
Governo pôs
na gaveta 18 leis
recusadas
por Marcelo
Presidente fez vetos informais
a leis que depois o Governo
preferiu deixar cair pB/9



Marcelo só recorrerá ao Tribunal
Constitucional em "casos óbvios"

Pela primeira vez, o país
tem um Presidente que
é professor de Direito
Constitucional

0 Presidente da República ainda não
recorreu ao TC, porque "não houve
nenhum caso flagrante". Tem preferido o
veto político, para Parlamento e Governo
alterarem diplomas que depois promulga
Presidência
Leonete Botelho
O primeiro Presidente constituciona-
lista da democracia tem dado um uso

diferente, em relação aos antecesso-

res, ao poder de accionar a fiscaliza-

ção preventiva da constitucionali-
dade das leis. Em quase dois anos e

meio de mandato, Marcelo Rebelo de
Sousa nunca enviou um diploma para

fiscalização preventiva pelo Tribunal
Constitucional, preferindo sempre os

vetos políticos aos diplomas do Go-

verno e da Assembleia - e são já dez,
o último dos quais relativo ao direito
de preferência dos inquilinos perante
vendas de imóveis sem propriedade
horizontal.

Se os seus antecessores evitavam o
veto político para não afrontar o Go-
verno ou a Assembleia da República e

preferiam submeter as leis ao crivo do
Tribunal Constitucional (TC), Marce-
lo faz o contrário. Afronta e veta, mas
dando sempre uma segunda oportu-
nidade ao legislador para repensar



as soluções vetadas. O Presidente ga-
nha, assim, centralidade no sistema

legislativo, mas deixa de fora desta

equação o Palácio Ratton, reduzindo
o seu papel no sistema político, nas

palavras do constitucionalista Jorge
Reis Novais.

A explicação de Belém é que nestes
dois anos e meio ainda não houve um
caso evidente de inconstitucionalida-
de pura e dura, em que apenas esti-

vessem em causa dúvidas jurídicas
flagrantes, caso em que recorrerá
aos juizes do Palácio Ratton. "0 Pre-
sidente da República não considerou
haver nenhum diploma que, até ao
momento, merecesse de facto uma
discordância flagrante em termos
de inconstitucionalidade", disse ao
PÚBLICO fonte oficial, salientando

que Marcelo prefere deixar o envio
de leis para o TC apenas em "casos
óbvios".

Até agora, os vetos têm sido po-
líticos, ainda que com reparos jurí-
dicos, e usados de forma cirúrgica,
deixando claro quais os aspectos que
gostaria de ver repensados e até em

que sentido. O Presidente dá uma se-

gunda oportunidade ao legislador,
e o Parlamento e o Governo têm-na
aproveitado, fazendo novas versões
da lei para ir ao encontro das suas

preocupações. Aconteceu em oito
dos dez diplomas vetados e pode
ainda ser assim nos dois restantes:
o veto ao direito de preferência dos

inquilinos será reapreciado em Se-
tembro e os partidos proponentes,
BE e PCP, já se mostraram disponíveis

para o alterar.
0 outro caso refere-se ao levanta-

mento do sigilo bancário em contas
acima de 50 mil euros, que mereceu
o primeiro veto a um diploma do Go-

verno, em 2016. 0 executivo deixou-o

cair, mas já este ano - depois de o
BE anunciar um projecto de lei no
mesmo sentido e de o Presidente di-

zer que estava disponível para rea-
valiar a questão, pois a situação da
banca já não apresentava a mesma
fragilidade que motivou o veto -, o
executivo transformou o decreto-lei
em proposta de lei e o assunto está
neste momento em discussão na es-

pecialidade no Parlamento.
Só num caso o veto de Marcelo

Rebelo de Sousa foi global e radi-

cal, político no mais puro sentido
do termo: o da lei do financiamen-
to dos partidos. Neste, o Presidente
deixou claras as suas reservas face à

mudança de modelo - a permissão
para angariar contribuições privadas
sem limite máximo inverte a lógica
do modelo de financiamento maio-
ritariamente público. Mas acabou
por promulgar uma nova versão do

diploma, votada por uma maioria
esmagadora de 192 deputados, ape-
nas com uma alteração - o recuo na
isenção total de IVA a todas as activi-
dades partidárias. "0 Presidente não
está na presidência para impor os
seus pontos de vista minoritários",
justificou na altura.

Por outras palavras, Marcelo dizia

que não "chumba" apenas porque
não gosta de uma lei. Por diversas
vezes recorreu ao veto em matérias

que claramente iriam contra a sua
consciência católica conservadora,
como a maternidade de substituição
ou a identidade de género. Mas aca-
bou por promulgá-las, depois de o
Parlamento ter alterado o diploma.
Se as tivesse enviado para o TC, ex-

punha dúvidas que podiam matar
as leis. Assim, deu-lhes o benefício
da dúvida.

A análise dos especialistas
Esta opção é, contudo, questionada
por constitucionalistas como Jorge
Reis Novais, que foi colega de Mar-
celo na Faculdade de Direito de Lis-

boa e assessor jurídico do Presidente

Jorge Sampaio. "Começa a ser, não
diria teimosia, mas uma interpreta-
ção muito duvidosa do que deve ser
a posição do Presidente da Repúbli-
ca nesta matéria. Se a Constituição
criou a fiscalização preventiva, devia
ser pedida sempre que haja duvidas
de constitucionalidade antes de as leis

entrarem em vigor", diz ao PÚBLICO.
Reis Novais alerta para o risco de o

chefe de Estado ver posta em causa a

sua posição pelo próprio TC, quando
a fiscalização é pedida por outras en-
tidades depois da entrada em vigor
da lei (fiscalização sucessiva). "Pode
acontecer, como já aconteceu, haver
dúvidas de constitucionalidade e ele

promulgar, ou da primeira vez ou à

segunda, e depois vir o TC, passado
muito tempo, dizer que a lei é incons-

titucional", acrescenta.

Foi o que aconteceu no caso da
lei da maternidade de substituição:
Marcelo vetou a primeira versão, o
Parlamento alterou-a respondendo
às dúvidas do Presidente e este pro-
mulgou a segunda versão. Mas o CDS,
com a ajuda de alguns deputados do

PSD, pediu a fiscalização sucessiva e

o Tribunal declarou várias normas
inconstitucionais .

No entanto, a maior parte dessas

normas era transposta da legislação
que já estava em vigor, e por isso não
tinha sido analisada pelo chefe de Es-

tado - à excepção da relativa aos pra-
zos do consentimento. A decisão dos

juizes surpreendeu Belém e também
Reis Novais, para quem o TC "forçou
o pedido do CDS e do PSD para dizer
mais do que lhe tinha sido solicitado,
acabando por pôr em causa o ano-
nimato dos dadores", já previsto na
lei original.

Ainda assim, este professor de
Direito considera que teria sido pre-
ferível ser o Presidente a suscitar a
fiscalização preventiva. "Mesmo que
ache que a lei não tem problemas ne-
nhuns, sendo leis importantes e que
começam a levantar dúvidas nas ins-

tituições e partidos, seria mais ade-

quado esclarecer logo tudo nessa fase

inicial", defende.
"Quando não faz isso, o Presidente

ganha uma centralidade maior, porque
tudo acaba por depender dele, mas
tem a contrapartida de retirar influên-
cia ao Tribunal Constitucional", anali-
sa Reis Novais. "Ao retirar-lhe o poder
de intervir na fiscalização preventi-
va, o Presidente diminui significativa-
mente a possibilidade de intervenção
do TC. E não vejo que haja vantagens
nisso para o equilíbrio do sistema.
Se há dúvidas de constitucionalida-
de, deve enviar para o TC", conclui.

Tiago Duarte, professor de Direito
Constitucional da Universidade Nova
de Lisboa, faz uma análise diferente
desta opção do chefe de Estado. "Eu
percebo que, como professor de Direi-
to Constitucional, faça ele próprio uma
análise com outro olhar, enquanto ou-
tros presidentes preferiam ter o con-
forto do TC", diz, acrescentando, no
entanto, que Marcelo "tem de perceber
que não acumula as funções de Presi-
dente e de Tribunal Constitucional".

Para Tiago Duarte, há outras razões



que podem justificar a opção de não

pedir a intervenção do tribunal, co-
mo o facto de o chefe de Estado, por
"conhecer bem o TC, os seus juizes e a
sua jurisprudência", poder antecipar
as suas decisões e "evitar o recurso ao
TC quando achar que as opiniões se-

rão diferentes". Mas também porque
"o Governo e o Parlamento parecem
estar a ser mais cuidadosos" e força-
rem menos a Constituição do que, por
exemplo, o executivo de Passos Coe-

lho. Mas "algum dia vai ser esse dia",
diz Tiago Duarte, que está convicto
de que o Presidente "vai escolher um
diploma simbólico para ser o primei-
ro a enviar ao TC, e assim fazer disso

um 'happening"'.

leonete.botelho@publico.pt

Há quem acredite
que Marcelo
quer assegurar

que a primeira
vez em que
recorra ao TC
aconteça a
propósito de um
diploma legal
marcante

Governo meteu na gaveta 18
"leis" recusadas por Marcelo

Leonete Botelho
O Governo já meteu na gaveta 18 di-

plomas legais que tinha enviado pa-
ra Belém, mas que foram informal-
mente devolvidos pelo Presidente
da República sem promulgação nem
veto ou assinatura. Desde Março de

2016, altura em que Marcelo Rebelo
de Sousa tomou posse, o executivo
deixou, assim, cair dúzia e meia de

diplomas perante as objecções colo-
cadas pelo chefe de Estado.

De acordo com os dados obtidos

pelo PÚBLICO, nestes quase dois
anos e meio, houve 430 diplomas
do Governo que foram enviados a

Belém, mas apenas 412 tiveram um
destino claro: 346 foram promulga-
dos, dois mereceram o veto político
e 64 precisavam apenas da assina-
tura presidencial (decretos regula-
mentares e afins).

Esta é uma contabilidade que nor-
malmente não é conhecida, porque
não há registos públicos do fluxo e

das negociações em torno da legisla-
ção do Governo, ao contrário do que
acontece com as leis da Assembleia
da República (AR). Por esse motivo,
também não são conhecidos quais os

diplomas que ficaram pelo caminho.
Olhando os dados à lupa, no pri-

meiro ano do mandato presidencial,
o Governo cumpriu a promessa de
ter pouca produção legislativa e pro-
pôs apenas 114 diplomas ao chefe de

Estado, dos quais 99 foram promul-
gados, um vetado - o do sigilo ban-
cário - e seis assinados. Logo nesse

ano, oito foram informalmente de-

volvidos ao Governo e não tiveram
sequência.

Em 2017, o executivo quase dupli-
cou a sua legislação, enviando 227

diplomas para Belém. Destes, 177

foram promulgados, um foi vetado
(o Estatuto dos Militares da GNR) e

41 assinados. Oito foram, portan-
to, informalmente devolvidos por
Marcelo e o Governo também não
insistiu neles.

Já este ano, a equipa governamen-
tal de António Costa deixou cair ou-
tros dois diplomas que tinham sido

devolvidos informalmente por Be-
lém. De 1 de Janeiro até 3 de Agos-
to, o executivo enviou 89 "leis" para
apreciação presidencial, das quais
70 decretos-lei foram promulgados
e 17 decretos regulamentares assi-

nados. Nenhum diploma foi vetado
formalmente.

Do lado da Assembleia da Repúbli-
ca, confirma-se a tendência de o ór-

gão legislativo por excelência produ-
zir muito menos leis do que o órgão
executivo. Desde Março de 2016", a

AR enviou para promulgação pre-
sidencial cerca de metade dos di-

plomas enviados pelo Governo: 46
em 2016 (face aos 114 do Governo) e

119 em 2017, que se comparam com
os 227 do executivo. Em 2018, essa

diferença é menor: até sexta-feira

passada, deram entrada em Belém
69 leis da AR (menos 20 do que os

diplomas governamentais), mas o
número de vetos mais que duplicou:
nada menos do que cinco, quando
em 2016 tinham sido dois e no ano
passado apenas um.

No total, o Presidente já recebeu
728 diplomas e vetou dez, oito dos

quais do Parlamento. E porque
é que os diplomas vindos de São
Bento têm mais vetos do que os do
Governo? A explicação é simples: a

devolução de uma lei pelo Presiden-
te à Assembleia da República requer
um veto formal - até porque os de-

putados podem superar o veto, con-
firmando a lei. Já a devolução sem
veto ao Governo (que, na prática,
só poderia "corrigir" o diploma na
perspectiva do Presidente ou ten-
tar que uma bancada parlamentar
o convertesse em iniciativa da AR)
pode ser a solução discreta que mais
convenha a todos. E estes casos não
são contabilizados. Mas, até agora,
são 18.

10
é o número de diplomas que
foram objecto de veto político
por parte de Marcelo Rebelo de
Sousa, nestes dois anos e meio
de mandato presidencial

Diplomas da
Assembleia
da República
têm mais vetos
doqueosdo
Governo. Não é

por acaso


