

Pedido de Parecer 


1. O Escritório de Advogados UriaMenendez/Proença de Carvalho 

solicitou-nos um parecer jurídico destinado a esclarecer a conformidade 

constitucional da norma contida no artigo 78.º da lei nº 66-B/2012, de 31 

de Dezembro (Lei do Orçamento do Estado para 2013). 

2. Esta norma legal orçamental impõe uma “contribuição extraordinária de 

solidariedade” cujos contornos jurídico-constitucionais são 

particularmente oscilantes quer quanto ao fundamento constitucional – 

sobretudo no que respeita à observância das regras e princípios 

constitucionais respeitantes aos pressupostos dos impostos – quer quanto 

à observância de incontornáveis princípios constitucionais como são os 

princípios da igualdade e equidade fiscais e o princípio da 

proporcionalidade, sobretudo na sua vertente de proibição do excesso. 

3. Tal como temos feito relativamentenoutros trabalhos de consultoria e 

investigação jurídica, procederemos a um breve enquadramento 

constitucional do problema em análise. Estes tópicos preambulares 

afiguram-se-nos hoje particularmente indispensáveis para se 

compreender a vertigem dissolvente de esteios básicos do Estado de 

direito e de dimensões jusfundamentais do ordenamento jurídico 

português. 

4. O eventual pedido de fiscalização de constitucionalidade (abstrato-

sucessiva ou sucessiva-concreta) que está na base da mobilização cidadã 

do grupo de pensionistas interessados neste parecer não pretende uma 

análise alargada às várias normas da lei orçamental relativamente às 

quais se têm suscitado legitimas dúvidas de inconstitucionalidade. Aqui 

o pedido e a causa de pedir são mais restritas. Está em causa o art. 38.º 

da Lei do Orçamento do Estado para 2013. Perante o ruído à volta da 

constitucionalidade ou inconstitucionalidade do orçamento, tendo como 
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ponto de referência as anteriores decisões do Tribunal Constitucional, e a 

deslocação da problemática para o terreno abstrato da “equidade demais 

e de menos” do Orçamento de 2013 em relação ao orçamento de 2012, 

os nossos Consulentes pretendem a concentração argumentativa em 

torno de três aspectos do art. 78.º da LOE de 2013: 

1. Violação do princípio da justiça/equidade/igualdade fiscal 

2. Violação do princípio daproporcionalidade na tributação 

3. Violação do princípio da constitucionalidade na imposição de uma 

anódina “contribuição extraordinária de solidariedade” que mais não 

é do que um imposto criado à margem e contra as regras e princípios 

previstos na Constituição quanto ao sistema fiscal. 

5. No plano metodológico, este modo de colocar a questão parece-nos cada 

vez mais necessário. Como alguns autores têm salientado  , existe um 1

inaceitável dogma na compreensão da liberdade de conformação do 

legislador no domínio da tributação. Alguns princípios, como os da 

igualdade e justiça, da proporcionalidade e da constitucionalidade – que 

constituem o cerne da juridicidade estatal – seriam colocados “entre 

parêntesis” quando estivesse em causa a legislação orçamental e 

tributária.  

Aqui, a presunção de constitucionalidade das leis reforçar-se-ia com uma 

inversão paradoxal: as leis tributárias não se movem no quadro da 

Constituição; elas são a própria essência da Constituição. Não admira, 

assim, que se assista: (i) à desvalorização dos direitos fundamentais na 

determinação da medida de controlo da constitucionalidade das leis 

tributárias; (ii) à desvalorização dos princípios básicos da juridicidade 

como o princípio da não retroactividade das leis restritivas; (iii) à 

permanência do círculo vicioso na operacionalidade do princípio da 
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proibição do excesso, com os corolários paradoxais: no âmbito do fisco, 

as leis restritivas são sempre necessárias, adequadas e proporcionais. 

Vale a pena, por isso, não “renunciar” ao direito de defesa do direito, dos 

direitos e do acesso aos tribunais e às entidades de defesa dos direitos 

dos cidadãos.  

Mesmo que, no caso concreto, não haja necessidade de colocar todos os 

problemas jurídicos e dogmáticos que, a nosso ver, suscita a lei do 

orçamento, sempre insistiremos nestes tópicos argumentativos: (i) 

exigência de conformidade da lei orçamental com os princípios materiais 

da justiça fiscal, quer quanto à justiça horizontal (igual tributação para 

igual capacidade contributiva), quer quanto à justiça vertical (a 

tributação dos rendimentos mais alto deve ser ajustada por comparação 

com os rendimentos mais baixos); (ii) exigências de coerência sistémica, 

pois mesmo tendo em conta sugestões feitas no sentido da 

incensurabilidade de normativização de fins extrafiscais e de cláusulas 

tipicizadoras, sempre resta a inadmissibilidade de aumento 

desproporcional de imposto com fins puramente fiscais; (iii) mesmo que 

o aumento de imposto seja uma condição indispensável para a 

consolidação das finanças públicas no âmbito de acordos internacionais, 

isso não legitima o jogo de efeitos camuflados, conducente a uma 

tributação confiscatória (sejam ou não as pensões consideradas como 

propriedade ou como posições prestacionais jusfundamentais). 
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Parecer 

Parte I – Enquadramento 


§§ 1 – A Constituição como parâmetro de acção e parâmetro de controlo 

da legislação orçamental 

 O problema que nos é colocado e que será aprofundado nos 

parágrafos subsequentes depara, hoje, com uma série de precompreensões. 

A primeira é a de que a “lei de salvação pública é a lei suprema” (salus 

publica suprema lexest), não podendo o pacto de estabilização orçamental 

assinado pelo Governo Português e a chamada “Troika” (FMI, BCE, EU) 

ser confrontado com exigências jurídico-constitucionais impeditivas da 

implementação das “medidas de austeridade” previstas no Pacto. Por outro 

lado, as próprias leis orçamentais pressuporiam uma quase infinita 

liberdade de conformação do legislador que tornaria irrelevante qualquer 

argumentação jurídico-constitucional tendente a provar a rota de colisão de 

alguns “precipitados normativos” incluídos na lei do orçamento com regras 

e princípios de constituição. Tudo seria política e economia, sem direito, 

desde logo do direito constitucional. Numa palavra: as normas 

constitucionais financeiras careceriam de vinculação normativa, ou, pelo 

menos, padeceriam de justiciabilidade reduzida, tornando impossível ou 

inútil a suscitação de controlo de inconstitucionalidade dos “pacotes 

normativos orçamentais”. 

A doutrina mais actualizada e a jurisprudência mais informada (a começar 

pela jurisprudência do Tribunal Constitucional português) não deixa 

quaisquer dúvidas quanto ao problema básico aqui aflorado  : “as normas 2

jurídico-constitucionais financeiras partilham da força normativa da 

constituição (regras e princípios) e estão sujeitas ao controlo do Tribunal 
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Constitucional no âmbito das competências deste. As dúvidas que se 

colocam dizem respeito à intensidade da vinculação normativa e respectiva 

densidade de controlo, mas não quanto à justiciabilidade da constituição 

financeira. Isto, sobretudo, numa ordem constitucional como a portuguesa, 

em que a constituição financeira e tributária não é uma mera “ordem 

quadro”, antes contém “medidas de acção e de controlo” que obrigam o 

legislador financeiro a observá-las e aplicá-las nos diferentes diplomas 

legislativos ordinários. É possível mesmo afirmar que se verifica, hoje, 

uma nova fase de controlo, pautada por maior qualidade e intensidade. 

Como, de forma sugestiva, escreve um ilustre cultor do direito 

constitucional financeiro  : “a época da estratégia de imunização através das 3

quais se pretende isolar o direito dos impostos dos direitos fundamentais, 

terminou de forma irreversível”. Do mesmo modo, está ultrapassada a 

insistência retórica-política, jurídica-económica no carácter excepcional das 

normas jurídico-financeiras, podendo afirmar-se que a interpretação destas 

normas deve pautar-se pelo parâmetro da total justiciabilidade e estrita 

vinculatividade. Logicamente, os preceitos indeterminados do direito 

constitucional financeiro têm de ser interpretados como outros conceitos 

constitucionais indeterminados.  


§§ 2 – A Lei orçamental como lei jusfundamentamente restritiva 

 Na retórica argumentativa incidente sobre a lei do orçamento é 

esquecida outra dimensão jusfundamental basilar: o poder financeiro estatal 

é, hoje, a forma de expressão mais relevante da administração ingerente e 

ameaçadora dos direitos fundamentais dos cidadãos  . A invocada subtileza 4

técnico-económica das normas orçamentais legislativamente fabricadas não 

equivale a um perfeccionismo normativo alheio à constituição e aos 

�5

! Vercfr.Waldhoff, “Grundzüge….”, ob. cit., p. 929.3

! Vercfr.Waldhoff, “Grundzüge….”, ob. cit., p. 870 ss.4



direitos. Precisamente por isso, a questão que se coloca é a de saber como é 

que a profunda reentrância da lei orçamental na posição jusfundamental 

dos pensionistas – sobretudo quanto ao proclamado “imposto de 

solidariedade” – pode fugir às exigências das “restrições constitucionais”, 

às leis restritivas de direitos fundamentais. Por outras palavras: como é que 

se pode dar como adquirido que a lei mais intrusiva na esfera jurídico-

patrimonial dos cidadãos é rebelde ao filtro do teste das intervenções 

restritivas: constituído pela convocação de princípios estruturantes, como o 

princípio da proporcionalidade, o princípio da não retroactividade, o 

princípio da generalidade e abstracção e o princípio da salvaguarda do 

núcleo essencial? Mas mais: como defender, jurídico-constitucionalmente, 

que a “função financeira” e a “política financeira de combate à dívida 

pública” – muitas vezes assentes em meras teorias económicas – 

justificariam a inexistência de limites à liberdade de conformação do 

legislador? Ainda em termos mais concretos: o “princípio da capacidade 

contributiva”, o “princípio da tributação progressiva dos rendimentos”, o 

“princípio da igualdade perante a lei”, o “princípio da justiça familiar” 

impõem ou não uma vinculação jurídico-constitucional ao poder financeiro 

do Estado, no quadro de um Estado de direito democrático? As 

interrogações anteriores procuram chamar a atenção para este ponto de 

partida: mesmo em “situações de crise” e de “perigo de insolvência”, as 

medidas económicas excepcionaisnada têm a ver com a suspensão de 

garantias e direitos em estado de excepção constitucional (estado de sítio e 

estado de emergência). E é esta resistência da juridicidade estatal que está 

também em causa quando se “inventam” medidas económicas 

pretensamente sucedâneas dos princípios e regras jurídico-constitucionais. 

Em termos jurídico-constitucionais, de pouco adianta falar de privilégios de 

pensionistas dos funcionários públicos em relação aos aposentados do 

sector privado quando o punctumsaliens da questão é interpretar o princípio 
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da proporcionalidade como princípio de controlo e de medida de leis 

restritivas. É constitucionalmente claudicante invocar a exigência de 

sustentabilidade legitimadora do corte de pensões pelo lado da despesa 

quando os contributos para a “solidariedade nacional” pressupõem a 

demonstração do cumprimento rigoroso das normas constitucionais 

tributárias quanto aos requisitos de criação de novos impostos. Afigura-se-

nos, na sequência do raciocínio anterior, que a convocação/imposição de 

uma “taxa de solidariedade” em nome da “reforma estrutural das funções 

do estado”, peca por um claro desvio de fins dos contributos do sistema de 

pensões. As contribuições para a segurança social não são o meio 

apropriado para o financiamento das funções gerais do estado, são uma 

contraprestação para a segurança existencial pós-reforma. Ora, se o 

esquema impositivo tributário já é mais que constitucionalmente 

problemático no respeitante às taxas incidentes sobre as pensões, não se vê 

como salvar um novo imposto que encontra como fundamento a equívoca 

menção comunitarista de solidariedade nacional. A doutrina tributária e 

financeira explica bem esta ideia  : o princípio de segurança social constitui 5

a primeira base legitimatória para a imposição de contribuição para a 

segurança social. Desempenha, pois, a função de prémio de seguro 

indispensável àcobertura do risco da comunidade de pensionistas 

assegurados. 


§§ 3 – Vinculação do legislador a protecção da“propriedade” dos 

pensionistas 

 O sistema de pensões caracteriza-se pela sua estrutura organizatória 

solidária garantidora de uma prestação individual ao cidadão contributivo. 

Não é clara, ainda hoje, a verdadeira natureza jurídica desta prestação. Já 

foi avançada a sua caracterização como “propriedade solidarística” que 
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obrigaria o legislador a não regular arbitrariamente a “posição pensionista” 

proprietariamente protegida. Mesmo que a qualificação jurídica de 

propriedade não seja isenta de dificuldades e que o legislador disponha de 

discricionariedade conformadora para adaptar o sistema aos vários 

condicionalismos políticos, sociais e económicos, a ideia de posição 

prestacional de tipo proprietarístico não deixou de servir como mais um 

bordão jurídico-constitucional destinado a refrear os impulsos 

excessivamente intrusivos do legislador. São conhecidas as formulações 

linguísticas do Tribunal Constitucional Alemão a este respeito: “as 

regulações que conduzam a ingerências em tais posições só são admissíveis 

quando, em nome do interesse público e a tomada em consideração do 

princípio da proporcionalidade, elas se revelam justificadas. Neste 

contexto, as ingerências devem ser necessárias e adequadas à prossecução 

do fim invocado. De uma forma especial, não podem os particulares ser 

onerados de forma excessiva, e, para eles imprevisível”. Além disso, deve 

ser tida em conta a confiança dos pensionistas numa posição pensionista 

prestacional alicerçada ao longo dos anos. Isto significa que a protecção da 

posição jusfundamental pensionista obriga ao legislador a pautar-se pelas 

exigências de estrita racionalidade: (i) as intervenções restritivas no sistema 

de pensões devem ser justificadas e justificáveis; (ii) necessárias, 

adequadas e proporcionais  . 6


§§ 4 – A vinculação do legislador orçamental ao princípio da igualdade 

 Nos desenvolvimentos subsequentes tentaremos demonstrar que a 

convergência de várias cargas tributárias sobre os rendimentos dos 

pensionistas – designadamente da chamada “contribuição extraordinária de 

solidariedade” – torna a norma do art. 78.º da LOE num “produto 

legislativo” em rota de colisão com princípios constitucionais 
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materialmente estruturantes, como é o princípio da igualdade. Ao contrário 

do que em vários quadrantes jurídicos se tem insinuado, a observância do 

princípio da igualdade no campo tributário não se reconduz apenas a um 

teste do princípio da proibição do arbítrio. O legislador não está impedido 

de introduzir diferenciações e tipicizações mesmo quando estas se 

traduzem em “cláusulas de rigor”. O que ele não pode é tratar, sem 

qualquer justificação material, de forma desigual, o que é essencialmente 

igual, ou, de forma igual, o que é basicamente desigual. É precisamente o 

que acontece quando um grupo de destinatários da norma é tratado de 

forma desigual em relação a outro grupo, sem que a desigualdade de 

tratamento se possa considerar materialmente justificada ou justificável. 

Cabe ao legislador decidir quais os critérios a adoptar na comparação dos 

vários grupos de modo a tratar de forma igual ou desigual consoante os 

fundamentos materiais convocados para esse tratamento. Mas, mesmo no 

campo do direito tributário e financeiro, em que se procura levar até ao 

infinito a liberdade de conformação do legislador, esta liberdade estreita-se 

tanto mais quanto mais forte a desigualdade de tratamento das pessoas 

transportar desvantagens subsequentes no exercício de posições 

jusfundamentais  . Ora, e como esperamos demonstrar, o efeito 7

expropriativo incidente sobre algumas posições pensionistas não só atinge 

desproporcionadamente o núcleo destas posições, como trata 

desigualmente grupos de pensionistas sem qualquer fundamento material. 


§§ 5 – Igualdade Vertical e igualdade horizontal 

 Mesmo quando se convoca jurisdicionalmente o princípio da 

igualdade fiscal com o enquadramento feito no parágrafo anterior, o 

controlo judicial nem sempre acolhe como topos argumentativo suficiente a 

dedução de inconstitucionalidade de normas ou segmentos de normas 
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ancoradas em tal princípio. Impõe-se, assim, um aprofundamento da 

medida de controlo. Desde logo, a distinção entre igualdade vertical e a 

igualdade horizontal. Ambas estão estritamente associadas à ideia de 

justiça / equidade e igualdade no campo da imposição de encargos 

tributários. O facto de em algumas abordagens do problema se entender 

que nos grupos com altos rendimentos não se coloca o problema da 

capacidade contributiva, isso não implica que a justiça ou equidade fiscal 

entendida como justiça distributiva, não possa ser trazida à colação quando 

se verifica uma tributação cumulativa (cfr. precisamente, Lei do Orçamento 

do estado para 2013, art. 78.º/2), que, em cascata, se revela (i) tributação 

desigual; (ii) tributação desproporcionada; (iii) tributação expropriativa. É 

o que acontece com o grupo de pensionistas que solicitaram o nosso 

parecer. Na Parte II identificaremos um Piso tributário agressivo carecido 

de justificação material, podendo recorrer-se à própria comparação 

internacional. 
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Parte II 


O preceito da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro (Lei do Orçamento 

do Estado para 2013) em análise 


Artigo 78.º 

Contribuição extraordinária de solidariedade 

1 — As pensões pagas a um único titular são sujeitas a uma 

contribuição extraordinária de solidariedade (CES), nos seguintes 

termos: 

a) 3,5 % sobre a totalidade das pensões de valor mensal entre 

€ 1350 e € 1800; 

b) 3,5 % sobre o valor de € 1800 e 16 % sobre o 

remanescente das pensões de valor mensal entre € 1800,01 e 

€ 3750, perfazendo uma taxa global que varia entre 3,5 % e 

10 %; 

c) 10 % sobre a totalidade das pensões de valor mensal 

superior a € 3750. 

2 — Quando as pensões tiverem valor superior a € 3750 são 

aplicadas, em acumulação com a referida na alínea c) do número 

anterior, as seguintes percentagens: 

a) 15 % sobre o montante que exceda 12 vezes o valor do 

IAS mas que não ultrapasse 18 vezes aquele valor; 

b) 40 % sobre o montante que ultrapasse 18 vezes o valor do 

IAS. 

3 — O disposto nos números anteriores abrange, além das 

pensões, todas as prestações pecuniárias vitalícias devidas a 

qualquer título a aposentados, reformados, pré-aposentados ou 

equiparados que não estejam expressamente excluídas por 
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disposição legal, incluindo as atribuídas no âmbito do sistema 

complementar, designadamente no regime público de 

capitalização e nos regimes complementares de iniciativa 

coletiva, independentemente: 

a) Da designação das mesmas, nomeadamente pensões, 

subvenções, subsídios, rendas, seguros, indemnizações por 

cessação de atividade, prestações atribuídas no âmbito de 

fundos coletivos de reforma ou outras, e da forma que 

revistam, designadamente pensões de reforma de regimes 

profissionais complementares; 

b) Da natureza pública, privada, cooperativa ou outra, e do 

grau de independência ou autonomia da entidade 

processadora, nomeadamente as suportadas por institutos 

públicos, entidades reguladoras, de supervisão ou controlo, 

empresas públicas, de âmbito nacional, regional ou 

municipal, caixas de previdência de ordens profissionais e 

por pessoas coletivas de direito privado ou cooperativo, 

designadamente: 

i) Centro Nacional de Pensões (CNP), no quadro do 

regime geral de segurança social; 

ii) Caixa Geral de Aposentações (CGA), com exceção 

das pensões e subvenções automaticamente atualizadas 

por indexação à remuneração de trabalhadores no ativo, 

que ficam sujeitas às medidas previstas na presente lei 

para essas remunerações; 

iii) Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores 

(CPAS); 

iv) Instituições de crédito, através dos respetivos fundos 

de pensões, por força do regime de segurança social 
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substitutivo constante de instrumento de regulamentação 

coletiva de trabalho vigente no setor bancário; 

v) Companhias de seguros e entidades gestoras de 

fundos de pensões; 

c) Da natureza pública, privada ou outra da entidade patronal 

ao serviço da qual efetuaram os respetivos descontos ou 

contribuições ou de estes descontos ou contribuições 

resultarem de atividade por conta própria, bem como de 

serem obrigatórios ou facultativos; 

d) Do tipo de regime, legal, convencional ou contratual 

subjacente à sua atribuição, e da proteção conferida, de base 

ou complementar. 

4 — O disposto nos números anteriores não é aplicável à 

componente de reembolso de capital, exclusivamente na parte 

relativa às contribuições do beneficiário, das prestações 

pecuniárias vitalícias devidas por companhias de seguros. 

5 — Para efeitos de aplicação do disposto nos n.ºs 1 a 3, 

considera -se a soma de todas as prestações da mesma natureza e 

percebidas pelo mesmo titular, considerando-se que têm a mesma 

natureza, por um lado, as prestações atribuídas por morte e, por 

outro, todas as restantes, independentemente do ato, facto ou 

fundamento subjacente à sua concessão. 

6 — Nos casos em que, da aplicação do disposto no presente 

artigo, resulte uma prestação mensal total ilíquida inferior a € 

1350 o valor da contribuição devida é apenas o necessário para 

assegurar a perceção do referido valor. 

7 — Na determinação da taxa da CES, o 14.º mês ou equivalente 

e o subsídio de Natal são considerados mensalidades autónomas. 
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8 — A CES reverte a favor do IGFSS, I. P., no caso das pensões 

atribuídas pelo sistema de segurança social e pela Caixa de 

Previdência dos Advogados e Solicitadores, e a favor da CGA, I. 

P., nas restantes situações, competindo às entidades 

processadoras proceder à dedução da contribuição e entregá-la à 

CGA, I. P., até ao dia 15 do mês seguinte àquele em que sejam 

devidas as prestações em causa. 

9 — Todas as entidades abrangidas pelo n.º 3 são obrigadas a 

comunicar à CGA, I. P., até ao dia 20 de cada mês, os montantes 

abonados por beneficiário nesse mês, independentemente de os 

mesmos atingirem ou não, isoladamente, o valor mínimo de 

incidência da CES. 

10 — O incumprimento pontual do dever de comunicação 

estabelecido no número anterior constitui o responsável máximo 

da entidade, pessoal e solidariamente responsável, juntamente 

com o beneficiário, pela entrega à CGA e ao CNP da CES que 

estas instituições deixem de receber e pelo reembolso às 

entidades processadoras de prestações sujeitas a incidência 

daquela contribuição das importâncias por estas indevidamente 

abonadas em consequência daquela omissão. 

11 — O regime fixado no presente artigo tem natureza 

imperativa, prevalecendo sobre quaisquer outras normas, 

especiais ou excecionais, de base legal, convencional ou 

contratual, em contrário e sobre instrumentos de regulamentação 

coletiva de trabalho e contratos de trabalho, não podendo ser 

afastado ou modificado pelos mesmos, com exceção das 

prestações indemnizatórias correspondentes, atribuídas aos 

deficientes militares abrangidos, respetivamente pelo Decreto -

Lei n.º 43/76, de 20 de janeiro, alterado pelos Decretos-Leis 
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n..ºs93/83, de 17 de fevereiro, 203/87, de 16 de maio, 224/90, de 

10 de julho, 183/91, de 17 de maio, e 259/93, de 22 de julho, 

pelas Leis n.ºs 46/99, de 16 de junho, e 26/2009, de 18 de junho, 

pelo Decreto-Lei n.º 314/90, de 13 de outubro, na redação dada 

pelo Decreto-Lei n.º 248/98, de 11 de agosto, e pelo Decreto-Lei 

n.º 250/99, de 7 de julho. 


Análise jurídico-constitucional da norma contida no art. 78.º da Lei do 

Orçamento para 2013 (LOE 2013) 


1. Considerações gerais 

O art. 78.º da LOE 2013 prevê a sujeição das pensões à aplicação de 

uma “contribuição extraordinária de solidariedade” (CES). O objetivo da 

medida em causa consiste na redução da despesa pública. No entanto, 

embora esse seja o fim expressamente referido, pretende-se que a mesma 

constitua uma fonte de financiamento do sistema geral da Segurança 

Social. Nos termos do n.º 8 do preceito em análise, a CES reverte para o 

Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social (“IGFSS”) e para a 

Caixa Geral de Aposentações (“CGA”). Trata-se, assim, de um mecanismo 

de arrecadação e consignação de receitas. 

Esta contribuição tem a natureza de imposto, distinto do IRS. 

Estamos, na verdade, perante um “imposto de classe”, que atinge apenas 

reformados e pensionistas, pré-aposentados e equiparados, e que apresenta 

características de imposto sobre o rendimento. 

É jurídica e dogmaticamente incorrecto falar de uma taxa – na medida 

em que não existe qualquer contraprestação específica nem se trata da 

devolução de um custo regulatório – nem de uma contribuição de melhoria 

– na medida em que não se está diante de um encargo especial que pretenda 

neutralizar uma mais-valia especial. Tão pouco se está diante de uma 
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contribuição para a segurança social, na medida em que estas contribuições 

são pagas periodicamente ao longo de carreira contributiva do trabalhador, 

por este e pela respetiva entidade empregadora, com o objetivo de lhe 

conferir o direito de auferir a pensão de reforma.  

É, por isso, mais rigoroso considerar a contribuição em análise 

comouma prestação pecuniária coativa, sem o carácter de sanção, não 

existindo qualquer contraprestação específica que permita qualificá-la 

como taxa ou como contribuição financeira  . Trata-se de um verdadeiro 8

imposto sobre o rendimento dos pensionistas, por sinal criado à margem 

dos princípios e regras constitucionais a que os mesmos estão sujeitos, 

como veremos a seguir. 

Sendo um imposto, o tributo consagrado no art. 78.º da LOE 2013 não 

se confunde com o IRS, constituindo um novo imposto sobre o rendimento, 

que incide exclusivamente sobre rendimentos de pensões.  

Vejamos o que distingue esta “contribuição” do IRS, em matéria de 

tributação dos rendimentos de pensões:  

1.A “contribuição extraordinária de solidariedade” não obedece aos 

princípios da universalidade e da igualdade tributária, na medida 

em que não se aplica a outras categoriais de rendimento (v.g. 

trabalho dependente ou independente);  

2.A “contribuição extraordinária de solidariedade” incide sobre 

rendimentos brutos, enquanto o IRS incide sobre rendimentos 

líquidos (após se proceder às deduções específicas previstas no art. 

53.º do CIRS); 

3.A progressividade da “contribuição extraordinária de solidariedade” 

é distinta da progressividade por escalões do IRS;  

4.Enquanto no IRS os rendimentos de pensões são englobados e sobre 

eles são feitas deduções à coleta, que espelham a pessoalidade do 
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imposto, a “contribuição extraordinária de solidariedade” 

apresenta-se-nos como um imposto real, que não toma em 

consideração as necessidades e os rendimentos do agregado 

familiar.  

Daqui emergem diversos problemas em sede jurídico-constitucional, 

que passamos a analisar. 


2.2. A regra da unicidade da tributação do rendimento das 

pessoas singulares 

O art. 104.º da Constituição da República determina que o imposto 

sobre o rendimento das pessoas singulares seja único. Tal significa, desde 

logo, a inadmissibilidade de impostos especiais sobre o rendimento, bem 

como de “impostos classistas”, circunscritos a classes socioprofissionais 

onde se insere cada sujeito passivo. Do mesmo modo, fica excluída a 

possibilidade de duplicação de impostos sobre o rendimento. 

Basta convocar alguns preceitos constitucionais para verificar a 

desconformidade material do art. 78.º, dado que ele se traduz numa 

duplicação da tributação do rendimento das pessoas singulares para os 

reformados e pensionistas, implicando um agravamento fiscal seletivo em 

função de um “critério classista”, em frontal colisão com a exigência 

constitucional de unidade da tributação do rendimento das pessoas 

singulares (CRP, art. 104.º/1). 


2.3. Os princípios da capacidade contributiva e da 

igualdade 

Enquanto imposto sobre o rendimento, a CES é concebida de forma a 

aplicar-se a todas as prestações pecuniárias vitalícias, independentemente 

da sua razão de ser e da sua natureza pública ou privada (artigo 78º/3). A 

redação pouco clara do preceito em causa sugere que estarão abrangidas as 
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pensões constituídas e pagas por pessoas coletivas de direito privado que 

resultem de sistemas independentes de segurança social por elas criados e 

que não constituem uma despesa pública.  

Isto, diferentemente do que sucede com as pensões que resultem de 

produtos de investimento financiados por poupanças individuais dos 

contribuintes ao longo da vida ativa, criadas por sua própria iniciativa. A 

CES não distingue em função de saber em que medida é que os seus 

destinatários procederam a descontos em quantidade suficiente ou 

insuficiente para auferirem das pensões agora tributadas. Desse modo, a 

mesma viola o princípio da igualdade, na medida em que atinge 

indiscriminadamente situações jurídicas e fácticas substancialmente 

diferentes. 

Além disso, assinala-se a distorção que emerge da desconsideração do 

critério da capacidade contributiva, conducente a que contribuintes com 

rendimentos de outras categorias reveladores de maior capacidade possam, 

na verdade, vir a suportar uma taxa efetiva de tributação inferior. Do 

mesmo modo, sujeitos passivos com igual capacidade económica para 

pagar serão objeto de tratamento injustificadamente diferenciado, 

consoante a categoria em que os rendimentos se insiram, violando o 

princípio da igualdade tributária na sua dimensão da equidade horizontal.  

Basta que se proceda à comparação entre as taxas efetivas de 

tributação dos reformados e pensionistas com as que impendem sobre os 

rendimentos dos trabalhadores dependentes para verificarmos, de forma 

clara e objetiva, essa desigualdade da medida do sacrifício exigido, pela via 

fiscal, a uns e a outros. 

Para uma pensão de €1.000 por mês, a taxa efetiva de tributação é 

idêntica à que incide sobre os rendimentos do trabalho dependente (14%). 

Contudo, para as pensões sujeitas à “contribuição especial de 

solidariedade” a taxa efetiva de tributação ultrapassa a taxa efetiva de 
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tributação dos rendimentos do trabalho dependente. Assim, por exemplo, 

para rendimentos no valor de €2.000 mensais, a taxa efetiva de tributação é 

de 29% no caso das pensões (considerando-se a “contribuição especial de 

solidariedade” e a tributação em sede de IRS) e de 24% no caso dos 

rendimentos de trabalho dependente. A diferença acentua-se 

progressivamente à medida que os rendimentos vão sendo mais elevados, 

conforme é ilustrado no gráfico abaixo, chegando mesmo a taxa efetiva de 

tributação dos rendimentos de pensões a ultrapassar os 80%. 

!  


A diferença é ainda mais acentuada se tivermos em consideração 

outros rendimentos, como é o caso dos rendimentos de capitais, os quais, 

para além de beneficiarem de uma taxa liberatória (proporcional) de 28%, 

não estão sujeitos à “sobretaxa” nem a qualquer “contribuição de 

solidariedade”. 

A “contribuição especial de solidariedade” que onera as pensões de 

aposentação e reforma conduz ainda (juntamente com a medida prevista no 

art. 77.º), à regressividade do sistema de tributação do rendimento das 

pessoas singulares, em desconformidade com a exigência constitucional de 

progressividade da tributação do rendimento das pessoas singulares (art. 

104.º, n.º 1, da CRP). Com efeito, em muitos casos, os rendimentos de 

Pensionistas vs Trabalhadores dependentes

0%

23%

45%

68%

90%
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pensões ficarão sujeitos a uma taxa efetiva de tributação mais elevada do 

que rendimentos superiores enquadráveis noutras categorias de IRS. 

Esta injustificada desigualdade de tratamento entre rendimentos de 

diversas categorias conduz a uma desigualdade desproporcionada na 

repartição da carga fiscal, configurando uma violação do princípio 

constitucional da igualdade, na sua dimensão de igualdade perante os 

encargos públicos.  


4. A pessoalidade da tributação do rendimento das 

pessoas singulares 

No quadro do princípio do Estado social, positivamente estruturante e 

conformador da ordem constitucional e da democracia económica, social e 

cultural que lhe é inerente, a capacidade contributiva deve ter como linha 

de base a capacidade real de o contribuinte dispor dos meios necessários a 

uma vida digna que compreenda a satisfação dos direitos, liberdades e 

garantias e dos direitos económicos, sociais e culturais constitucionalmente 

consagrados, juntamente com os direitos dos demais membros do respetivo 

agregado familiar. Ao contribuinte também deve ser dada a possibilidade 

de separar os necessários recursos para a poupança e o investimento.  

Daí que as regras para o apuramento do imposto tenham de atender 

não apenas aos gastos com a produção dos rendimentos – através de 

deduções específicas –, mas também às despesas respeitantes à satisfação 

de necessidades reais e à realização dos direitos sociais (v.g. saúde, 

educação, crianças ou idosos a cargo) – através de deduções à coleta. Se o 

legislador ignorar essas despesas constitucionalmente necessárias, ele 

estará a violar o princípio da capacidade contributiva em sentido material.  

É a partir do rendimento disponível depois de deduzidas essas 

despesas que se mede a capacidade contributiva. Esta deve ter como ponto 

de referência a disponibilidade real, por parte dos contribuintes, de recursos 
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adicionais suscetíveis de serem tributados pelos poderes públicos e 

alocados à satisfação dos iguais direitos fundamentais dos demais membros 

da comunidade política.  

Isto, naturalmente, dentro de limites de razoabilidade, necessidade, 

proporcionalidade e igualdade de sacrifícios. Essa disponibilidade real do 

rendimento deve ser aferida em concreto e pessoalmente, atendendo à 

realidade de cada contribuinte e agregado familiar, nisso se 

consubstanciando o princípio da pessoalidade do IRS, consagrado no art. 

104.º, n.º 1, da CRP. 

O que resulta do art. 78.º é um agravamento fiscal para reformados e 

pensionistas que, além do mais, desconsidera a pessoalidade do imposto, 

em virtude de a “contribuição especial de solidariedade” não atender às 

necessidades e aos rendimentos do agregado familiar, em violação da 

norma contida no art. 104.º, n.º 1, da CRP. 


5. O princípio da proporcionalidade 

A CES padece ainda de inconstitucionalidade por violação do 

princípio da proporcionalidade em sentido amplo ou da proibição do 

excesso, desde logo por duas razões, de natureza subjetiva e material.    

Em primeiro lugar, a mesma viola o princípio da proporcionalidade, 

na sua dimensão de exigibilidade pessoal. Mesmo que se aceite o 

argumento de que algumas pessoas não descontaram ao longo da vida o 

equivalente às elevadas reformas de que possam auferir, a CES atinge um 

universo mais vasto de pessoas do que o conjunto que possa estar nessa 

situação. Se o objetivo foi o de corrigir este tipo de situações, a medida em 

causa afigura-se claramente desmedida e desproporcional, estando longe de 

se limitar às pessoas cujos interesses poderiam legitimamente ser 

sacrificados.  

Em segundo lugar, a CES viola o princípio da proporcionalidade na 

sua dimensão de exigibilidade material. Com efeito, a taxa efetiva de 
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tributação dos rendimentos de pensões, considerando a “contribuição 

especial de solidariedade” e a tributação em sede de IRS, pode ultrapassar 

os 80% para alguns rendimentos. Podemos ver, na tabela seguinte, como 

evolui a taxa efetiva da tributação dos rendimentos de pensões: 




É visível o impacto considerável na taxa efetiva de tributação 

resultante da aplicação da “contribuição especial de solidariedade”, em 

especial para os níveis de rendimento mais elevados. 

Taxas de tributação desta ordem de grandeza, para a qual contribui 

decisivamente a “contribuição especial de solidariedade” (art. 78, n.os 1 e 2 

da LOE 2013), assumem um manifesto carácter confiscatório. É que ao 

esforço fiscal adicional exigido pelo preceituado no art. 78.º acrescem: a 

medida parafiscal prevista no art. 77.º, o agravamento das taxas gerais do 

IRS, a sujeição à “sobretaxa” e a sujeição à “taxa de solidariedade” dos 

rendimentos superiores a 80.000 euros. 

Afigura-se-nos que a medida prevista no art. 78.º reveste, na verdade, 

um carácter expropriatório, atingindo o núcleo essencial a posição 

Valor mensal da pensão 

de reforma ou 

aposentação

Taxa 

efetiva de 

tributação

€ 2.000 29%

€ 3.751 46%

€ 5.000 51%

€ 7.500 62%

€ 10.000 66%

€ 20.000 77%

€ 40.000 83%
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jusfundamental pensionista que, qualquer que seja o seu recorte 

dogmático  , beneficia do regime, especialmente garantidor, dos direitos, 9

liberdades e garantias (art. 18.º da CRP). De acordo com este regime, a 

proteção do direito deve ser a regra, sendo as restrições excecionais, e, por 

esse motivo, ser devidamente fundamentadas e objeto de interpretação 

restritiva.   

Recorde-se que, mesmo nos casos de expropriação de propriedade 

privada por utilidade pública, a Constituição, admitindo a restrição do 

direito de propriedade privada, impõe o pagamento ao expropriado de uma 

justa indemnização (art. 62.º, n.º 2, da CRP). O que resulta da medida 

prevista no art. 78.º é que, em nome da utilidade pública, se pretende 

intervir ablatoriamente em posições pensionisticasjusfundamentais sem 

qualquer critério constitucionalmente aceitável (designadamente o da 

capacidade contributiva), violando-se, de forma desproporcionada,a 

posição jusfundamentalpensionística de uma classe de cidadãos e 

postergando-se os valores da segurança jurídica e da proteção da confiança 

dos cidadãos, postuladas pelo Estado de Direito. 

Do exposto resulta que os rendimentos de pensões são manifestamente 

mais penalizados do que os rendimentos de outras categorias, igualmente 

sujeitos a IRS, verificando-se uma desigual medida de distribuição de 

sacrifícios, contrária ao princípio constitucional da igualdade perante os 

encargos públicos, que se nos afigura excessiva e intolerável num Estado 

de Direito.  

Se o legislador entende que é legítimo, em nome de um “estado de 

necessidade fiscal”, criar “impostos de classe”, então importaria identificar 

devidamente as classes a onerar especialmente, atendendo quer a critérios 
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de capacidade económica quer a critérios de justiça material, adotando-se 

aquilo que poderia ser designado por smarttaxation. 

Embora de forma incidental, por não se tratar de um argumento 

jurídico constitucional, não pode deixar de referir-se que num contexto de 

sobrecarga fiscal das já mencionadas categorias de rendimentos, a LOE 

2013 não prevê, por exemplo, o agravamento, em sede de IRS, da 

tributação dos “acréscimos patrimoniais injustificados”, mantendo-se a 

aplicação de uma taxa de 60% quando o valor desses acréscimos ultrapasse 

os €100.000 e aplicando-se as taxas gerais para montantes iguais ou 

inferiores a esse limiar (art. 72.º, n.º 11, do CIRS).Uma pessoa que obtenha 

rendimentos de fonte desconhecida, colocando-se a dúvida quanto à 

licitude das atividades que os originaram, está sujeita às taxas gerais de 

IRS, salvo quanto o valor do acréscimo patrimonial injustificado ultrapassa 

os €100.000, caso em que é aplicável uma taxa de 60%. Um funcionário 

público ou um pensionista, para além de estar sujeito às taxas gerais de 

IRS, suporta a redução dos montantes que lhes são pagos e suporta a 

redução do rendimento anual decorrente da suspensão ou redução do 

pagamento do subsídio de férias. Estranha-se, portanto, que a LOE 2013 

evidencie maior tolerância para com os sujeitos passivos que não 

conseguem provar a proveniência dos rendimentos que os levam a mostrar 

sinais exteriores de riqueza, do que para com as pessoas que vivem ou 

viveram do trabalho. Não deixa de ser pertinente recordar que o fator 

trabalho se encontra intimamente ligado ao valor da dignidade humana. 

Não pode ser com ligeireza que são adotadas medidas legislativas que 

revestem especial severidade para quem trabalha ou trabalhou ao longo da 

sua vida. Em causa não está um mero jogo de fatores de produção ou um 

simples jogo de tipos tributários; em causa estão os valores mais profundos 

que informam a Lei Fundamental da república  . 10
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É certo que a situação de “emergência financeira” em que o Estado 

português se encontra obriga a um princípio de ponderação proporcional de 

bens. Em causa não está a necessidade de restringir e comprimir 

determinados direitos e interesses, nomeadamente de natureza 

remuneratória. É geralmente admitido que assim pode ser, não apenas para 

situações excepcionais (v.g. guerras, crises económicas e financeiras 

graves) como também em condições normais, sempre que isso for 

justificável,como atrás se disse,em nome de interesses públicos 

ponderosos, de relevo jurídico-constitucional. Deve notar-se que se afigura 

dificilmente compreensível e justificável, do ponto de vista constitucional, 

assistir à sistemática neutralização, teórica e prática, de um importante 

acervo de princípios, regras e doutrinas, há muito radicados no direito 

constitucional, como sejam a proibição da retroatividade fiscal (cláusula 

expost facto), o respeito pelo contrato, os direitos adquiridos, a proibição de 

expropriação sem justa indemnização ou as garantias de processo 

equitativo, sempre que se trata de restringir direitos, interesses e 

expectativas de funcionários públicos, pensionistas, aposentados ou 

trabalhadores. Do mesmo modo, ao mesmo tempo que se defende a 

legitimidade da adoção de medidas gerais e abstratas restritivas de direitos 

da generalidade dos pensionistas e dos trabalhadores,silenciam-se os 

deveres de protocolo do estado quanto à implementação de medidas de 

justiça redistributiva. 




6. O princípio da segurança jurídica e proteção da 

confiança dos cidadãos 

Também do ponto de vista do princípio da segurança jurídica e da 

proteção da confiança dos cidadãos, a cumulação da “contribuição 

extraordinária de solidariedade” com a medida prevista no art. 77.º da LOE 
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2013, com o agravamento das taxas de IRS e com a “sobretaxa” se nos 

afigura dificilmente compaginável com princípios e regras constitucionais, 

especialmente tendo em conta o facto de os impostos prospetivos poderem 

violar o princípio da segurança jurídica em maior medida do que certos 

impostos retroativos (mesmo autenticamente retroativos). Basta um simples 

juízo de prognose quantoaos resultados para se concluir que essa medida 

perturbará gravemente a assunção de compromissos contratualmente 

assumidos pelos cidadãos com base em direitos legalmente adquiridos e em 

expectativas legitimamente fundadas  . 11

Para que sejam minimamente assegurados os principiosda 

previsibilidade e da estabilidade do sistema jurídico-fiscal, postulados pelo 

princípio do Estado de direito, não são admissíveis taxas efetivas de 

tributação da ordem de valores daquelas que impendem sobre os 

rendimentos de pensões. Estas traduzem-se num postergação excessiva e 

intolerável dos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança 

dos cidadãos, ínsitos no princípio do Estado de Direito. 

Mas mesmo que o objetivo da CES fosse a correção da existência de 

pensionistas que auferem pensões demasiado elevadas relativamente àquilo 

que descontaram ao longo da sua carreira contributiva, a mesma deveria 

limita-se, no seu âmbito de aplicação, ao correspondente universo de 

sujeitos, como acima se sublinhou.  

Ainda assim, deve ter-se em conta que foi o próprio legislador 

democrático que criou essa situação supostamente anómala, com base em 

cálculos e projeções aos quais os trabalhadores e pensionistas são 

totalmente alheios. Graças à sua ação, o legislador contribuiu para 

consolidar na esfera jurídica desses pensionistas direitos e expectativas 

adquiridos de boa-fé. Convém lembrar que não estamos aqui propriamente 

em face de direitos ilegitimamente adquiridos, nomeadamente através da 
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espoliação, da corrupção, da violação sistemática dos direitos humanos ou 

da cumplicidade com regimes ditatoriais ou autoritários. Nestes casos, sim, 

discute-se amplamente, no direito constitucional e no direito internacional, 

a legitimidade da expropriação e do confisco  . Mas nada disso está em 12

causa no presente contexto.   

Por esse motivo, o princípio do non venire contra factumproprium, 

que decorre dos princípios da regularidade estadual e da boa-fé, inerentes 

ao princípio do Estado de direito, obriga a que mesmo a segurança jurídica 

e a confiança dos pensionistas que se encontram na situação que agora se 

pretende corrigir devam ser devidamente acautelados, não podendo os seus 

direitos e interesses ser desproporcionalmente penalizados a pretexto da 

correção de uma situação que não lhes é imputável. Se houver correções a 

fazer, as mesmas devem ser levadas a cabo de forma gradual, proporcional 

e razoável, no respeito dos princípios constitucionais relevantes.     


7. O princípio orçamental da não consignação de 

receitas  


Como já se disse, o n.º 8 do art. 78.º da LOE 2013 prevê que a CES 

reverte para o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social 

(“IGFSS”) e para a Caixa Geral de Aposentações (“CGA”), revelando-se a 

mesma, assim, como um mecanismo de arrecadação e consignação de 

receitas. 

Deste modo, um outro tópico problemático da CES prende-se com a 

violação do princípio orçamental da não consignação de receitas.  

A Lei do Enquadramento Orçamental (LEO) consagra o princípio da 

não consignação de receitas (art. 7.º/1), que proíbe a afetação do produto de 

quaisquer receitas à cobertura de determinadas despesas. 
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Decorre do princípio da não consignação que “as diversas receitas 

orçamentais devem fundir-se numa massa única de recursos que, sem 

qualquer distinção, serve para financiar o conjunto das despesas inscritas 

no orçamento”  .  13

Este princípio assume relevo constitucional, na medida em que “ a 

cedência à consignação de receitas, com ligação de vários impostos a 

despesas específicas, acabaria por levar a que, tendencialmente, grupos 

particulares de contribuintes financiassem determinadas categorias de 

despesas”  , o que se afiguraria problemático à luz dos valores e princípios 14

constitucionais que informam o Estado de direito democrático, como sejam 

a solidariedade, a democracia económica, social e cultural, a 

universalidade, a igualdade, a capacidade contributiva, a coerência e a 

racionalidade. Em face destes princípios, a não consignação de receitas é 

uma expressão do princípio da igualdade perante os encargos públicos, 

aplicado à receita (todos pagam) e à despesa (todos pagam tudo).   

É verdade que um dos casos em que a LEO admite a consignação é o 

das receitas afetas ao financiamento da segurança social e dos seus 

diferentes subsistemas, nos termos legais. Mas trata-se de uma norma 

excecional, que deve ser objeto de interpretação restritiva.O espírito da lei, 

expresso nesta norma excecional, é o de admitir que os cidadãos no ativo, 

através de contribuições financeiras criadas para o efeito, financiem uma 

parte do sistema de segurança social e dos diversos subsistemas, atendendo 

a que aqueles virão, previsivelmente, a beneficiar da proteção desses 

sistemas e subsistemas quando estiverem em situação de reforma ou 

aposentação. No caso do financiamento da segurança social, existe uma 

ligação direta e imediata entre a salvaguarda dos direitos dos indivíduos, 

enquanto beneficiários do sistema, e o princípio da consignação das 
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receitas. Com efeito, estamos aí diante da consignação de uma contribuição 

financeira em particular, criada com o fim específico de permitir a 

contribuição, por parte dos indivíduos, para o financiamento do sistema de 

segurança social de que eles próprios irão beneficiar. É este tipo específico 

consignação de receitas, baseado num nexo contribuinte/beneficiário, que a 

LEO admite, e não a consignação da receita de quaisquer impostos ao 

financiamento da segurança social, obedecendo a uma ratio totalmente 

diferente.  

Uma interpretação que admitisse a consignação de receitas 

provenientes de um imposto, neste caso um imposto incidente sobre uma 

classe em particular – a dos reformados e pensionistas –, ainda que, como 

neste caso, destinada a financiar o IGFS e a CGA, assentaria em 

pressupostos e objetivos totalmente diferentes dos previstos na LEO.  Por 

esse motivo, ela estaria claramente em oposição ao espírito da LEO, ao 

princípio da não consignação nela consagrado e à correspondente obrigação 

de interpretação restritiva da exceção de consignação.  

Entendemos, portanto, que a norma contida no n.º 8 do art. 78.º da 

LOE 2013, ao prever a consignação das receitas provenientes da CES, 

ofende o próprio princípio da não consignação de receitas previsto no 

artigo 7.º da Lei do Enquadramento Orçamental (LEO), traduzindo-se 

numa ilegalidade qualificada, por violação de lei com valor reforçado. 
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2. Conclusões 


1. A distribuição das “medidas de austeridade” não poderá deixar de se 

conformar com critérios próprios de um Estado constitucional. 

2. A “contribuição extraordinária de solidariedade” tem a natureza de 

imposto, distinto do IRS. Trata-se, na verdade, de um “imposto de 

classe”, que atinge apenas reformados e pensionistas, pré-

aposentados e equiparados e que apresenta características de imposto 

sobre o rendimento. 

3. Resulta do art. 78.º da LOE 2013 a dupla tributação dos rendimentos 

de pensões, em sede de IRS e em sede de imposto especial sobre o 

rendimento – a designada “contribuição especial de solidariedade” –, 

em violação da regra da unicidade consagrada no art. 104.º, n.º 1, da 

CRP. 

4. A “contribuição extraordinária de solidariedade”, juntamente com 

outras medidas fiscais e parafiscais, designadamente em sede de IRS, 

conduz a uma excessiva desigualdade de tratamento entre 

rendimentos das diversas categorias, configurando uma violação do 

princípio constitucional da igualdade, na sua dimensão de igualdade 

perante os encargos públicos.  

5. Enquanto imposto sobre o rendimento, assinala-se a distorção que 

emerge da desconsideração do critério da capacidade contributiva, 

que levará a que contribuintes com rendimentos de outras categorias 

que evidenciem maior capacidade possam, na verdade, vir a suportar 

uma taxa efetiva de tributação inferior. 

6. Do art. 78.º da LOE 2013 resulta um agravamento fiscal para 

reformados e pensionistas que desconsidera a pessoalidade do 

imposto, em virtude de a “contribuição especial de solidariedade” 
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não atender às necessidades e aos rendimentos do agregado familiar, 

em violação da norma contida no art. 104.º, n.º 1, da CRP. 

7. Taxas efetivas de tributação da ordem de grandeza daquelas que 

impendem sobre os reformados e pensionistas, e para a qual 

cont r ibui dec is ivamente a “cont r ibuição espec ia l de 

solidariedade” (art. 78, n.os 1 e 2 da LOE 2013), assumem um 

manifesto carácter confiscatório. 

8. A medida prevista no art. 78.º da LOE 2013 reveste um carácter 

expropriatório, atingindo o núcleo fundamental da posição 

jusfundamental pensionista. 

9. Para que seja minimamente assegurada a previsibilidade e a 

estabilidade do sistema jurídico-fiscal, postulados pelo princípio do 

Estado de direito, não são admissíveis taxas efetivas de tributação da 

ordem de valores daquelas que impendem sobre os rendimentos de 

pensões. Estas traduzem-se num postergação excessiva e intolerável 

dos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos 

cidadãos, ínsitos no princípio do Estado de Direito. 

10.A norma contida no n.º 8 do art. 78.º da LOE 2013, ao prever a 

consignação das receitas provenientes da CES, ofende o princípio 

da não consignação de receitas previsto no artigo 7.º da Lei do 

Enquadramento Orçamental (LEO), traduzindo-se numa ilegalidade 

qualificada, por violação de lei com valor reforçado. 


Salvo melhor juízo, é este o nosso parecer. 


Coimbra, 16 de Janeiro de 2012 




Prof. Doutor José Joaquim Gomes Canotilho

�31


