
CandidatodoPSaoTC
despachounegócios
polémicosnaJustiça
Conde Rodrigues foi o autor de despachos de obras na área da Justiça
que foram arrasadas pelo Tribunal de Contas e que o actual Governo
suspendeu Paulo Saragoça daMatta retirou a candidatura Portugal 6
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NegóciospolémicosnaJustiça foram
despachadosporCondeRodrigues
O actual candidato ao Tribunal Constitucional indicado pelo PS esteve envolvido namaioria dos contratos
imobiliários que estão em reavaliação pelo Governo Agora faz estágio de advocacia com Rogério Alves

MariaJoséOliveira
EmMarço uma auditoria do Tribu
naldeContas TC aocontrato dear
rendamentodoedifícioquealbergao
TribunaldaAmadoraarrasou acon
duta de Conde Rodrigues na Secre
taria de Estado da Justiça em2009
Atendendo ao valorda renda 44mil
eurospormêsaté 2019 actualizáveis
em 7 pago à empresa Euroalfra
gide então detida por Vítor Santos
listado nos principais devedores
ao fisco Rodrigues não tinha com
petência para autorizar a despesa
vincouo relatóriodoTC O processo
foi realizado violando três leis a da
despesa e contratação pública a do
enquadramento orçamental e a do
património imobiliário público
O TC nãoconseguiudescobrir por

que é que o negócio foi feito com a
Euroalfragide umavezque nãoexis
tem actas do Conselho Directivo do
Instituto deGestão Financeira e de
Infra Estruturas da Justiça IGFIEJ
com adeliberaçãodocontrato Este é
umdosnegócios polémicos emqueo
candidatoproposto peloPS a juiz do
TribunalConstitucional esteve envol
vido enquanto secretário da Justiça
de Alberto Costa Dois anos antes
em2007 oMinistério daJustiça MJ
assinou ocontrato dearrendamento
das instalações doTribunal deGui
marães comprometendo seapagar
quatro milhões de euros até 2017
Apenas uma empresa concorreu a
JAG detida por José António Gil tio
deAntónioGameiro deputadodoPS
eleito em2005 e actual candidatoao
PS Santarém
Nomesmo ano autorizou a aber

turade um concursopara aconstru
çãodeumnovopalácioda Justiça em
Cabeceiras de Basto cuja câmara é
presidida por JoaquimBarreto líder
doPS Braga Asituaçãonão seria es
tranha se a decisão não tivesse sido
tomada depois de Alberto Costa ter
anunciado o fimda comarca O tri
bunal custoumaisde trêsmilhõesde
euros e foi inaugurado em Julho de
2009 doismesesantes das legislati
vas Em2008 oDiário deNotícias ci
touo despacho deCondeRodrigues
e identificou a empresa vencedora
aArlindoCorreia eFilhos deBraga
Dois meses antes da inauguração a
construtora pediu insolvência
Ainda em2007 CondeRodrigues

esteve envolvido num negócio que
causoumal estar nos meios judiciá
rios comacompra por 176mil euros
epor ajuste directo semapermissão
doMinistériodasFinanças decinco
automóveis topode gamaparao MJ
Aaquisiçãoocorreu depois de aAd
ministração Pública ter sido sujeita
a contenções orçamentais precisa
mentena compra de carros novos e
foi autorizadaporCondeRodrigues
Coube ao IGFIEJaexecuçãoda com
pra e foi o presidente deste órgão
JoãodeCastro citado naauditoriado
TC como responsável pelo negócio
daAmadora umdoscontemplados
comumautomóvel de alta cilindra
da Os restantesforamparao próprio
CondeRodrigues o secretáriode Es
tado João Tiago Silveira o gabinete
do ministro e a secretaria geral
Antesde transitarpara aAdminis

tração Interna no segundo Gover
no PS Conde Rodrigues foi um dos
obreiros da ideiade espalhar campus
da justiça pelo país EntreAgosto e
Setembro de 2009 nas vésperas
das legislativas foram autorizadas
as edificações de nove campus em
Aveiro Coimbra Faro Ílhavo Leiria
Nazaré Porto Sesimbra eVilaFran
ca de Xira que custariammais de
15milhõesde eurosem rendas num
prazo entre 15 a 30 anos OMJ pre
para se agorapara enviar a Conselho
deMinistrosapropostadesuspender
todos estes projectos
CondeRodrigues pediunasegun

da feira o regresso ao cargo de juiz
pondo fim à licença sem vencimen
to Neste momento trabalha na so
ciedade de advogados ABBC como
consultor segundoo site Porém Ro
gério Alves um dos sócios diz que
Conde Rodrigues é seu estagiário
encontrando se naprimeira fase do
estágio Tal significaquese inscreveu
hámenos de seismeses
Anteontem juízes emagistrados

manifestaram reservas sobre a es
colha de Conde Rodrigues para o
Constitucional A relação nunca foi
pacífica Logo em2005 ouviu num
encontro do Conselho Superior da
Magistratura críticas sobre as tenta
tivas de controlo do sistema judicial
pelo poder político E não serenou
os juízes anunciou uma avaliação
externa ao sistema e alertou O sis
tema judicial não pode ter custosdo
século XXI e uma rentabilidade do
século XIX comMO

PSDtemnovacandidataaoTribunalConstitucional

SaragoçadaMatta retiroucandidaturaeninguémexplicouporquê
OPSDavançou ontem com
a candidatura deMaria
JoséRangel deMesquita
aoTribunal Constitucional

depois de o penalista Paulo
Saragoça daMatta ter retirado
a sua candidatura alegando
motivos pessoais Mas nemo
próprio nemoPSD explicaramos
motivos para a desistência cinco
dias após do anúncioda lista
apresentada pelo Parlamento
Matta Conde Rodrigues PS e
FátimaMataMouros pelo CDS

Odoutor Paulo Saragoça
daMatta transmitiu ao grupo
parlamentar do PSD a sua
indisponibilidade paramanter
a candidatura a juiz do TC por
razões de ordempessoal Nesta
circunstância o PSDdecide
apresentar a professora doutora
Maria JoséRangel Mesquita
como candidata a juíza doTC
para efeitos de eleição pela
Assembleia daRepública

limita se a informar um
comunicadodistribuídoontem
ao fimda tarde noParlamento O
PÚBLICO tentou semsucesso
contactar o líder parlamentar
LuísMontenegro a vice
presidente Teresa Leal Coelho
e o presidente daComissão
de AssuntosConstitucionais
FernandoNegrão
Na quarta feira as associações

sindicais de juízes emagistrados
do MPmanifestaram reservas em
relação à lista semespecificar
nomes JoséMouraz Lopes

presidente daASJP afirmou
à Lusa que oTC é umórgão
demasiado importante para que
haja dúvidas ou equívocos sobre
os juízes queocompõem ERui
Cardoso do SMMP considerou
que algumas nomeações
não estão à prova das críticas
dos portugueses Ontem o
PÚBLICO noticiou que tanto
Saragoça daMatta comoConde
Rodrigues pertencemàmais
influente obediênciamaçónica
oGrandeOriente Lusitano
Maria José Rangel de

Mesquita agora indicada pelo
PSD é doutorada emDireito
na especialidade deDireito
Comunitário advogada
professora associada da
Faculdade de Direito da
Universidade de Lisboa e autora
de vários livros sobre matérias
da sua especialidade As
eleições estãomarcadas para 4
deMaio L B
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