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Não vale a pena atacar
ou defender a Constituição
como se ela fosse a origem
de todos os nossos problemas
Quem a quer mudar devia
começar por perceber isso

Ricardo Costa
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Batalhar em torno da

Constituição é
relativamente estéril
Esta semana tivemos
mais uma prova disso
De um lado os que

exortam o espírito reformista de
um governo incompreendido
travado por um grupo de juizes
que se agarram à lei fundamental
como se fosse o Santo Graal Do
outro os que festejam os
chumbos do TC como golos de
uma final europeia de que o
Governo sai inevitavelmente
derrotado e humilhado
Uns e outros têm as suas
razões É verdade que a argúcia
constitucional deste Governo é
nula e que o discurso político que
faz à volta deste tema é
particularmente infantil Mas é
ainda mais verdade que a
Constituição — oua leituraque
os juizes fazem dela —deixa
muito pouca margem de
manobra a cortes estruturais na
despesa do Estado
Há dois partidos que deviam ter
especial cuidado com este tipo de
debate muito radicalizado e sem
qualquer objetivo o PSD e o PS
Não é preciso fazer muitas contas
para se saber que qualquer
alteração da lei fundamental vai
depender dos seus votos
combinados Não há no futuro
próximo qualquer hipótese de
uma maioria de dois terços que
não passe por estes dois partidos
Sobre o PSD está tudo dito
Passos Coelho chegou à liderança
do PSD a brandir a revisão
constitucional com o mesmo
fervor e a mesma eficácia com
que D Sebastião caçava mouros
Depois de meter o seu projeto na
gaveta não deixou de o relembrar
de quando em vez e usou todos os
pretextos que a troika lhe deu
para voltar ao tema Mas não fez
uma única tentativa decente de

aproximação ao PS para
conseguir uma revisão
Do lado do PS as coisas estão
ainda piores Os socialistas
agarraram se à Constituição
como escudo antimíssil da troika
e esquecem o que lhes vai
acontecer no dia em que
chegarem ao Governo Nessa
altura a troika já se foi embora
mas os esforços de consolidação
orçamental vão continuar e a
Constituição será exatamente a
mesma O PS vai ter um
problema ainda maior do que o
PSD porque depois de passar
anos a dizer que a Constituição é
ótima vai ter de desdizer muito
do que agora diz e promover
uma revisão

A Constituição não é a origem
dos nossos problemas longe
disso e felizmente não está
suspensa É por isso que vivemos
num Estado de Direito Quem
governa tem de perceber isso
mas quem está na oposição
também A lei fundamental não
pode ser alterada por razões
circunstanciais Mas quando há
mudanças estruturais de
natureza orçamental económica
demográfica e geracional talvez
essa lei deva ser adaptada É por
isso que o Bloco Central vai
voltar nem que seja só para fazer
isso Depois cada um pode ir
outra vez à sua vida
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