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Primeiro ministro é inflexível na ideia 
de que a fatura salarial do Estado tem de baixar
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PSD pede bom senso na interpretação
da lei Reformas são para levar por diante

PASSOS COELHO
NÃo LARGA
JUÍZES DO TC
Telma Roque
telma@jn pt

Não é aConstituição que
impede a chamada refor
mado Estado social de
que oGoverno não abdica
mas a leituramuito à letra

daConstituição sustentou
ontem PassosCoelho em
Castelo deVide

Menos conserva
dorismo mais
bom senso
na interpreta

ção da Lei Fundamental Foi
esta amensagemque o chefe
doGovernoenviou ao Palácio

Ratton três dias depois de
maisumchumbo doTribunal

Constitucional TC a um di
ploma do Governo desta vez
oda requalificaçãoda Função
Pública
O líder do PSD e chefe do

Governo que ontem encer
rou a Universidade de Verão

dos social democratas em
CastelodeVidenuncaescon
deu que veria combons olhos
uma revisão constitucional
Mas nãodispondo no âmbito
parlamentar do apoio de que
precisa sublinhou que é pos
sível reformar com o atual

quadro constitucional O
obstáculo é outro

Não foi por causa da Cons
tituição foi por causa da in
terpretação que os juízes do
TC fazem daConstituição E
alertou que as reformas são
para levar por diante porque
sem elas não será possível
concluir com êxito o progra
ma acordado com a troika

Os princípios até agora in

vocados pelos juízes para
chumbar diplomas do Exe
cutivo são princípios inscri
tos em qualquer Lei Funda
mental como os princípios
da liberdade equidade pro
porcionalidade e confiança
O desafio de desencadear

uma revisão constitucional

foi deixado para o líder da
JSD que discursou antes de
Passos Coube a Hugo Soares
lançar o repto ao PS Quería
mos desafiar o doutor Antó

nio José Seguro a ter a cora
gemde se sentar àmesa com
a suas diferenças comasnos
sas diferenças para encon
trarmos um caminho seguro
para fazermos uma revisão
constitucional que acautele
os direitos da nova geração
Já Passos prometeu para

breve uma alternativa ao di

plomada requalificação res
salvando que terá mais cus
tos quando sabe que équa
se certo que outras leis sejam
submetidas ao crivo do TC É

o caso da lei das 40 horaspara
a Função Pública e dos cortes
nas pensões E avisou que a
fatura salarial não pode
continuar a absorver 75 da

despesa do Estado
Passos também fez notar

que o Governo parte fragili
zado para a 8 ª e 9ªavaliação
da troika este mês A seu
ver será mais difícil nego
ciar as condições para a con
clusãodo programa e o perío
do pós troika
Do discurso sem referên

cia a um segundo resgate ou
às eleições autárquicas fica
ainda implícita a vontade de
explorar eventuais divergên
cias entre os setores públicoe
privado E a alegada cristali
zação dos direitos adquiri
dos de uns quando outros
nada têm Já alguém se lem
broude perguntar aosmais de
900 mil desempregados no
país de que lhesvaleu a Cons
tituição até hoje questio
nou colhendo aplausos

NÃO CUMPRE E AINDA
CRITICA ACUSA O PS

São declarações preocu
pantes quer daperspetiva
que o primeiro ministro
temdoEstado de direito
quer emtermos de opções
que vão castigarmuito
quemmuito castigadojá
temvindo a ser poresteGo
verno disse BasílioHorta
em reação ao discurso de
Passos na Universidade de

Verão do PSD Odeputado
socialista acusou o chefe do
Governo de não se limitar a

não cumprir aConstituição
Criticaasperamente quem
a faz cumprir ou seja os jui
zes do TribunalConstitucio

nal TC Naótica de Basílio
Horta nãocabe ao primei
ro ministro fazer análise
das decisões doTC uma vez
que não pode fazer análise

desprendidana posiçãoque
ocupa Nestas condições
não está a ocorrer a neces

sária convivência e respeito
recíprocos entre órgãos de
soberania no caso oGover
noe oTribunal Constitucio

nal o que revelapouca pre
paração democrática do pri
meiro ministro eummau
funcionamento das institui

ções democráticas Preocu
pado com a conceção de Es
tado Social que imputa a
PassosCoelho Basílio diz
que obviamente se está a
prepararpara cortarnão
apenas nas pensões dos re
formados mas tambémna
saúde OEstado Social con

tinua a ser objeto de destrui
ção porparte desteGover
no concluiu
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