
A SEMANA POR

A democracia
é uma chatice

NUNO
SARAIVA

Jornalista

Adecisão do Tribunal
Constitucional TC
travando os despedi
mentos a eito na admi

nistração pública trou
xe mais uma vez ao debate os
arautos do costume armados dos

clichéshabituais Que o Estado é
pesado demasiado pesado e que
o País não tem dinheiro para o su
portar que oTC é excessivamen
te conservador e restritivo na in

terpretação que faz daConstitui
ção daRepública que os juizes do
Palácio Ratton são um obstáculo

à modernização e acrescento eu
aquilo que evidentemente está no
subtexto destas posições uma
força de bloqueio à governação
que esta decisão abriu mais um
buraco de quase 900 milhões nas
contas do Governo

Oprimeiro ministro seguindo
a habitual linha de confrontação
ameaçou veladamente com um
novo agravamento fiscal e insi
nuoua responsabilidade doTribu
nal Constitucional pela eventual
necessidade de Portugal terde so
licitar um segundo resgate

Sejamos sérios O que os juizes

vieram dizer não foi que é proibi
do despedir funcionários públi
cos O que está no acórdão é que a
dispensa de trabalhadores do Es
tado não pode ser a inevitabilida
de deumprogramade requalifica
ção de funcionários emque a úni
ca saída e o único objetivo é o
despedimento
Ao fim de pouco mais de dois

anos Pedro PassosCoelho enfren
tou esta semana o quinto chumbo
a normas constantes de diplomas
seus Três de naturezaorçamental
um relacionado com a legislação
das comunidades intermunicipais
e finalmente a requalificação dos
funcionários públicos Aliás se re
cuarmos até à festa do Pontal veri
ficamos que esta decisão não foi
sequer inesperada tantomais que
o primeiro ministro alertou na al
tura para os riscos constitucio
nais que o Governo tinha pela
frente E o que isto demonstra é
umaatitudedeliberadae reiterada

de legislar e governar contra a
Constituição Sim é ao Governo e
à Assembleia da República que
está atribuída a competência legis
lativa

Compete aoTribunal Constitu
cional numEstado de direito ve
rificar se as normas e as leis apro
vadas pelo poder político estão
conforme a Constituição daRepú
blica E foi isso e nadamais que os
juizes fizeram mais umavez ape
sar das pressões públicas do pri
meiro ministro Portanto se há
hoje um buraco nas contas públi
cas e se houvernecessidade de um

segundo programade ajustamen
to isso é da exclusiva responsabi

lidade de quem governa com
maior oumenor incompetência e
não de quem fiscaliza e garante a
legalidade constitucionalda legis
lação
Em2010 então na oposição o

PSD apresentou umprojeto de re
visão constitucional que entre ou
tras coisas sugeria a substituição
do despedimento comjusta cau
sa por despedimento por razões
atendíveis As ondas de choque à
época foram tantas e os custos
eleitorais calculados pelas sonda
gens eram tais que a proposta fi
cou no fundo de uma gaveta Sa
bemos hoje que a gaveta era afi
nal um biombo De formamais
ou menos encapotada a atual
maioria tem tentado pôr em letra
de lei a revolução constitucional
desencadeadahá três anos com o
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respaldo público dessa entidade
democrática que é a troikae de al
guns notáveis partidários
Há nãomuito tempo Marques

Mendes dizia na televisão em tom
de ameaça que se o Tribunal
Constitucional se opuser à redu
ção de salários e de pessoal na ad
ministração pública estará a im
pedir oGoverno de reduzir a carga
fiscal E foimais longe quando ad
vogou que ou se cumpre aConsti
tuição ou se baixam os impostos
Estranhaformaestade interpretar
a democracia e o Estado de direito

em que apesar das regras se de
fende de forma despudorada o
atropelo das mais elementares
normas constitucionais emnome

de umdogmacujos resultados es
tão bem avista de todos nós

É mais do que óbvio que o atual

primeiro ministro detesta aCons
tituição Émais do que evidente
que o atual Governo convive com
grande dificuldade comos órgãos
de fiscalização da legalidade de
funcionamento do Estado Regres
so porisso a umamáximaqueme
pareGedomais elementar respeito
pelo Estado de direito democráti
co podemos concordaroudiscor
dar daConstituição Podemos até
considerar que ela está datada e
desadequada do tempo histórico
que vivemos o que não podemos
é passar avida a fingir que aCons
tituição não existe
Quem não se revê no texto fun

damental temo deverde apresen
tar propostas alternativas e garan
tir a sua aprovação É umachatice
dirão alguns mas é assim que fun
cionaademocracia
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