
Cabeao Parlamentoalterar lei
que rege juizesdoConstitucional
Transparência PSD defende que deve saber se previamente quais são os juizes de turno ao Palácio Ratton no verão

MANUEL CARLOS FREIRE

Oregimede férias dosjuizes doTri
bunal Constitucional TC só pode
seralterado por uma nova lei orgâ
nicadaAssembleia da República e
nuncapelosmembrosdo coletivo
mesmo queoquisessem

De acordo com princípios ge
rais de Direito aplicáveis ao TC
como a qualquer outro tribunal a
previsão legal da composição dos
coletivos dejulgamento fixadapor
formageral e abstrata nãopode ser
anulada por uma reconfiguração
ad hocoperadaporvontadedosjui
zes em funçãodas circunstâncias
concretas de cada caso edojuízo de
oportunidade e de conveniência
que eles próprios façam afirmou
quinta feira o presidente do TC
JoaquimdeSousa Ribeiro

Ontem o PSDdefendeua altera
ção dasférias dos juizes daquele ór
gão desoberania Citadapelo Públi
co a vice presidente Teresa Leal
Coelho afirmou Temosdeponde
rar refletirparamelhoraro sistema
O TC não deve ser intermitente
deve funcionar 12meses por ano

Os juizes do TC sob fortes críti
cas pelos privilégios inerentes ao
cargo nomeadamente o poderem
reformar se após 10 anos em fun
ções referiram que a própria Lei
deOrganização Funcionamento e
Processo da instituição determina
que o gozode férias dosjuizes não
pode prejudicar o funcionamento
permanente doTribunal noquediz
respeito aos processos que sãodis
tribuídos e correm termos mesmo

emférias judiciais entre outros os
processosde fiscalização preventi
va os processos eleitorais e ospro
cessos de fiscalização concreta em
quehajadetidos ou presos

JoaquimdeSousaRibeiro enfati
zou mesmo que os juizes do TC
têm em cadaano 15 diasde férias

enquanto o Presidente e aVicePresidente têm sete dias Mesmo
assim poderá questionar se se
este regime é suscetível de ser afas
tado pordecisãodosjuizes através
do não exercício voluntário do seu

direito a férias A resposta é indubi
tavelmente negativa Não está ape
nas emcausaumaposição subjeti
vada esfera pessoal dosjuizes mas
umprincípio organizatório do fun
cionamentode um tribunal princí
pio estabelecido não em regula
mento interno livremente alterável
masemlei e lei comovalor reforça
do de uma lei orgânica acrescen
tou opresidentedoTC

A entender se que este regime

transporta consigo inconvenientes
sérios e gera riscos evitáveis por
umamelhor solução alternativa o
seuafastamento e a vigência dessa
outra solução só pode ser introdu
zidapor lei comvalor equivalente à
que atualmente rege o funciona
mento do tribunal adiantou

Amaior crítica do PSD contudo
prende se com o que TeresaLeal
Coelho disse ser falta de escrutínio

sobre o coletivo de juizes do TC

sendo exemplo disso odesconheci
mento da identidade dosjuízes de
rumoduranteo período em que le
galmentepodemgozarférias 15 de
agosto a 14 de setembro Qual
quer cidadão num regime demo
crático temodireito desaber quem
são os juizes de turno desse tribu
nal

Note seque tal só ocorre até à lei
tura dos acórdãos doTC quando
são identificados osjuizes que in
tervieramnadecisão e qual o en
tendimento que tiveram sobre as
questões em apreciação Inversa
mente conhecer se previamente
quais os juizes de serviço emcada
rumopermitiria em teoria jogar
comosprazos de entrega dos diplo
mas suscetíveis de ser remetidos ao
Palácio Ratton

Para adeputada evice presiden
tedo PSD aqueles que titulamum
órgão de soberania que interpre
tam aConstituição têm o direito de
serem percebidos pelas pessoas
As pessoas têm o direito de saber
quem são osmembrosdoGoverno
o que pensam e o que fazem Não
há razão para que não possam sa
bero perfil e o que pensam osjuizes
doTC Eosjuízes têm deestar dis
poníveis sustentou Teresa Leal
Coelho ao Público

PCP diz que Governo
deve falar a verdade

constituição Líder dos co
munistas sustenta que críti
cas do Eixecutivo ao texto

fundamental visam prepa
rar um segundo resgate

O secretário geral do PCP afirmou
ontem que oGoverno deve falar a
verdade e não utilizar aConstitui

ção e o chumbo deleis peloTribu
nalConstitucional TC parajustifi
car um novo resgate

Falando emOlhão Jerónimo de
Sousa considerou que oGoverno
está a partir de um erro de base
que é o de querer que a Constitui
ção verpágina2 se conforme às
suas leis quando éoGoverno que
tem que conformar as suas leis
com aConstituição

OGoverno diz que oTC temque
saber ser flexível relativamente à

Constituição Masnãoé sermais ou
menos flexível o Governo tem que
cumpriréaConstituição portugue
sa porque se tratado Governo da

República sustentou o secretário geral comunista Relativamente
aos conteúdos o Governo pode
tentarfazerumapirueta masaqui
lo que é de fundo équeestáproibi
do defazerdespedimentos semjus
tacausana administraçãopública
defendeuJerónimodeSousa

Olíderdo PCP recusou ainda o

que qualificou como ameaças e
chantagens doGoverno quando
aponta para a necessidade de pe
dir um segundo resgate se a pou
pança a gerar pela lei não for con
seguidade outraforma Todos os
portugueses informados têm
consciência e sabemque este Go
verno está a preparar se para um
segundo resgate que temmedi
das brutais contra os trabalhado

res e o povo e vem dizer que a cul
pa é daConstituição criticou

O Governo destruiu o País le
vou o a retrocessos e ao aumen

to do desemprego da dívida das
injustiças e da pobreza mas
agora vem dizer que a culpa é do
TC ou da Constituição adian
tou
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