminal
onde esteve seis anos que a
magistrada se destacou com
vários processosmediáticos em
mãos Em2008 foi promovida a
juíza desembargadora

PauloSaragoçada Matta–PSD
Licenciado emDireitopela
UniversidadeCatólica e mestre
emCiências Jurídico Criminais
pela Faculdade deDireitode
Lisboa onde lecciona há vários
anos Advogado especialista
emDireito Penal representou o
Estadoportuguês em reuniões
da ComissãoEuropeia

JoséConde Rodrigues–PS
Licenciado emDireitopela
Faculdade de DireitodeLisboa
está a tirar o doutoramento na
UniversidadeCatólica Émembro
doConselho Superior do
Ministério Público e especialista
emdireito comercial públicoe
fiscal Integrou os executivos de
Guterres e Sócrates R B G
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