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Resumo do trabalho:O objetivo deste artigo prende-se com uma análise da
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O objetivo deste artigo prende-se com uma análise da importância e da ação do
poder judiciário, designadamente, da jurisdição constitucional em Portugal numa conjuntura
de ajuda financeira internacional. A conjuntura presente influi sobre a dialética política, a
definição das políticas públicas e sobre a atividade do poder judiciário, muito em particular
do Tribunal Constitucional. Ora, é importante uma análise empírica de Ciência Política sobre
as relações entre a esfera política e a esfera judicial.
Importa, por isso, refletir sobre o papel do Tribunal Constitucional e do tribunais em
geral num regime democrático, mas em conjuntura de exceção com forte limitações de
autonomia (dado o programa de assistência financeira e as imposições dos credores
oficiais, designadamente da troika que integra o Fundo Monetário Internacional, a Comissão
Europeia e o Banco Central Europeu). Analisar o discurso político (nacional e internacional)
e o peso (ou pressão) sobre o julgamento de diferentes leis consideradas violadoras da
Constituição é um dos objetivos do presente artigo.
De alguma forma aborda-se a relevância do papel dos tribunais (particularmente, no
caso português do Tribunal Constitucional) na atuais democracias, sobretudo em situações
de exceção e particularmente nos casos de exceção não nominadas, ou seja, em outros
casos que não os de estado de necessidade administrativa ou nos casos mais graves de
limitação de direitos, como acontece com o estado de sítio ou o estado de emergência. É
importante perceber a importância de um poder judiciário forte e independente que consiga
resistir às pressões políticas.
A ação política dos governos e a intervenção judicial leva necessariamente a um
redesenho das políticas públicas. Ou seja, ainda que de forma indireta o Tribunal
Constitucional fica (pode ficar), de alguma forma, vinculado à definição das políticas pública
a implementar. Em primeiro lugar, quando não declara a inconstitucionalidade das medidas
em vigor e, em segundo lugar, quando as considera violadoras do texto constitucional e
promove ou determina alternativas que necessariamente terão de ser aprovadas. Não é
certamente um sistema que garante o governo dos juízes, mas não deixa de se demonstrar
algum protagonismo ou ativismo judicial, até pelo impacto das suas decisões nas regras do
jogo político. Discute-se desta forma a judicialização da vida política portuguesa. Ora em
situação de exceção são amplificados os efeitos políticos das decisões judiciais que incidem
sobre as medidas legislativas que definem as principais políticas governamentais.
No decurso do programa de assistência financeira iniciado em 2011 foram várias as
decisões do Tribunal Constitucional português que carecem de uma análise profunda. Certo
é que as várias metas estabelecidas e (re)negociadas foram sendo alcançadas com as
medidas de recurso tomadas pelo executivo em razão dos acórdãos com força obrigatória
geral entretanto proferidos.

Há (houve) de alguma forma uma certa visibilizaçãomais do que ativismo judiciário,
mas é certo que as decisões do Tribunal Constitucional foram, muitas vezes, comentadas
como sendo manifestações de exercício político.
Não deixa de ser avisado notar que o sistema constitucional prevê a existência, na
ordem judiciária, de um Tribunal Constitucional com competências em matéria de
fiscalização judicial da constitucionalidade de atos do poder político. Esta fiscalização pode
operar com mecanismos de fiscalização preventiva ou de fiscalização sucessiva.
Importa referir que grande número das decisões judiciárias mais importantes foram
relativas à inconstitucionalidade de normas constantes das leis dos orçamentos do Estado,
com as implicações que se conhecem, dado tratar-se de uma das mais importantes e
marcantes leis aprovadas pelos parlamentos, com uma influência decisiva e única na
definição das diferentes políticas públicas.
É, por isso, essencial uma análise mais minuciosa da intervenção do Tribunal
Constitucional.
Vejamos.

