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m Tribunal Constitucional
é uma instituição política.
O processo de designação
dos seus juizes é apenas
um dos corolários de um
entendimento correntemente
partilhado, desde logo por
Hans Kelsen, autor que a
concebeu teoricamente.

Trata-se de uma instituição
muito particular que, em virtude de "não
ter terra de onde retirar a sua força",
deve sempre agir cautelosamente, com
um apurado sentido das circunstâncias,
sobretudo quando esteja em causa a

aplicação de princípios fundamentais. O

citado Kelsen, note-se, recusou mesmo a

hipótese de um Tribunal Constitucional
chegar a aplicar princípios como sejam os
"da equidade, da liberdade, da igualdade,
da justiça". É que "nesse caso", afirmou, "a
sua força seria tal, que seria considerada
simplesmente insuportável" .

Apesar de Kelsen, as conceções correntes
na Europa do segundo pós-guerra, e

que animam hoje o nosso Tribunal
Constitucional, passaram a encarar com
naturalidade tal aplicação, o que se deveu
sobretudo a circunstâncias epocais. O medo
de regressão em experiências totalitárias ou
autoritárias culminou numa "democracia
de valores": uma democracia justificada
numa linguagem política e moral marcada,
defendida pela jurisdição constitucional
contra quaisquer veleidades das maiorias.

Tal arranjo subsistiu estavelmente
durante a segunda metade do século XX, ao

que não terá sido alheia a verificação de um
prolongado período de bonança política,
social e económica. De facto, a subsistência
de um largo período de normalidade tornou
impensáveis os dilemas envolvidos numa
ação que, como a ação política, pode ter de
encarar a excecionalidade.

Curiosamente, tais dilemas de há
muito são pensados no quadrante norte-
americano, o que se prende com o facto
de o respetivo Supremo Tribunal ter sido,
muito antes da criação dos Tribunais

Constitucionais europeus, instado a aplicar
princípios constitucionais materiais em
circunstâncias difíceis. Na verdade, de
há muito se detetou aí que os princípios
em causa nem sempre podem constituir
um padrão de ação imediata e não

problemática. Como assinalou Alexander
Bickel, "não podemos esquivar-nos a tal
facto simplesmente por o desejarmos.
Por desagradável que ele seja, fechar os
olhos à sua existência não servirá nenhum
propósito nobre" .

Ter presente tal facto é ter sensibilidade

política, sentido de Estado, precisamente
aquilo a que Max Weber se referiu

quando se referiu a uma "ética de
responsabilidade", fórmula pensada a

respeito dos difíceis dilemas envolvidos
na ação do homem político, dilemas aos

quais nenhum detentor da última palavra
do Estado pode ser alheio. O "sentido de
Estado de Direito" a que recentemente se

referiu Jorge Miranda neste jornal não pode
deixar de ser, concomitantemente, sentido
de Estado. Sabe-o desde logo o Tribunal

Constitucional
Federal Alemão que,
com todo o poder
que formalmente
detém, foi sempre
muito sensível
à liberdade de

conformação dos

órgãos político-
legislativos e nunca
colocou em causa
nada de essencial
no que toca aos

compromissos
da Alemanha no
quadro da Europa e

do curo.
Com isto o tema

está longe de estar

esgotado, pois como
bem acrescentou
Bickel resta saber

"como é que um tribunal encarregado da

função de enunciar princípios pode produzir
ou permitir os necessários compromissos".
Indagar esta última questão - concebê-la
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dogmaticamente, na linguagem dos juristas
- é algo que não pode possivelmente caber
nesta coluna. Cumpre em qualquer caso
dizer que se trata, essa, verdadeiramente,
de uma tarefa envolvida no culto do Direito
Constitucional. Uma tarefa que, se não

pode deixar de ter muito presentes os

correspondentes princípios, não se pode
deixar tocar pelo fanatismo, desde logo
porque tal significaria um péssimo serviço
aos mesmos.

Seja-me permitido acrescentar, antes
de terminar, que este texto é assinado

por um defensor da instituição em causa,
precisamente por não se tratar de uma
estrita instituição judicial.
Professor da Faculdade de Direito da
Universidade de Lisboa


