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O Constitucional não anda
no jogo político partidário
Pressão Magistrados
querem que o seu estatuto
remuneratório seja blindado
pela Constituição
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Mouraz Lopes presidente da As
sociação Sindical dos Juizes Por
tugueses critica Passos Coelho
pelo ataque público que fez ao
Constitucional pede ao Governo
que analise bem os diplomas antes
de os aprovar e deixa o alerta o
Tribunal Constitucional não faz

jogo político partidário
Crítico dos cortes de vencimento

que os magistrados têm sofridos¦
nos orçamentos o presidente da
associação que representa os jui
zes lembra que a independência
financeira é uma parcela impor
tante da sua independência

Qual é a importância dos tribu
nais e dosjuizes emmomentos de
crise

Não somos o único garante de di
reitos mas somos claramente o
único garante totalmente inde
pendente dos direitos quando a lei
não resolve Dou o exemplo do
Tribunal Constitucional Nos últi

mos dois anos tivemos duas in
tervenções do Tribunal Constitu
cional que vieram declarar nor
mas do Estado inconstitucionais

Foi este tribunal que veio dizer
Alto isto tem limites
e foi muito criticado por isso

Como viu as críticas de Passos e

outros governantes ao Constitu
cional

Temos de respeitar as decisões dos
tribunais Quando háuma decisão
do Tribunal Constitucional o que
há a fazer é cumprir a decisão É
legítimo criticá las o que já não é
legítimo são críticas ao órgão e a
imputação de responsabilidades
que não tem Não foi o Constitu
cional que provocou a crise eco
nómica do país Não foram os jui
zes do Constitucional que provo
caram o estado das coisas e que
obrigaram a tomar medidas de
austeridade O Constitucional li

mitou se a aplicar a Constituição
a pedido de vários incluindo do
Presidente Foi a democracia a
funcionar
Passos descredibilizou o TC ao
criticá lopublicamente
Foi um mau momento que não
devia ter acontecido As institui

ções têm de ser respeitadas so
bretudo os tribunais que como o
Tribunal Constitucional não an
dam no jogo político O Tribunal
Constitucional que tem uma di
mensão política não temumadi

mensão partidária nem pode ter
É importante que quem tem a ca
pacidade de nomear juizes para o
TC não tente colocá lo emguer
ras partidárias Os tribunais não
podem entrar no jogo político
partidário

Algumasmedidas anunciadas de
pois do segundo chumbojá susci
tam dúvidas constitucionais in
cluindo ao Provedor de Justiça
ver texto principal É uma nova
afronta doGoverno aoTC
O Governo e a Assembleia da Re

pública têm de ter juristas sufi
cientemente competentes para
verificarem à partida a constitu
cionalidade das leis Se isso não

acontece estão sujeitos ao crivo
do TC mas era importante que
isso não acontecesse
Cavaco devia ter defendido o TC

quando Passos o criticou
A independência dos tribunais
tem qualquer coisa de essencial
nas democracias e é a garantia de
todos os cidadãos de que há al
guém que no último limite de
fende os seus direitos e não tem

medo Essa garantia que tem de
ser respeitada tantomais emmo
mentos difíceis Quando essa ga
rantia é posta em causa os órgãos
de soberania devem alertar publi
camente para a importância da
independência dos tribunais
Disse numa entrevista que gosta
va de viver num país que garante
os direitos das pessoas Gosta de
viveremPortugal
Portugal está a garantir os direi

tos fundamentais mas há outros
direitos que estão a regredir
como os sociais que são aquisi
ção quase civilizacional e isso
preocupa me muito
Ademocracia está doente

As regras democráticas estão a
funcionar mas temos um proble
ma que pode pôr em causa as re
gras democráticas a partir do
momento em que a maioria das
pessoas deixe de ter condições
para ter uma vida digna as coisas
podem começar a complicar se
porque começam a pôr em causa
opróprio sistemademocrático
Os magistrados como as univer
sidades conseguem mesmo as
sim ser poupadas pela austerida
de comexcepções
Acha Isso é uma percepção mas
épreciso perceber porqueé que os
juizes têm algumas excepções Os
juizes não podem exercer outras
funções trabalham em exclusivi
dade e isso tem de ter um estatuto
económico O vencimento de um

presidente de uma das maiores
empresas do PSI 20 ganha tanto
quanto os 61 juizes do Supremo
Tribunal de Justiça que têm um
vencimento líquido médio de
3 600 euros Deixo a pergunta
Isto é um ordenado justo
Que riscos há com a descida do
salárionestesorçamentos
Não podemos ser juizes à beira de
um ataque de nervos Temos de
ter serenidade para julgar e essa
serenidade impõe dignidade no
seu estatuto dignidade impõe que
tenhamos uma remuneração
adequada à função Reconhece

mos que vivemos numa situaçãolimite mas já chegámos a um li
mite Gostávamos que o Estatuto
dos Juizes fosse constitucional
mente blindado como naAlema
nha no Brasil na Polónia para
que não possa ser alterado por
maiorias políticas Queremos
também que consagre uma nor
ma que não permita mexidas nos
rendimentos Nãopodemosandar
de mão estendida a pedir aos ór
gãos de soberania que não alterem
o nosso estatuto
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