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O TC foi criado com a revisão constitucional de 1982
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Bastonário da Ordem dos

Advogados, Menezes Leitão,
e Jorge Miranda dizem que
sim. Reis Novais mudou
de ideias e hoje diz que não

O bastonário da Ordem dos Advoga-
dos justifica a proposta com a exces-
siva politização na nomeação, pelo
Parlamento, dos candidatos ajuízes
do Tribunal Constitucional, enquan-
to o constitucionalista Jorge Miranda,
um dos "pais" da Constituição, fun-
damenta a sua proposta na necessi-
dade de dar "legitimidade democrá-
tica" aos juizes do Tribunal Constitu-
cional (TC). O que ambos defendem
é que o Presidente da República deve

participar na indicação de juizes do
TC, retirando algum poder ao Parla-
mento nessa matéria.

"São escolhidas para o Tribunal
Constitucional pessoas completa-
mente ligadas aos partidos políticos
(antigos deputados ou governantes)
que são eleitas em listas conjuntas
com base em compromissos partidá-
rios do género: 'Votem no nosso juiz
que nós votamos no vosso. ' E os esco-

lhidos mantêm uma profunda ligação
aos partidos que os nomearam",
escreve Luís Menezes Leitão num
artigo de opinião ontem publicado
no jornal i, no qual questiona o méto-
do de escolha dos juizes do TC.

Em pano de fundo está o "chum-

bo", no Parlamento, do nome de
Vitalino Canas para o cargo, numa
eleição frustrada em que nem o PS,

que indicou o candidato, reuniu a
totalidade dos votos favoráveis da
bancada. Vitalino Canas ainda está
"em reflexão" sobre se mantém a

candidatura, como disse o próprio
ao PÚBLICO.

Vitalino Canas foi secretário
de Estado de António Guterres e

porta-voz do PS durante a liderança
de José Sócrates, e mais recente-
mente acumulou a função de depu-
tado com a de provedor das empre-
sas de trabalho temporário, o que
para o BE revela uma "falha de isen-

ção" . A garantia de isenção que deu

quando foi ouvido antes da eleição

para o cargo nao convenceu os

deputados, mas Canas aguarda uma
decisão do PS para depois fazer a
sua "avaliação subjectiva".

Para evitar que o TC assuma "uma
natureza cada vez mais política", "o

que prejudica a sua função de con-
trolo da constitucionalidade das

leis", Menezes Leitão propõe que se

adopte o sistema italiano: seriam 15

juizes (e não 13, como hoje), dos

quais um terço designado pelo Pre-
sidente da República, um terço elei-
to pelo Parlamento e o restante terço
pelos supremos tribunais.

Essa solução foi uma das discuti-
das na altura da criação do Tribunal
Constitucional português - com a

revisão constitucional de 1982, na
sequência da extinção do Conselho
da Revolução - e tinha Jorge Miran-
da entre os principais defensores.
Mas o "pai" da Constituição mudou
de ideias e hoje defende uma outra
solução tripartida: dos 13 juizes, o
Presidente da República indicaria
dois juizes, o Parlamento elegeria
oito e os restantes três seriam coop-



tados pelos outros dez juizes (tal
como acontece actualmente).

Por que motivo defende a inter-
venção do Presidente neste proces-
so? "O TC carece de uma legitimida-
de democrática, e os órgãos demo-
craticamente legitimados [porque
sujeitos a voto universal] são o Pre-
sidente da República e a Assembleia
da República", responde o professor
catedrático de Direito Constitucional
da Universidade de Lisboa. E por que
motivo deixou de defender que os

supremos tribunais indiquem juizes
ao TC? "Para não serem politizados"
pelo processo, justifica.

Também Jorge Reis Novais, que foi
consultor para os Assuntos Constitu-
cionais do ex-Presidente Jorge Sam-

paio, defendia, na altura da criação
do TC, o modelo italiano, mas entre-
tanto mudou de ideias. "Desde 1982

conseguimos uma solução equilibra-
da, a solução actual funciona bem e

não vai mudar", preconiza. A exigên-
cia de obter a aprovação de dois ter-

ços dos deputados em funções "obri-

ga sempre a um acordo entre PS e

PSD e não deixa desequilibrar o sis-

tema", afirma este constitucionalis-
ta. Se os nomes dos candidatos forem
muito polémicos e não forem con-
sensuais, "o próprio Parlamento
corrige e não deixa que sejam elei-

tos", como aconteceu com Vitalino
Canas.

"As outras soluções é que podem
desequilibrar o sistema", avisa Reis

Novais, alertando para os riscos das

designações por tribunais superiores
e até pelo Presidente da República
em regimes presidencialistas, como
o Brasil ou os EUA.
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