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Oeiras, 31 de Julho de 2012 

 

Nº 029 

 

 

Exmo. Senhor 

Provedor de Justiça 

 

 

 

ASSUNTO: 

MEDIDAS DE AUSTERIDADE DO ORÇAMENTO DO ESTADO DE 2012 

VERIFICAÇÃO DA SUA CONSTITUCIONALIDADE 

Referências: 

-N/Ofício nº 008, de 2012FEV01 

-V/Mail de 2012MAR14 – Proc. Q-78/12 (A6), que anexava a posição do Exmo. Sr. Provedor de 

Justiça 

-N/Ofício nº 014, de 2012MAI09 

 

 

O acórdão nº 353/2012, do Tribunal Constitucional, veio considerar inconstitucionais os cortes dos 

subsídios de férias e de Natal dos militares e dos restantes elementos da Administração Pública e, 

simultaneamente, lançar uma luz diferente sobre a questão da equidade. 

 

No que respeita à redução das remunerações, o acórdão nº 396/2011 do TC deu prevalência à 

necessidade de conferir eficácia e celeridade a medidas que levassem a um mais rápido equilíbrio 

das contas do Estado, considerando-as vertentes essenciais para, associadas aos limites que 

pareciam não estar a ser excedidos dos sacrifícios, se decidir pela respectiva constitucionalidade. 

 

Entretanto, também nestas matérias, no acórdão nº 353/2012, o douto TC lançou argumentos novos 

que indiciam que a reponderação da questão das reduções remuneratórias terá futuramente um 

desfecho diferente, uma vez que referiu expressamente a existência de alternativas que permitiriam 

atingir o objectivo de equilibrar as contas do Estado, por sinal algumas delas concretizadas quando 

de uma entrevista concedida pelo respectivo Presidente. 

 

Ora, como anteriormente foi exposto pela AOFA, não só se mantêm, como até se agravaram as 

dificuldades dos militares que tinham assumido compromissos na certeza de que o quadro legal 

respeitante às respectivas remunerações não seria alterado e que se vêem a suportar, acompanhados 

apenas por uma parte dos seus concidadãos, a mais pesada parcela dos sacrifícios que, segundo é 

afirmado, visam resolver os problemas que a todos afectam. 

 

E, neste momento, para além disso, a nada ser feito, as consequências das reduções operadas 

nas remunerações dos militares e nas dos restantes elementos da Administração Pública 

com o artigo 19º da Lei nº 55-A/2010 (OE/2010), de 31 de Dezembro, e mantidas com o 

artigo 20º da Lei nº 64-B/2011, de 30 de Dezembro (OE/2012), serão visíveis no cálculo 

das pensões de reforma/aposentação, uma vez que começarão a ser publicadas as 

mudanças para esta situação dos que não se encontravam abrangidos pelo mecanismo de 

salvaguarda estabelecido no nº 10 do já citado artigo 19º da Lei nº 55-A/2010. 

 

Tal não se afigura compatível com o regime de transitoriedade que levou o Tribunal 

Constitucional (TC) a considerar como constitucionais essas reduções, através do acórdão 

nº 396/2011, transitoriedade aliás reafirmada com o acórdão nº 353/2012, uma vez que 

implicará consequências irreversíveis para os que, entretanto, se reformarem/aposentarem. 
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Para além de a AOFA considerar desejável que se promovam diligências para que o TC 

reaprecie a questão, pelo menos limitando-a claramente no tempo, afigura-se-nos, também, 

que se impõe a concretização de uma iniciativa legislativa que faça acompanhar a duração 

dessa medida, afirmada como extraordinária e transitória, da redução das remunerações, 

de um normativo que permita aos militares (e restantes elementos da Administração 

Pública nessas condições) reformarem-se/aposentarem-se com um montante de pensão que 

corresponda às suas legítimas expectativas, fundadas num contrato livremente assumido 

pelo Estado que, como tal, tem responsabilidades acrescidas no cumprimento de regras 

básicas que nós, cidadãos, acreditamos presidir a um Estado de Direito. 

 

Para que isso possa suceder, faz todo o sentido que o desconto para a reforma/aposentação 

dos atingidos pelas reduções incida sobre as remunerações que deviam perceber se aquelas 

reduções não tivessem ocorrido. 

 

Permito-me realçar que, no nosso entender, se essa iniciativa ou outra de cariz semelhante 

não vier a ser tomada, uma de duas hipóteses se poderá verificar: 

 

 Ou, objectivamente, é criada uma situação de desigualdade para os que se 

reformarem/aposentarem no período em que perdurarem as reduções das 

remunerações, necessariamente curto se respeitado o sentido do acórdão nº 

396/2011 do TC;  

 Ou, também objectivamente, poderemos estar colocados perante uma tentativa de 

consolidar essas reduções no tempo e no espaço, transformando-as na efectiva 

remuneração dos militares (e restantes elementos da Administração Pública), neste 

caso com desrespeito total do acórdão nº 396/2011 do TC. 

 

Hipóteses que, a confirmarem-se, num caso ou noutro, como se torna evidente, para além 

do mal-estar que acentuará o desencanto dos que se encontram nessa situação, terão que 

determinar, no nosso entender, também por isso, a reapreciação da questão pelo Tribunal 

Constitucional. 
 

Vem, por isso, a AOFA solicitar a V. Exa. que, com a urgência possível, se digne ponderar 

o assunto à luz de todos estes desenvolvimentos. 

 

Com os melhores cumprimentos 

 

 

O Presidente 

 

 

 

Manuel Martins Pereira Cracel 

Coronel TPAA  

 

 
 


