
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
COMISSÃO DE ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS,

DIREITOS, LIBERDADES E GARANTIAS

Excelentíssimo Senhor
Deputado Mendes Bota
Presidente da Comissão para a Etica, a
Cidadania e a comunicação

V. °Ref’: of° 16/12. “/CEPCC/2014 de 23 dejaneiro de 2014

Oficio n.° 1461X11h1.a
— CACDLG/2014 Data: 12-02-2014

ASSUNTO: Parecer sobre a «análise da legalidade e constitucionalidade do pedido

aduzido pelos peticionários» da Petição n.° 320/XII!3. ‘

Em resposta ao solicitado pela Comissão a que V. Ex.a preside, junto envio

o parecer sobre a «análise da legalidade e constitucionalidade do pedido aduzido pelos

peticionários» da Petição n.° 3201X11/3.a
- “Manjfestam-se contra a presença do ex-

Primeiro-Ministro José Sócrates em qualquer programa da RTP”, que foi aprovado por

unanimidade, verificando-se a ausência do PEV, na reunião de 12 de fevereiro de 2014

da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias.

Com os melhores cumprimentos,

O PRESI NTE DA COMISSÃO

(Fernando
Ntrão)
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ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

COMISSÃO DE ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS, DIREITOS,

LIBERDADES EGARÀNTIAS

PARECER

Petição n° 320/XII/3 — “Manifestam-se contra a presença do ex-Primeiro-Ministro

José Sócrates em qualquer programa da RTP”.

1—INTRODUÇÃO

A presente petição deu entrada na Assembleia da República (AR) em 14 de Janeiro

de 2014, estando endereçada à Senhora Presidente. Assina a petição como primeiro

peticionante Paulo César Laia de Freitas, tendo aquela reunido, eletronicamente,

138591 assinaturas. A petição baixou à Comissão para a Ética, a Cidadania e a

Comunicação.

Foi pedido à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e

Garantias parecer sobre a sua admissibilidade.

II. APETIÇÃO

Através da presente petição, afirma-se que os peticionantes “recusam a presença do ex-

Primeiro-Ministro José Sócrates em qualquerp1vgrama da RTP, televisão essa que épga com os

dinheiros públicos dos contribuintes que sofrem os resultados da má gestão desse senhor”. Os

peticionantes fazem acusações ao ex-Primeiro Ministro, como de ‘gestão e/anosa” e dão

nota de que todas as entidades “envolvidas na comunicação social” serão ‘ontactadas”

Declaram, através da petição, pois, a sua “recusa” da presença de José Sócrates em

qualquer programa da RTP.
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III. ANÁLISE DA PETIÇÃO

A petição em apreço deve ser lirinarmente indeferida nos termos da alínea a) do n°

1 do artigo 12° do Regime Jurídico de Exercício do Direito de Petição (RJEDP), uma

vez que a pretensão deduzida é manftstamente ilegal.

Nos termos dos n°s 1 e 2 do artigo 37° da Constituição (CRP) — liberdade de e4ressão e

de informação - ‘Todos tim o direito de exprimir e divulgar livremente o seu pensamento pela

palavra, pela imagem ou por qualquer outro meio, bem como o direito de informar, de se informar e

de ser informados, sem impedimentos nem discriminações” e ‘O exercítio destes direitos não pode ser

impedido ou limitado por qualquer tipo ouforma de censura”.

A petição deve ser lirninarmente indeferida, com os mesmos fundamentos, na

medida em que nos termos do artigo 99° da CRP a regulação da comunicação social

“‘abe a uma entidade administrativa independente ‘ a qual tem as funções elencadas no

referido preceito. Tais funções, como a de assegurar “nos meios de comunicação socia4 o

direito à informação e a liberdade de imprensa” (alínea a), escapam à AR.

IV. PARECER

A Petição n° 320/XII/3 — “Manifestam-se contra a presença do ex-Primeiro-

Ministro José Sócrates em qualquer programa da RTP” deve ser liminarmente

indeferida nos termos da alínea a) do n° i do artigo 12° do RJEDP, uma vez que a

pretensão deduzida é manflstamente ilegaL

Deve a mesma, bem como o presente parecer, ser enviada à Comissão para a Ética, a

Cidadania e a Comunicação.

Palácio de S. Bento, 10 de fevereiro de 2014

A Deputada Relatora, O Presi ente da mi são,

(Isabel Moreira) (Fernando Ne tão)
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