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1. Não pode desligar-se a discussão da Proposta de Lei nº 236/XII, ora em 
apreciação pública e cujo prazo termina daqui por algumas horas, do facto de ela 
ser FILHA, embora ilegítima, de uma outra Contribuição: a mais ordinária 
Contribuição Extraordinária dita de Solidariedade, através da qual os reformados 
com pensões acima de 1.000 euros estão a financiar, pela segunda vez, a sua 
própria pensão. Há um texto já por mim produzido acerca da CES, que me parece 
ser útil juntar ao Parecer que deixo. Nele se evidencia inclusive que votos houve no 
TC e que declarações de voto lá se produziram em desfavor da CES, em Abril de 
2013, e que mantêm a sua actualidade, visto que o TC brevemente se debruçará, 
de novo, sobre a CES. 2. A projectada Contribuição de Sustentabilidade (CdS) 
representa uma confissão despudorada, de uma sobranceria inadmissível, acerca 
da impunidade com que se DESCAPITALIZARAM as entidades a cuja guarda se 
encontravam os fundos para pagamento de pensões. Esquecer a realidade 
DESCAPITALIZAÇÃO - que, com base apenas nos Relatórios da CGA, atingiu 16 
mil M€ em 16 anos (até 2012) e que, na Segurança Social, já alguém calculou ter 
atingido ... mais de 100 mil M€ - é o mesmo que tentar "apagar" esse passado de 
remorsos sem fim, que responsabiliza todos os Governos desde há trinta anos a 
esta parte, e é também apontar os pensionistas como culpados de algo que não 
fizeram, num tratamento punitivo que nada justifica. 3. A apresentação da presente 
Proposta de Lei nº 236/XII representa "mais do mesmo", com a agravante de 
corresponder a um corte PERMANENTE que NADA VAI RESOLVER EM MATÉRIA 
DE SUSTENTABILIDADE, na medida em que a receita obtida não servirá senão 
para "disfarçar o défice do orçamento do Estado", e não para aprovisionar os 
fundos das entidades processadoras. 4. Esta Proposta nem sequer deveria ter visto 
a luz do dia, mas, como a maioria do momento ainda conseguirá fazê-la vingar, 
para satisfazer "compromissos" assumidos em Maio de 2013 com a Troika, ao 
menos que a AR tome consciência da ignomínia que representa andar a tirar a uns 
(os actuais reformados), dizendo que é para dar a outros, o que não é verdade. 
Manuel Torres da Silva 
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MALFEITORIAS A REFORMADOS A CIDADÃOS E AO PAÍS  

- ANTES E DURANTE O ANO DE 2014 -  

 
UMA CONTRIBUIÇÃO ... EXTRAORDINÁRIA PARA ... SOLIDARIEDADE (CES) COM QUEM? 

 
 

1) EVOLUÇÃO LEGISLATIVA 

 

Com vista a uma análise da situação, deve começar-se por referenciar cronologicamente a génese 
da Contribuição Extraordinária de Solidariedade (CES). 

 

Lei do Orçamento de Estado para 2011 (1) 

A CES foi introduzida na legislação portuguesa pelo artigo 162º da Lei nº 55-A/2010, que aprovou 
o Orçamento de Estado (OE) para 2011. 

Foi fixada, relativamente a todas reformas, pensões, subvenções e outras prestações pecuniárias 
de idêntica natureza, pagas a um único titular, em 10% da parte do montante ilíquido dessas 
pensões, subvenções e prestações, que excedesse 5.000€ (cinco mil euros). 

A receita proveniente da dedução da CES nas pensões, subvenções e prestações pecuniárias de 
idêntica natureza foi consignada a favor da segurança social, no caso das pensões pagas pelo 
Centro Nacional de Pensões, e a favor da CGA, I. P., nas restantes situações. 

Quanto ao universo das pensões, subvenções e prestações abrangidas, ficou estabelecido que o 
mesmo abrange a soma das pensões de aposentação, de reforma e equiparadas e as subvenções 
mensais vitalícias pagas pela CGA, I. P., pelo Centro Nacional de Pensões e, directamente ou por 
intermédio de fundos de pensões, por quaisquer entidades públicas, independentemente da 
respectiva natureza e grau de independência ou autonomia, nomeadamente as suportadas por 
institutos públicos, entidades reguladoras, de supervisão ou controlo, e empresas públicas, de 
âmbito nacional, regional ou municipal.   

Lei do Orçamento de Estado para 2012  (2) 

A Contribuição Extraordinária de Solidariedade (CES) foi mantida no nº 15 do artigo 20º da Lei nº 
64-B/2011, que aprovou o OE para 2012  (3), mas agravou a sua taxa.  

                                                 
(1) Lei nº 55-A/2010, de 31 de Dezembro 
(2) Lei nº 64-B/2011, de 30 de Dezembro 
(3) As pensões, subvenções e outras prestações pecuniárias de idêntica natureza, pagas a um único titular, são sujeitas 
a uma contribuição extraordinária de solidariedade, nos seguintes termos: 
a) 25 % sobre o montante que exceda 12 vezes o valor do indexante dos apoios sociais (IAS) mas que não ultrapasse 18 
vezes aquele valor;   
b) 50 % sobre o montante que ultrapasse 18 vezes o IAS. 
Nota: IAS = Indexante de Apoios Sociais = 419,22 euros 
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Assim, a partir de Janeiro de 2012, a CES foi agravada de 10% para 25% sobre o montante da 
pensão que exceda entre 5.030,64 (12 IAS) e 7.545,96 euros (18 IAS), passando a taxa a ser de 50% 
sobre o montante da pensão que exceda 7.545,96 euros (18 IAS).  

À semelhança do que acontecera em 2011, só descontariam CES as pensões superiores a cerca de 
5.000 euros (na realidade, o limite de isenção subiu, em 2012, de 5.000 ppara 5.030,64 euros = 12 
IAS). 

Devido sobretudo ao agravamento da taxa, de 10% para 25%, uma pensão de 6.000 euros 
mensais, que, em 2011, tinha deduzido CES no valor de 100 euros [(10% x (6.000-5.000)], em 
2012, viu agravada em 1,5 o valor da CES a deduzir: em vez de 100,00 euros, passou a deduzir 
242,34 euros [(25% x (6.000-5.030,64)].  

A receita proveniente da dedução da CES nas pensões, subvenções e prestações pecuniárias de 
idêntica natureza continuou consignada a favor da segurança social, no caso das pensões pagas 
pelo Centro Nacional de Pensões, e a favor da CGA, I. P., nas restantes situações. 

Quanto ao universo das pensões, subvenções e prestações abrangidas, a lei não dispôs em sentido 
diverso do previsto para 2011. 

 

Lei do Orçamento de Estado para 2013  (4) 

Lei do Orçamento de Estado para 2014  (5) 

 

A Contribuição Extraordinária de Solidariedade (CES) voltou a ser estabelecida no artigo 78º da Lei 
nº 66-B/2012, que aprovou o OE para 2013, e no artigo 76º da Lei nº 83-C/2013, de 31 de 
Dezembro, com uma alteração significativa, quer nas taxas, quer na base de incidência.  (6) 

Na base de incidência, baixou-se drasticamente o limite mínimo de incidência para um valor cerca 
de quatro vezes inferior ao do limite de isenção que tinha vigorado no ano anterior (de 5.030,64 
para 1.350 euros, menos 3.680,64), aplicando, nessa gama, taxas progressivas entre 3,5% e 10% a 
pensões com valor ilíquido entre 1.350 e 3.750 euros. 

Nas taxas, a percentagem aplicável a pensões acima de 3.750 euros, passou a ser de 10%, 
acrescidos de 15% sobre o montante da pensão que exceda de 5.030,64 (12 IAS) a 7.545,96 euros 

                                                 
(4) Lei Lei 66-B/2012, de 31 de Dezembro 
 
(5) Lei nº 84-C/2013, de 31 de Dezembro 
 
(6) 
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. 
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(18 IAS), passando a taxa a ser de 50% sobre o montante da pensão que exceda 7.545,96 euros (18 
IAS).  

Uma pensão de 6.000 euros mensais passou a deduzir cerca de sete vezes mais, no espaço de três 
anos: 

em 2011, CES no valor de 100,00 euros (10% x 100); 

em 2012, CES no valor de 242,34 euros [(25% x (6.000-5.030,64)]; 

 

em 2013 e em parte (?) de 2014, até à aprovação e entrada em vigor do 1º Rectificativo ao OE 
2014 (Proposta de Lei nº 193/XII), CES no valor de 745,40 euros [(10% x 6.000 + (6.000-
5.030,64) x 15%)]. (7) 

Um ponto a salientar quanto à incidência da CES, a qual foi agravada em relação às Pensões de 
Sobrevivência. 

Para efeito de dedução  da CES, dizia-se no artigo 78º do OE 2013 que se devia considerar “... 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.” (8) 

Já no OE 2014, foi suprimida a expressão “... considerando-se que têm a mesma natureza, por um 
lado, as prestações atribuídas por morte e, por outro, todas as restantes...” (9), pelo que o 
universo de dedução da CES ficou ampliado, indirectamente, sem mais.  

Por exemplo,  alguém, com duas pensões, uma de velhice, no valor de 1.340 euros e outra de 
sobrevivência, como cônjuge viúvo, no valor de 1.200 euros, apesar de isento de CES em 2013 
(porque as pensões eram consideradas isoladamente uma da outra), passou subitamente a ser 
tributado com CES, pelo facto de as pensões serem, agora, somadas e terem passado a estar 
debaixo da alçada da taxa aplicável ao montante agregado das duas pensões (1.540 euros), 
deixando de estar isento de CES para passar a deduzir CES no valor de 190 euros, sendo a pensão 
de sobrevivência “cortada” em 15,83%! 

O Tribunal Constitucional, após a apreciação dos pedidos de fiscalização sucessiva apresentados 
(Processo n.º 2/2013, 5/2013, 8/2013 e 11/2013), não declarou a inconstitucionalidade do artigo 

                                                 
(7) Na Proposta de Lei nº 193/XII (1º Orçamento Rectificativo ao OE 2014), prevê-se que a CES baixe, de novo, o limite 
mínimo de 1.350 para 1.000 euros e que às pensões acima de 3.750 euros continue a aplicar-se a taxa de 10%, 
acrescidos de 15% sobre o montante da pensão que exceda de 4.611,42 (11 IAS) a 7.126,74 euros (17 IAS), passando a 
taxa a ser de 50% sobre o montante da pensão que exceda 7.126,74 euros (17 IAS). 

Uma pensão de 6.000 euros mensais passará a deduzir CES em cerca de oito vezes mais, no espaço de quatro anos: 
     - em 2011, CES no valor de 100,00€ (10% x 100,00); 
     - em 2012, CES no valor de 242,34€ [(25% x (6.000-5.030,64)]; 
     - em 2013, CES no valor de 745,40€ [(10% x 6.000 + (6.000-5.030,64) x 15%)]; 
     - em 2014, após entrada em vigor da Proposta de Lei nº 193/XII, CES no valor de 808,29€: 
     [(10% x 6.000 + (6.000-4.611,42) x 15%)] 
 

(8) Cf. nº 5 do artigo 78º da Lei nº 66-B/2012, de 31 de Dezembro. 
 
(9) Cf. nº 5 do artigo 76º da Lei nº 83-C/2013, de 31 de Dezembro. 
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78º da Lei nº 66-B/2012, de 31 de Dezembro (Acórdão do Tribunal Constitucional nº 187/2013, de 
22 de Abril - Processo n.º 2/2013). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) ARGUMENTÁRIO A FAVOR DE UM EVENTUAL PEDIDO DE FISCALIZAÇÃO SUCESSIVA DO 
ARTIGO 76º DA Lei nº 83-C/2013, de 31 de DEZEMBRO (que aprova o Orçamento de 
Estado para 2014), NA SUA REDACÇÃO ACTUAL, antes de entrar em vigor a Lei que há-de 
resultar da Proposta de Lei nº 193/XII 

 

Diga-se, antes de mais, que não tem prazo, podendo ser apresentado a todo tempo (10) , o pedido 
de fiscalização sucessiva desta norma (o actual artigo 76º), e isto, independentemente de vir ou 
não a ser substituído com outra redacção, após a aprovação da Proposta de Lei nº 193/XII e 
respectiva tramitação ulterior. 

O artigo 76º da Lei nº 83-C/2013 repete uma medida de cobrança da CES, para 2014, fazendo 
“tábua rasa” do anteriormente deliberado pelo Tribunal Constitucional, como se o TC não tivesse 
prevenido que medida idêntica executada em 2013 só não foi declarada inconstitucional, “... 
atendendo à natureza excepcional e temporária desta medida, tendo por finalidade a satisfação 
das metas do défice público exigidas pelo Programa de Assistência Económica e Financeira...” 
(Acórdão do TC nº 187/2013, publicado no Diário da República, 1ª Série, nº 78, de 22 de Abril de 
2013, a págs. 2385). 

Com a agravante de que não repete a medida de 2013 com a mesma amplitude, no que à base de 
incidência diz respeito, visto que o nº 5 do artigo 78º da Lei nº 66-B/2012 (OE para 2013) foi 
amputado de uma expressão (“... 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...”). que, de imediato e de forma indirecta, 
representa um súbito agravamento para quem seja titular de duas ou mais pensões, uma das 
quais atribuída com base na eventualidade “morte.” 

 

I. A iniquidade da CES  (António Bagão Félix)  (11) 
 

“... Os pensionistas vão passar a pagar mais impostos do que outro qualquer tipo de rendimento , 
incluind o o de um salário de igal montante! 

                                                 
(

10
) Cf. nº 1 do artigo 62º da Lei 28/82, de 15 de Novembro. 

 

(11) http://www.publico.pt/opiniao/jornal/a-grosseira-inconstitucionalidade-da-tributacao-sobre-pensoes-25658836  

http://www.publico.pt/opiniao/jornal/a-grosseira-inconstitucionalidade-da-tributacao-sobre-pensoes-25658836
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Um atropelo fiscal inconstitucional, pois que o imposto pessoal é progressivo em função dos 
rendimentos do agregado familiar [art.º 104.º da CRP], mas não em função da situação activa ou 
inactiva do sujeito passivo e uma grosseira violação do princípio da igualdade [art.º 13.º da CRP]. 

Por exemplo, um reformado com uma pensão mensal de 2200 euros pagará mais 1045 € de 
impostos do que se estivesse a trabalhar com igual salário (já agora, em termos comparativos com 
2009, este pensionista viu aumentado em 90% o montante dos seus impostos e taxas!). 

Tudo isto por causa de uma falaciosamente denominada "contribuição extraordinária de 
solidariedade" (CES), que começa em 3,5% e pode chegar aos 50%. Um tributo que incidirá 
exclusivamente sobre as pensões. Da Segurança Social e da Caixa Geral de Aposentações. Públicas 
e privadas. Obrigatórias ou resultantes de poupanças voluntárias.  

De base contributiva ou não, tratando-se por igual as que resultam de muitos e longos descontos e 
as que, sem esse esforço contributivo, advêm de bónus ou remunerações indirectas e diferidas. 

Nas pensões, o Governo resolveu que tudo o que mexe leva! Indiscriminadamente. Mesmo - como 
é o caso - que não esteja previsto no memorando da troika. 

Esta obsessão pelos reformados assume, nalguns casos, situações grotescas, para não lhes chamar 
outra coisa.  

Por exemplo, há poucos anos, a Segurança Social disponibilizou a oferta dos chamados 
"certificados de reforma" que dão origem a pensões complementares públicas para quem 
livremente tenha optado por descontar mais 2% ou 4% do seu salário. Com a CES, o Governo 
decide fazer incidir mais impostos sobre esta poupança do que sobre outra qualquer opção de 
aforro que as pessoas pudessem fazer com o mesmo valor...  

Ou seja, o Estado incentiva a procura de um regime público de capitalização (sublinho, público) e 
logo a seguir dá-lhe o golpe mortal.  

Noutros casos, trata-se - não há outra maneira de o dizer - de um desvio de fundos através de uma 
lei: refiro-me às prestações que resultam de planos de pensões contributivos em que já estão 
actuarialmente assegurados os activos que caucionam as responsabilidades com os beneficiários. 
Neste caso, o que se está a tributar é um valor que já pertence ao beneficiário, embora este o 
esteja a receber diferidamente ao longo da sua vida restante. Ora, o que vai acontecer é o 
desplante legal de parte desses valores serem transferidos (desviados), através da dita CES, para a 
Caixa Geral de Aposentações ou para o Instituto de Gestão Financeira da S. Social!  

O curioso é que, nos planos de pensões com a opção pelo pagamento da totalidade do montante 
capitalizado em vez de uma renda ou pensão ao longo do tempo, quem resolveu confiar 
recebendo prudente e mensalmente o valor a que tem direito verá a sua escolha ser penalizada. 
Um castigo acrescido para quem poupa. 

Haverá casos em que a soma de todos os tributos numa cascata sem decoro (IRS com novos 
escalões, sobretaxa de 3,5%, taxa adicional de solidariedade de 2,5% em IRS, contribuição 
extraordinária de solidariedade (CES), suspensão de 9/10 de um dos subsídios que começa 
gradualmente por ser aplicado a partir de 600 euros de pensão mensal!) poderá representar uma 
taxa marginal de impostos de cerca de 80%! Um cataclismo tributário que só atinge reformados e 
não rendimentos de trabalho, de capital ou de outra qualquer natureza! Sendo confiscatório, é 
também claramente inconstitucional. 

Aliás, a própria CES não é uma contribuição. É pura e simplesmente um imposto.  



 6 

Chamar-lhe contribuição é um ardil mentiroso. Uma contribuição ou taxa pressupõe uma 
contrapartida, tem uma natureza sinalagmática ou comutativa. Por isso, está ferida de uma outra 
inconstitucionalidade. É que o já citado art.º 104.º da CRP diz que o imposto sobre o rendimento 
pessoal é único. 

..................................... 

Há ainda outro efeito colateral que não pode ser ignorado, antes deve ser prevenido: é que foram 
oferecidos poderosos argumentos para "legitimar" a evasão contributiva no financiamento das 
pensões.  

"Afinal, contribuir para quê?", dirão os mais afoitos e atentos. 

Este é mais um resultado de uma política de receitas "custe o que custar" e não de uma política 
fiscal com pés e cabeça.  

Um abuso de poder sobre pessoas quase tratadas como párias e que, na sua larga maioria, já não 
têm qualquer possibilidade de reverter a situação.  

Uma vergonha imprópria de um Estado de Direito.  

..................................................... 

Adensa-se o nevoeiro sobre o sistema público de pensões.  (12) 

.................................................... 

Só não entendo como esta medida "extraordinária", criada para ajudar a que se atinja o défice 
previsto no programa de ajustamento, possa contribuir para resolver o invocado problema de 
longo prazo e estrutural da Segurança Social.  

Se assim fosse, a sua receita deveria ser encaminhada para o Fundo de Estabilização da Segurança 
Social e não ser consumida no próprio exercício sem qualquer afectação à referida finalidade. 

Não nos esqueçamos que o Regime Previdencial da S. Social, além de constitucionalmente 
autónomo, até é superavitário (mais receita da TSU do que as pensões e outras prestações de base 
contributiva)! E tem sido este regime a esbater o défice do Estado e não o inverso como, 
incrivelmente, se tem querido passar para a opinião pública. 

Fiquei também perplexo por ler um texto que evidencia desconhecimento da história e da 
essência do Seguro Social, e que é um certificado de desconfiança nos sistemas públicos de 
protecção social. Implicitamente diz-se que o actual regime contributivo de repartição é, na 
prática, quase não-contributivo e a todo o tempo sujeito à discricionariedade das decisões 
políticas, porque não assenta num sistema de capitalização. Uma contradição na argumentação, 
pois que são também sujeitas à CES as pensões complementares fundeadas precisamente por via 
do tal regime de... capitalização. 

Diz que só abrange cerca de 8% dos pensionistas, aposentados e reformados (número algo 
subestimado).  

Pobre argumento: de facto, assim é por uma má razão: é que as pensões são, em regra, muito 
baixas e de curta base de descontos... Mas a questão da constitucionalidade não é uma simples 

                                                 
(12) http://www.publico.pt/opiniao/jornal/ainda-a-tributacao-das-pensoes-e-nao-so-25770995  
   

http://www.publico.pt/opiniao/jornal/ainda-a-tributacao-das-pensoes-e-nao-so-25770995


 7 

questão de aritmética de quem é atingido. Como se a constitucionalidade aumentasse à medida 
que os atingidos diminuíssem... 

... a CES é deduzida à matéria colectável do IRS? Claro! Era o que faltava se não fosse, pois de 
outro modo teríamos um imposto sobre outro imposto e a tributação marginal poderia ultrapassar 
100% do rendimento! Aliás, foi só por isso que a baptizaram com o nome de contribuição, embora 
se trate de um puro imposto sem contrapartida. 

................................. 

Tal intenção ab initio do Governo de tributar tudo em redor de pensões ou rendas vitalícias fica, 
aliás, evidenciada a pág. 47 do Relatório do OE/2013, ao considerar a CES do lado da "redução da 
despesa"(!) e não do lado do "aumento da receita". Tudo demasiado estranho para esconder uma 
evidência de inconstitucionalidade. 

... como se os reformados com longas carreiras contributivas fossem os culpados pelas regras 
determinadas, ao longo do tempo, pelos Governos.  

Subliminarmente fala de pensões "milionárias" (leia-se: acima de 1350 €) e desmerecidas, como se 
quase se tratasse de um "roubo" aos actuais trabalhadores activos.  

Propositadamente ou não, misturou pensões arduamente conquistadas por muitos e completos 
descontos, com pensões de reduzida base contributiva e pensões de nulo ou reduzido esforço com 
que empresas do Estado presentearam alguns quadros e gestores. Refere direitos sociais (bem) 
adquiridos como coisa de somenos, mas esquece os deveres adquiridos pelo Estado Social e não 
tem a mesma determinação com os direitos (mal) adquiridos em PPP e outras prebendas. 

Apoio a progressividade do imposto sobre o rendimento.  

Agora o que é de todo impensável é que essa progressividade castigue mais os pensionistas do 
que os activos ou qualquer forma de rendimento de capitais ou outros. 

Ao mesmo tempo, o Governo repete ad nauseam que a CES se destina a aumentar as pensões 
mínimas.  

Há aqui mais um equívoco: estas pensões (do regime geral da Segurança Social) não são total e 
indiferenciadamente pensões de pobres.  

Há uma percentagem significativa que aufere esse valor por razões de exiguidade de descontos na 
altura em que alguns regimes da Segurança Social davam os primeiros passos. Ora, havendo agora 
um instrumento de aferição social de carência desses pensionistas (complemento solidário para 
idosos), os aumentos, neste tempo de fortes restrições orçamentais, deveriam beneficiar 
preferencialmente (e mais) estes e não todos por igual, para preservar o princípio da equidade. 

Em suma: não é assim que se inicia, com elevação, o debate, que é bem-vindo, sobre o futuro do 
Estado Social.  

........................................ 

Ainda que subliminarmente e por meias-palavras, está-se a induzir uma certa ideia de 
fragmentação geracional e um ajuste de contas com os mais velhos.  

Este "filme" vai continuar na apresentação da "factura etária" incluída no tal corte dos 4 mil 
milhões de euros que aí vem. 

........................................” 
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II. “Falácias e Mentiras sobre Pensões” – António Bagão Félix – 13.01.2014 (13) 

1) “As pensões e salários pagos pelo Estado ultrapassam os 70% da despesa pública, logo é aí 
que se tem que cortar”. O número está, desde logo, errado: são 42,2% (OE 2014). Quanto 
às pensões, quem assim faz as contas esquece-se que ao seu valor bruto há que descontar 
a parte das contribuições que só existem por causa daquelas. Ou seja, em vez de quase 
24.000 M€ de pensões pagas (CGA + SS) há que abater a parte que financia a sua 
componente contributiva (cerca de 2/3 da TSU). Assim sendo, o valor que sobra representa 
8,1% da despesa das Administrações Públicas. 

Ou seja, nada de diferente do que o Estado faz quando transforma as SCUT em auto-estradas com 
portagens, ao deduzi-las ao seu custo futuro. Como à despesa bruta das universidades se devem 
deduzir as propinas. E tantos outros casos… 

Curiosamente ninguém fala do que aconteceu antes: quando entravam mais contribuições do que 
se pagava em pensões. Aí o Estado não se queixava de aproveitar fundos para cobrir outros 
défices. 

2) Outra falácia: “o sistema público de pensões é insustentável”. Verdade seja dita que esse 
risco é cada vez mais consequência do efeito duplo do desemprego (menos 
pagadores/mais recebedores) e - muito menos do que se pensa - da demografia, em parte 
já compensada pelo aumento gradual da idade de reforma (f. de sustentabilidade). Mas 
porque é que tantos “sábios de ouvido” falam da insustentabilidade das pensões públicas e 
nada dizem sobre a insustentabilidade da saúde ou da educação também pelas mesmas 
razões económicas e demográficas? Ou das rodovias? Ou do sistema de justiça? Ou das 
Forças Armadas? Etc. Será que só para as pensões o pagador dos défices tem que ser o seu 
pseudo “causador”, quase numa generalização do princípio do poluidor/pagador? 

3) “A CES não é um imposto”, dizem. Então façam o favor de explicar o que é? Basta de logro 
intelectual. E de “inovações” pelas quais a CES (imagine-se!) é considerada em 
contabilidade nacional como “dedução a prestações sociais” (p. 38 da Síntese de Execução 
Orçamental de Novembro, DGO). 

4) “95% dos pensionistas da SS escapam à CES”, diz-se com cândido rubor social. Nem se dá 
conta que é pela pior razão, ou seja por 90% das pensões estarem abaixo dos 500 €. Seria, 
como num país de 50% de pobres, dizer que muita gente é poupada aos impostos. Os 
pobres agradecem tal desvelo. 

A CES, além de um imposto duplo sobre o rendimento, trata de igual modo pensões 
contributivas e pensões-bónus sem base de descontos, não diferencia careiras longas e 
nem sequer distingue idades (diminuindo o agravamento para os mais velhos) como até o 
fazia a convergência (chumbada) das pensões da CGA. 

5) “As pensões podem ser cortadas”, sentenciam os mais afoitos. Então o crédito dos 
detentores da dívida pública é intocável e os créditos dos reformados podem ser sujeitos a 
todas as arbitrariedades? 

6) “Os pensionistas têm tido menos cortes do que os outros”. Além da CES, ter-se-ão 
esquecido do seu (maior) aumento do IRS por fortíssima redução da dedução específica? 

                                                 
(13) http://www.publico.pt/sociedade/noticia/falacias-e-mentiras-sobre-pensoes-1619400  

http://www.publico.pt/sociedade/noticia/falacias-e-mentiras-sobre-pensoes-1619400
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Caminhamos a passos largos para a versão refundida e dissimulada do famigerado aumento de 
7% na TSU por troca com a descida da TSU das empresas. Do lado dos custos já está 
praticamente esgotado o mesmo efeito por via laboral e pensional, do lado dos proveitos o IRC 
foi já um passo significativo. 

........................... 

A apelidada “TSU dos pensionistas” prevista na carta que o PM enviou a Barroso, Draghi e 
Lagarde em 03/05/2013 e que tinha o nome de “contribuição de sustentabilidade do sistema 
de pensões” valia 436 M€.  

Ora a CES terá rendido no ano que acabou cerca de 530 M€. Se acrescentarmos o que ora foi 
anunciado, chegaremos, em 2014, a mais de 600 M€ de CES. Afinal não nos estamos a 
aproximar da “TSU dos pensionistas”, mas a … afastarmo-nos. Já vai em mais 40%! 

A ideologia punitiva sobre os mais velhos prossegue entre um muro de indiferença, um 
biombo de manipulação, uma ausência de reflexão colectiva e uma tecnocracia gélida. Neste 
momento, comparo o fácies da ministra das Finanças a anunciar estes agravamentos e as 
lágrimas incontidas da ministra dos Assuntos Sociais do Governo Monti em Itália quando se viu 
forçada a anunciar cortes sociais. A política, mesmo que dolorosa, também precisa de ter uma 
perspectiva afectiva para os atingidos. Já agora onde pára o ministro das pensões? 

........................................................ 

Nota:  

Em 2013, a CES “rendeu” 540,3 M€, sendo 387,5 M€ provenientes de pensões pagas através da 
CGA e 152,8 M€ de pensões pagas através do Centro Nacional de Pensões (CNP).  

Para 2014, está prevista a cobrança adicional, após a aprovação da Proposta de Lei nº 193/XII, de 
mais 316,1 M€, dos quais 256,5 M€ através de pensões da CGA e 59,6 M€ através de pensões do 
CNP, num total de 856,4 M€. 

 

 

III. A CES e a sua configuração como Imposto diferente do IRS, desproporcionado, 

iníquo, inadequado e que, segundo o Provedor de Justiça Dr. Alfredo de Sousa, 

“como que duplica, no plano substantivo e em certa medida, uma obrigação 

contributiva a seu tempo já cumprida”  

As pensões, que, até 31 de Dezembro de 2012, estavam isentas de CES, por serem inferiores a 
5.030,64 euros,  passaram a ser tributadas em CES, a partir de um limite quase quadruplamente 
(3,72) inferior àquele que vinha do ano cessante.  

Foi substancialmente alargada a base de incidência e, por conseguinte, ampliado o universo de 
pensões atingidas por esta medida. 

No argumentário apresentado ao TC em sede de fiscalização sucessiva da CES (artigo 78º da Lei nº 
66-B/2012), alegou-se que a CES assume a natureza de um imposto sobre rendimento pessoal que 
aparenta ser distinto do IRS, na medida em que atinge apenas uma “classe” ou categoria de 
pessoas, os reformados e pensionistas, pré-aposentados e equiparados, e não a universalidade 
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dos cidadãos, é uma medida desproporcionada e não se trata sequer de uma medida que não 
pudesse ser evitada. (14) 

Segundo o ensinamento de Gomes Canotilho e Vital Moreira (“Constituição da República 
Portuguesa Anotada”, 4.ª edição, 2007, pág. 340), as diferenciações só podem ser legítimas 
quando se baseiem numa distinção objectiva de situações, tenham um fim legítimo segundo o 
ordenamento constitucional, e se revelem necessárias, adequadas e proporcionadas à 
satisfaçãodo seu objetivo.  

Não se vislumbra qualquer razão plausível que confira legitimidade à imposição de uma 
contribuição extraordinária aos reformados e pensionistas, sobretudo se tivermos em conta a 
disparidade existente na LOE 2013 entre a oneração dos rendimentos do trabalho e dos 
rendimentos de capital.  

Enquanto alguns reformados e pensionistas chegam a ser privados de mais de metade dos valores 
das suas pensões, que não deixam de ser rendimentos do trabalho, os titulares de rendimentos de 
capital previstos nos artigos 71.º e 72.º da LOE 2013 são tributados a taxas liberatórias não 
superiores a 28%.  

Não se trata de uma medida que não pudesse ser evitada, cujos efeitos financeiros não pudessem 
ser obtidos de um modo diferente e socialmente mais justo, e é uma medida desproporcionada, 
devido ao grau de onerosidade em que se traduz. 

Acresce que a “solidariedade” a que alude a epígrafe do artigo 78.º da LOE 2013 é indefinida.  

E conhecido que é o esforço de austeridade que a LOE 2013 impõe aos portugueses, mesmo aos 
de mais baixos rendimentos, em nome do cumprimento dos objetivos do chamado PAEF, somos 
forçados a concluir que a solidariedade que é exigida aos reformados e pensionistas não tem 
como destinatários os cidadãos que mais necessitariam dela.  

A “solidariedade” a que alude o artigo 78.º da LOE 2013 não passa afinal de uma solidariedade 
para com a política financeira definida pelo Governo. Não é título bastante para conferir 
legitimidade constitucional à medida imposta. 

                                                 
(14) “...esta contribuição impende unicamente sobre uma determinada categoria de cidadãos: os reformados e 
pensionistas. Trata-se obviamente de uma discriminação. Resta a questão de saber se essa discriminação é 
constitucionalmente legítima.... (Acórdão do TC nº 187/2013, publicado no DR, 1ª série – nº 78 – 22 de Abril de 2013, 
págs. 2346). 
“... por forma a infligir um sacrifício equiparável (esta medida visa alcançar um efeito equivalente à medida de 
redução salarial, lê-se no Relatório OE2013, pág. 51) ao das “reduções remuneratórias” aplicadas os funcionários 
públicos em 2011 e anualmente renovadas até agora. Também neste sentido é claro o Relatório cit., onde se lê que o 
aumento da despesa que resulta das alterações no regime dos subsídios, vencimentos e pensões, alegadamente 
decorrentes do Acórdão do TC, será compensado por medidas de caráter fiscal (pág.47) ...” (Acórdão do TC nº 
187/2013, publicado no DR, 1ª série – nº 78 – 22 de Abril de 2013, págs. 2339). 
 
“... A interpretar-se este sacrifício adicional como redução de tipo análogo que é mantida para funcionários - ou seja, 
outra pura amputação de pensão - estão então em causa os princípios da proteção da confiança, da igualdade perante 
os encargos públicos e os artigos 62.º e 63.º da Constituição... pelo que a imposição de um adicional de sacrifício 
assumidamente equivalente entre funcionários e pensionistas, ex-funcionários e não, consistindo em tratar de modo 
idêntico destinatários em situação diferente, representa violação, noutra dimensão, do princípio da igualdade ( art.º 
13.º da Constituição)...” (Acórdão do TC nº 187/2013, publicado no DR, 1ª série – nº 78 – 22 de Abril de 2013, págs. 
2340). 
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“Estas medidas ablativas são particularmente desproporcionadas  e injustas - em onerosidade 
agravada pela cumulação das mesmas no contexto mais amplo de medidas de agravamento fiscal -
, carecem de fundamento material bastante, constitucionalmente ponderoso face ao princípio da 
igualdade, para justificar o tratamento de desfavor conferido aos aposentados e reformados, 
mesmo num quadro de emergência económica, financeira e orçamental nacional.” 

..................................... 

“Os aposentados e reformados veem reduzidas as suas pensões, com lesão de expectativas 
legitimamente fundadas quanto à confiança gerada pela consolidação, no momento da aquisição 
do estatuto de aposentado/reformado do direito à pensão, bem como - o que não é despiciendo - 
da sua adequada salvaguarda.”  

..................................... 

“A tal acresce não poder auferir o conjunto de destinatários das normas em causa em princípio, de 
rendimentos do trabalho, encontrando-se numa condição que dificilmente permite a reorientação 
da sua vida com o objetivo de fazer face a dificuldades acrescidas, designadamente por via de um 
mais vasto leque de medidas de austeridade.  

A situação afigura-se tanto mais injusta, quanto é certo que, no que especificamente tange à 
contribuição extraordinária de solidariedade, destinando-se a mesma a financiar o sistema público 
de segurança social (n.º 8 do artigo 78.º), como que duplica, no plano substantivo e em certa 
medida, uma obrigação contributiva a seu tempo já cumprida e, todavia, agora confrontada com a 
correspetiva obrigação prestacional amputada. 

A iniquidade é tanto mais acentuada no que diz respeito às situações abrangidas pelo disposto no 
artigo 78.º e que se situam fora das relações contributivas no âmbito do sistema público de 
segurança social, tratando igualmente não só pensões de distinta natureza como também outras 
“prestações pecuniárias vitalícias devidas a qualquer título” aos cidadãos visados. 

Como se expressa Rui Medeiros a este respeito (in Jorge Miranda; Rui Medeiros, Constituição 
Portuguesa Anotada, Tomo I, 2.ª edição, Coimbra: Wolters Kluwer Portugal, Coimbra Editora, 
2010, pp. 1404-1405): embora velhice e reforma não sejam sinónimos, não se pode olvidar que a 
passagem à situação de reforma e a dependência do sistema de pensões constituem 
frequentemente, um importante fator de vulnerabilização e de precarização da vida das pessoas 
idosas (Heloísa Perista, Usos do tempo, ciclo de vida e vivências da velhice, págs. 170-171). O 
direito à segurança económica que a Constituição assim autonomiza tem plena justificação, 
embora deva ser conjugado com o direito fundamental à segurança social das pessoas idosas (...) e 
constitua, nessa medida, uma incumbência do Estado.  

... a frustração de expectativas legítimas que para o círculo dos aposentados e reformados decorre 
da aplicação do teor dos citados artigos 77.º e 78.º não se afigura constitucionalmente tolerável 
em vista dos parâmetros valorativos decorrentes do princípio da proteção da confiança, 
atendendo à “situação específica” das pessoas que integram o referido círculo e à proteção 
acrescida que lhes é devida, mesmo que em face de um interesse público de realização imperativa 
e do caráter transitório das medidas ablativas.  

... sobressai aqui a intensidade da afetação dos respetivos interesses e expectativas legítimas, 
estando em causa «reduções significativas, capazes de gerarem ou acentuarem dificuldades de 
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manutenção de práticas vivenciais e de satisfação de compromissos assumidos (...)», para me 
socorrer de expressão constante do Acórdão n.º 396/2011 do Tribunal Constitucional...” (15) 

IV. A CES vista pelo TC como MEDIDA DE NATUREZA EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIA, 

tendo por finalidade a satisfação das metas do défice público exigidas pelo 

Programa de Assistência Económica e Financeira 

 “...É, pois, atendendo à natureza excecional e temporária desta medida, tendo por finalidade a 
satisfação das metas do défice público exigidas pelo Programa de Assistência Económica e 
Financeira, que a sua conformidade com os princípios estruturantes do Estado de direito 
democrático deve ser avaliada... (16) 

“...Trata-se ... de um encargo enquadrável no tertium genus das “demais contribuições financeiras 
a favor dos serviços públicos”, a que passou a fazer-se referência, a par dos impostos e das taxas, 
na alínea i) do n.º 1 do art.º 165.º da Constituição... “ (17) 

“... A CES foi, na realidade, concebida exclusivamente para fazer face, juntamente com outras 
medidas, à situação de crise económico-financeira, que terá transitoriamente também exigido, no 
quadro das opções de base feitas pelo poder político, um urgente reforço do financiamento do 
sistema de segurança social, à custa dos próprios beneficiários...” (18) 

“...o legislador, a título excecional e numa situação de emergência, optou por estender aos 
pensionistas o pagamento de contribuições do sistema de segurança social do qual são direta ou 
indiretamente beneficiários, apenas durante o presente ano orçamental...” (19) 

 

V. O Acórdão do TC e as razões invocadas  a favor da TRANSITORIEDADE da CES (20) 
 

“... o legislador, A TÍTULO EXCECIONAL E NUMA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, optou por estender 
aos pensionistas o pagamento de contribuições do sistema de segurança social do qual são direta 
ou indiretamente beneficiários, APENAS DURANTE O PRESENTE ANO ORÇAMENTAL.” 

                                                 
(15) Cf. nºs 34º, 38º, 39º, 40º, 41º, 42º, 43º, 44º e 46º do argumentário do Provedor de Justiça (in Acórdão do TC nº 
187/2013, publicado no DR, 1ª série – nº 78 – 22 de Abril de 2013, págs. 2351 e 2352). 
 
“...o que é exigido de quem já concluiu a sua carreira contributiva, e com base nela formou o seu direito a uma 
específica pensão como é aqui o caso, não pode ser equiparado, ou sequer aproximado, às “participações 
patrimoniais” a que se reconduzem as contribuições e quotizações próprias do sistema de segurança social. Falta aí, 
de todo, a “relação sinalagmática” que a própria ordem jurídica a reconhece (cf. Código e Lei citados). O regime 
traçado facilita a conclusão ao consagrar uma completa indiferença à diferente natureza das “pensões”, de origem 
contributiva e não contributiva, e prestações e rendimentos análogos abrangidos...” (Acórdão do TC nº 187/2013, 
publicado no DR, 1ª série – nº 78 – 22 de Abril de 2013, pág. 2339). 
(16) Acórdão do TC nº 187/2013, publicado no DR, 1ª série – nº 78 – 22 de Abril de 2013, pág. 2385. 
(17) Acórdão do TC nº 187/2013, publicado no DR, 1ª série – nº 78 – 22 de Abril de 2013, pág. 2384. 
(18) Acórdão do TC nº 187/2013, publicado no DR, 1ª série – nº 78 – 22 de Abril de 2013, pág. 2384. 
(19) Acórdão do TC nº 187/2013, publicado no DR, 1ª série – nº 78 – 22 de Abril de 2013, pág. 2385. 
(20)  Acórdão do TC nº 187/2013, publicado no DR, 1ª série – nº 78 – 22 de Abril de 2013, págs. 2380 e 2381 . 
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Fundamentação do Acórdão nº 187/2013: 

“............................................... 

Embora financeiramente suscetível de ser perspetivada de modo ambivalente, privilegiando o 
efeito prático do lado da despesa ou da receita consoante o seu âmbito subjetivo de incidência, a 
CES é juridicamente configurada no preceito que institui a medida, de modo unitário, como uma 
contribuição para a segurança social, ainda que apresente a particularidade de ser exigida aos 
atuais beneficiários dos regimes previdenciais.  

Aliás, em conformidade com esta natureza de tributo para a segurança social e não de redução 
formal do montante da prestação, nos termos do artigo 53.º do CIRS, o valor da pensão, apurado 
sem ter em conta a incidência da CES, continua a fornecer a indicação do rendimento bruto 
tributável pela categoria H.  

O montante que resulta da aplicação da CES entra, porém, no passo seguinte, como dedução 
específica para apuramento da matéria coletável, nos termos da alínea b) do n.º 4 do referido 
preceito que manda deduzir “as contribuições obrigatórias para regimes de proteção social …”. 

Sem dúvida que a incidência, em geral, de uma obrigação contributiva sobre os próprios 
beneficiários ativos representa um desvio ao funcionamento do sistema, na medida em que 
introduz uma nova modalidade de financiamento da segurança social que abarca os próprios 
beneficiários das prestações sociais, pondo em causa, de algum modo, o princípio da 
contributividade, que tem pressuposta a ideia de uma relação sinalagmática direta entre a 
obrigação legal de contribuir e o direito às prestações (artigo 54º da Lei n.º 4/2007, de 16 de 
janeiro). O que se torna ainda mais evidente quando a obrigação incide sobre os beneficiários de 
modalidades privadas de proteção social, que são exteriores ao sistema público de segurança 
social. 

No entanto, a circunstância de o sistema previdencial assentar fundamentalmente no 
autofinanciamento, através das quotizações dos trabalhadores e das contribuições das entidades 
empregadoras, não obsta a que possa recorrer a outras fontes de financiamento, incluindo outras 
receitas fiscais legalmente previstas, como decorre do artigo 92.º da Lei n.º 4/2007. 

A receita obtida através de um tributo parafiscal que incide sobre os pensionistas dos regimes 
complementares e substitutivos não deixa de corresponder a uma forma de financiamento da 
segurança social, em termos que equivalem às quotizações dos trabalhadores no âmbito da 
obrigação contributiva. Num contexto de emergência económica e financeira, a contribuição visa, 
por outro lado, contrariar a tendência deficitária da segurança social e permitir satisfazer os 
compromissos assumidos com as prestações do regime geral de segurança social e de proteção 
social da função pública. 

...................................... 

Tratando-se de uma contribuição para a segurança social, como tudo indica, não obstante a sua 
atipicidade, ela não está sujeita aos princípios tributários gerais, e designadamente aos princípios 
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da unidade e da universalidade do imposto, não sendo para o caso mobilizáveis as regras do artigo 
104.º, n.º 1, da Constituição relativas ao imposto sobre o rendimento pessoal.  

................................. 

É uma receita consignada, na medida em que se destina a satisfazer, de modo imediato, as 
necessidades específicas do subsistema contributivo da segurança social, distinguindo-se por isso 
dos impostos, que têm como finalidade imediata e genérica a obtenção de receitas para o Estado, 
em vista a uma afetação geral e indiscriminada à satisfação de encargos públicos. E não possui um 
caráter de completa unilateralidade uma vez que os regimes complementares têm o seu suporte 
jurídico institucional no sistema de segurança social globalmente considerado, e não deixam de 
manter uma relação de proximidade com o regime contributivo (que é, por natureza, obrigatório), 
retirando um benefício indireto do seu eficaz funcionamento (quanto à caracterização jurídica da 
contribuição para a segurança social, Ilídio das Neves, Direito da Segurança Social, Coimbra, 1996, 
pág. 360).  

Trata-se, assim, de um encargo enquadrável no tertium genus das “demais contribuições 
financeiras a favor dos serviços públicos”, a que passou a fazer-se referência, a par dos impostos e 
das taxas, na alínea i) do n.º 1 do art.º 165.º da Constituição. 

.......................................... 

75. Um aspeto que se torna evidente, por tudo o que já anteriormente se expôs, é que os 
pensionistas afetados pela medida não se encontram na mesma situação de qualquer outro 
cidadão, justamente porque são beneficiários de pensões de reforma ou de aposentação e de 
complementos de reforma, e é a sua distintiva situação estatutária que determina a incidência da 
CES, como medida conjuntural, com a finalidade específica de assegurar a sua participação no 
financiamento do sistema de segurança social, num contexto extraordinário de exigências de 
financiamento que, de outra forma, sobrecarregariam o Orçamento do Estado ou se transfeririam 
para as gerações futuras. 

A Constituição não estabelece a proporção em que o financiamento da segurança social depende 
de qualquer uma das suas fontes, sendo essa matéria que está em grande medida à disposição do 
Estado no âmbito da sua liberdade de conformação política e legislativa (Gomes Canotilho/Vital 
Moreira, Constituição da República Portuguesa Anotada, vol. I, pág. 817). 

................................... 

E os quantitativos das novas contribuições fixados pelo artigo 78º, da Lei do Orçamento do Estado, 
não se revelam excessivamente diferenciadores, face às razões que se admitiram como 
justificativas da imposição desta medida penalizadora dos pensionistas, sendo as percentagens 
relativas ao montante das pensões constantes do n.º 1, similares às das reduções das 
remunerações de quem aufere por verbas públicas, constantes do artigo 27.º do mesmo diploma, 
e que foi considerado situarem-se ainda dentro dos limites do sacrifício exigível, de que se 
excluiram todos aqueles que auferem pensões inferiores a €1350. 

E se as percentagens das contribuições que incidem sobre as pensões abrangidas pelo n.º 2, do 
mesmo artigo 78º, atingem valores bem mais elevados, elas também incidem sobre pensões cujo 
montante não deixa de justificar um maior grau de progressividade. A prossecução do fim de 
interesse público que preside a esta medida e a sua emergência, aliadas a um imperativo de 
solidariedade, tem uma valia suficiente para fundamentar a diferenciação estabelecida entre o n.º 
1 e o n.º 2 do artigo 78º 
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Quanto à análise dos princípios da proporcionalidade e da proteção da confiança não pode deixar 
de se ter presente quer a recente evolução verificada no regime previdencial de segurança social 
quer, sobretudo, a natureza conjuntural da CES. 

.........................................................................  

as normas ora impugnadas surgem impulsionadas por uma necessidade conjuntural e emergente 
de redução da afetação de verbas públicas à manutenção do sistema de segurança social. 

A CES foi, na realidade, concebida exclusivamente para fazer face, juntamente com outras 
medidas, à situação de crise económico-financeira, que terá transitoriamente também exigido, 
no quadro das opções de base feitas pelo poder político, um urgente reforço do financiamento do 
sistema de segurança social, à custa dos próprios beneficiários.  

Perante a conjugação de uma diminuição das receitas do sistema de segurança social, face ao 
forte aumento do desemprego, redução dos salários e às novas tendências migratórias, com um 
aumento das despesas com o apoio ao desemprego e às situações de pobreza, e à consequente 
necessidade de o Estado subsidiar o sistema de segurança social, agravando desse modo o défice 
público, o legislador, a título excecional e numa situação de emergência, optou por estender aos 
pensionistas o pagamento de contribuições do sistema de segurança social do qual são direta ou 
indiretamente beneficiários, apenas durante o presente ano orçamental. 

É, pois, atendendo à natureza excecional e temporária desta medida, tendo por finalidade a 
satisfação das metas do défice público exigidas pelo Programa de Assistência Económica e 
Financeira, que a sua conformidade com os princípios estruturantes do Estado de direito 
democrático deve ser avaliada.” (21) 

...................... 

No que se refere às pensões abrangidas pelo n.º 2 do artigo 78º, cabe adicionalmente referir que 
essas prestações já haviam sido objeto de uma contribuição extraordinária de solidariedade de 10 
%, incidindo sobre o montante que excede aquele valor, por força do artigo 162º da Lei n.º 55-
A/2010, de 31 de dezembro (Lei do OE de 2011), e que veio a ser agravada, em termos idênticos 
aos agora previstos, através do n.º 15 do artigo 20º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro (Lei 
do OE de 2012).  

Não há, pois, nenhuma evidência, em todo este contexto, de uma infração ao princípio da 
proteção da confiança.” (22) 

... a redução das pensões, mesmo quando influenciadas pela aplicação de taxas contributivas 
percentuais muito elevadas – como sucede em relação às pensões abrangidas pelo n.º 2 do artigo 
78º -, não corresponde a uma ablação do direito à pensão, constituindo antes uma medida 
conjuntural de caráter transitório, justificada por situação de emergência económica e financeira, 
pelo que não pode ainda aqui atribuir- se a essa contribuição uma natureza confiscatória. (23) 

... considerando que as taxas adicionais de 15% e 40% são aplicadas só a partir de rendimentos 
especialmente elevados e deixam ainda uma margem considerável de rendimento disponível, e – 

                                                 
(21)  Acórdão do TC nº 187/2013, publicado no DR, 1ª série – nº 78 – 22 de Abril de 2013, págs. 2382 a 2385. 
(22)  Acórdão do TC nº 187/2013, publicado no DR, 1ª série – nº 78 – 22 de Abril de 2013, pág. 2385. 
(23)  Acórdão do TC nº 187/2013, publicado no DR, 1ª série – nº 78 – 22 de Abril de 2013, pág. 2387. 
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como se referiu já – revestem caráter transitório e excecional, não se afigura que se lhes possa 
atribuir caráter confiscatório. (24) 

O Tribunal pronuncia-se, nos termos expostos, pela não inconstitucionalidade da norma do artigo 
78º. 

 
VI. A CES como tributo que: 

i. atinge uma certa categoria de pessoas;  
ii. que quebra a relação de conexão entre a contribuição e o benefício; 

iii. que é imposta unilateralmente para acorrer a despesas que, atento o 
subfinanciamento do sistema previdencial, também são gerais; 

iv. que incide sobre um rendimento pessoal específico – a pensão – 
sobrecarregando o seu titular, já sujeito, nos termos gerais, ao Imposto 
sobre o Rendimento das Pessoas Singulares e a única especificidade de tal 
rendimento radica na qualidade de pensionista do seu titular – 
característica inadequada para justificar a dupla incidência da tributação 
do rendimento 

(Declaração de Voto do Juiz Conselheiro Pedro Manuel Pena Chancerelle de Machete)   (25) 

“A CES atinge, diminuindo-os, os rendimentos de uma certa categoria de pessoas – as que se 

encontram em situação de reforma ou similar – que, tendo cumprido as suas obrigações 

contributivas, contavam agora com as prestações correspondentes.  

E, ao fazê-lo, para além de contrariar direitos definidos de acordo com a lei anterior, a CES quebra 

a relação de conexão entre a contribuição e o benefício.  

Com efeito, ainda que num sistema assente na repartição possa não existir uma rigorosa ou 

proporcional correlação entre o montante da contribuição e a perceção de uma futura pensão, a 

contribuição é sempre a contraprestação, o pressuposto causal e a medida do benefício. 

No quadro da CES não é isso que se verifica: o valor da pensão auferida é um dado que indicia a 

capacidade de contribuir para os sistemas previdenciais públicos. A obrigação de contribuir – ou 

seja, de pagar a CES – é, nesta perspetiva, imposta unilateralmente para acorrer a despesas que, 

atento o subfinanciamento do sistema previdencial, também são gerais, funcionando a pensão 

como manifestação de capacidade contributiva e fonte de financiamento suplementar.  

Deste modo, a CES incide sobre um rendimento pessoal específico – a pensão – sobrecarregando o 

seu titular, já sujeito, nos termos gerais, ao Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares. E 

a única especificidade de tal rendimento radica na qualidade de pensionista do seu titular – 

característica inadequada para justificar a dupla incidência da tributação do rendimento. 

... os contribuintes pensionistas – apenas por serem pensionistas – independentemente da sua 

capacidade contributiva, podem vir a ter de suportar uma taxa média de impostos sobre o 

rendimento pessoal superior à de outros contribuintes com rendimentos de outras categorias, 

                                                 
(24)  Acórdão do TC nº 187/2013, publicado no DR, 1ª série – nº 78 – 22 de Abril de 2013, pág. 2387. 
(25)  Acórdão do TC nº 187/2013, publicado no DR, 1ª série – nº 78 – 22 de Abril de 2013, págs. 2405 a 2407. 
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incluindo os rendimentos do trabalho, e isto sem uma justificação objetiva fundada na própria 

natureza do rendimento (como pode acontecer com as taxas liberatórias, relativamente aos 

rendimentos de capital).  

Com efeito, tal sucede apenas porque se trata de pensionistas e porque se considera necessário 

reduzir o peso dos encargos com a segurança social no orçamento geral do Estado. Nessa medida, 

existe, desde logo, uma violação do princípio da igualdade.  

Acresce que a mesma contribuição não toma em consideração, a qualquer título, as necessidades 

do agregado familiar - sendo certo que, por força da alínea f) do n.º 2 do artigo 67.º da 

Constituição, incumbe ao Estado, para proteção da família, “regular os impostos e os benefícios 

sociais, de harmonia com os encargos familiares”.  

Enquanto tributação autónoma em relação ao Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 

Singulares, não são tomadas em consideração na CES quaisquer mecanismos ou técnicas que 

permitam acomodar os encargos familiares, como é o caso do método do quociente conjugal, 

acompanhado no ordenamento fiscal português de um sistema de deduções à coleta.  

Ora, como se decidiu no Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 57/95, “o princípio da igualdade é 

desrespeitado quando pessoas em condições iguais pagam impostos desiguais”. 

Assim, os rendimentos dos pensionistas são afetados mais penosamente em sede de tributação 

incidente sobre o rendimento pessoal do que os rendimentos de várias outras categorias de 

contribuintes.  

E não se vislumbra a justificação para tal penalização, independentemente da proveniência pública 

ou privada das pensões e da concreta capacidade contributiva dos pensionistas.  

O artigo 78.º da Lei do Orçamento do Estado para 2013 viola, pelo exposto, o artigo 104.º, n.º 1, 

da Constituição. 

..................... 

Acresce que “...um dos riscos associados à CES é justamente o de a mesma poder ser tomada 

como um «embrião de reforma» do sistema previdencial da segurança social, quando tal medida 

é, devido à indiferenciação que a caracteriza, totalmente inadequada para o efeito.” 

........................ 

“Finalmente, coloca-se aqui com toda a acuidade o problema da tutela da confiança. 

A subtração de benefícios devidos no âmbito de sistema complementar da segurança social para 

financiar os sistemas previdenciais de caráter geral e obrigatório – e é esse inequivocamente o 

alcance da consignação de receitas estatuída no n.º 8 do artigo 78.º da Lei do Orçamento do 

Estado para 2013 – contraria não apenas pontualmente a confiança daqueles que agora são 

também beneficiários de regimes complementares, como, sobretudo, cria objetivamente 

insegurança quanto ao próprio sistema de segurança social e às bases em que assentará a sua 

indispensável reforma.  
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Com efeito, já há muito, e seguramente desde a reforma da segurança social realizada em 2007, 

que são conhecidas as limitações estruturais dos sistemas previdenciais gerais existentes. Por isso 

mesmo, foi apontada como via alternativa a quem se encontra ainda no ativo o «investimento» 

em regimes complementares. É precisamente a essa luz que se entende o favorecimento de tais 

regimes previsto no já citado artigo 81.º, n.º 2, da Lei de Bases da Segurança Social: o Estado deve 

estimular o seu desenvolvimento através de incentivos.  

Por isso, recorrer agora aos mesmos regimes – aliás, não a todos, mas apenas àqueles em que a 

partilha de responsabilidades sociais é mais intensa, como acontece nos regimes de iniciativa 

coletiva;  ou àqueles que, embora de iniciativa individual, se baseiam na confiança depositada no 

Estado, como acontece com o regime público de capitalização – para obter recursos necessários 

ao financiamento dos sistemas previdenciais gerais, não pode deixar de suscitar sérias dúvidas 

quanto à consistência e eficácia protetiva das soluções apontadas pelo próprio legislador como 

alternativas desejadas para assegurar uma evolução virtuosa do sistema de segurança social no 

seu todo.” (26) 

 

VII. A CES vista como instrumento que opera pelo lado da receita e que, não 

constituindo uma receita patrimonial, só pode reconduzir-se à família das RECEITAS 

TRIBUTÁRIAS, rectius, DAS PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS COATIVAS    

(Declaração de Voto do Juiz Conselheiro José da Cunha Barbosa)   (27) 

Haver-se-á, desde logo, de reconhecer que, relativamente ao previsto em anteriores leis, a medida 
prevista introduz, agora, uma profunda reestruturação quanto ao seu âmbito quantitativo como  
qualificativo.  

Efetivamente, passam a estar abrangidas pela CES pensões de montante significativamente 
inferior ao que vinha acontecendo (a partir de € 1.350), sendo agora visadas, paralelamente às 
pensões pagas por entidades públicas, todas as prestações pecuniárias vitalícias devidas a 
qualquer título a aposentados, reformados, pré-aposentados  ou equiparados que não estejam 
expressamente excluídos pela lei.  

Apesar de, no relatório do Orçamento de Estado para 2013, o Ministério das Finanças voltar a 
incluir a CES na lista de “Medidas do Lado da Redução da Despesa”, visando com ela alcançar “um 
efeito equivalente à medida de redução salarial aplicada aos trabalhadores do setor público em 
2011 e 2012”, certo é que tal qualificação é desmentida pela configuração assumida pela figura.  

Com efeito, não é pelo facto de a medida em causa incidir sobre todas as prestações pecuniárias 
vitalícias pagas a título de pensões - sejam elas devidas por entidades públicas ou não – que há 
que atribuir à CES uma “natureza híbrida”.  

                                                 
(26) Declaração de Voto do  Juiz Conselheiro Pedro Manuel Pena Chancerelle de Machete (in Acórdão do TC nº 
187/2013, publicado no DR, 1ª série – nº 78 – 22 de Abril de 2013, págs. 2405 a 2407. 
 
(27)  Acórdão do TC nº 187/2013, publicado no DR, 1ª série – nº 78 – 22 de Abril de 2013, págs. 2409 e 2410. 
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Trata-se, pois, indiscutivelmente, de um instrumento que opera pelo lado da receita e que, não 
constituindo uma receita patrimonial, só pode reconduzir-se à família das receitas tributárias, 
rectius, das prestações pecuniárias coativas. 

Ora, independentemente de saber se este tributo é um verdadeiro imposto ou uma contribuição 
financeira, maxime, um tributo parafiscal, sempre haverá que reconhecer que o mesmo viola um 
dos mais elementares princípios do Estado de Direito, a saber, o princípio da segurança jurídica e 
da proteção da confiança dos cidadãos (artigo 2.º da CRP). 

Cumpre explicar porquê.  

Não há dúvidas que a norma em crise não consubstancia uma situação de retroatividade 
expressamente proibida pela Constituição. No entanto, estando em causa um tributo, o princípio 
da proteção da confiança não deixa aí de assumir particular relevo, se e na medida em que se 
achem verificados os seus pressupostos operativos. Assim, à semelhança do que vem a 
jurisprudência constitucional reconhecendo em numerosos e relevantes arestos (cfr., entre outros, 
os Acórdãos n.ºs 556/2003, 128/2009 e 399/2010, disponíveis em www.tribunalconstitucional.pt), 
a conclusão pela inadmissibilidade de uma medida, à luz do princípio da proteção da confiança 
depende, em primeiro lugar, de um juízo sobre a consistência e legitimidade das expectativas dos 
cidadãos visados, e, em segundo lugar, de um juízo quanto à prevalência do interesse público 
subjacente à medida sobre o interesse individual sacrificado pela mesma, a efetuar nos termos do 
princípio da proporcionalidade  em sentido amplo ou da proibição do excesso.  

Ao contrário do que me parece decorrer do Acórdão, estes requisitos cumulativos encontram-se 
preenchidos na hipótese vertente. De facto, sendo certo que a CES não representa uma inovação 
do Orçamento de Estado para 2013, integrando já os orçamentos de 2011 e 2012, julgo que, 
escrutinadas as suas finalidades (v.g., garantir a sustentabilidade financeira dos sistemas de 
proteção social, adaptar o montante de algumas pensões ao esforço contributivo efetivamente 
verificado), a configuração que veio a assumir não era previsível nem expectável por parte dos 
contribuintes outrora não abrangidos. 

Não se ignora, como aliás alertou o Acórdão n.º 399/2010 ... que o contexto de crise económico-
financeira coloca, de per se, os cidadãos de sobreaviso, mitigando nessa medida a possível 
imprevisibilidade da atuação estadual nos domínios orçamental e tributário.  

Afigura-se-nos, ainda assim, que aqueles contribuintes detinham expectativas consistentes quanto 
à conservação do regime jurídico da CES, porquanto esta teria como desiderato, paralelamente à 
obtenção de receita, a correção de anomalias verificadas em algumas pensões a cargo do Estado 
(para além de que, como se afirma no Acórdão, se está perante pessoas «…na situação de reforma 
ou aposentação, portanto, chegadas ao termo da sua vida activa e obtido o direito ao pagamento 
de uma pensão calculada de acordo com as quotizações que deduziram para o sistema de 
segurança social, têm expectativas legítimas na continuidade do quadro legislativo e na 
manutenção da posição jurídica de que são titulares, não lhes sendo sequer exigível que tivessem 
feito planos de vida alternativos em relação a um possível desenvolvimento da actuação dos 
poderes públicos susceptível de se repercutir na sua esfera jurídica.»). 

Depois, tais expectativas devem ter-se por legítimas. Ou seja, não obstante existirem pensões 
cujos montantes se afiguram manifestamente excessivos face às contribuições efetuadas, tal 
excesso é produto de uma intervenção do legislador democraticamente legitimado, não sendo 
reconduzível a uma situação de fraude, ilegalidade ou omissão (Jorge Reis Novais, Os princípios 
constitucionais estruturantes da República Portuguesa, Coimbra Editora, 2011, p. 267). 
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Finalmente, conclui-se que, atenta a configuração concretamente assumida pela CES – isto é, 
tendo em consideração as taxas praticadas e o seu âmbito de incidência objetivo e subjetivo – esta 
não respeita os ditames do princípio da proporcionalidade ou da proibição do excesso, revelando-
se desnecessária e certamente desproporcionada em face dos fins públicos visados.  

Por um lado, a figura em crise sofre de um deficit claro de racionalidade: o seu âmbito subjetivo de 
aplicação é mais amplo do que aquilo que seria consonante com o escopo que lhe é inerente, 
circunstância, aliás, igualmente reveladora da sua inexigibilidade. 

Por outro, a ablação infligida a certos sujeitos passivos é muitíssimo severa, sobretudo se se tiver 
em conta não só a progressividade das taxas aplicadas, como a circunstância de ao esforço 
implicado pela CES acrescerem ainda as demais medidas do OE 2013 também incidentes sobre os 
rendimentos provenientes de pensões (concretamente, o agravamento das taxas gerais de IRS, a 
taxa adicional de solidariedade e a sobretaxa em sede de IRS).  

Da imprevisibilidade e irracionalidade da alteração introduzida, conjugadas com a gravidade da 
penalização em que a mesma se traduz, decorre, em meu entender, a não prevalência do 
interesse público sobre os interesses particulares em presença, havendo que concluir, atento o 
iter percorrido, pela violação do princípio da proteção da confiança, dedutível do artigo 2.º da 
CRP, e, consequentemente, pela inconstitucionalidade da norma visada. 

VIII. A CES foi concebida como uma medida puramente CONJUNTURAL, de obtenção de 

receita e reveste características de IMPOSTO DE NATUREZA PARAFISCAL, sobre o 

rendimento de pensionistas e reformados, distinto do IRS, para além de que a CES 

provém da criação deliberada, pelo legislador, de medidas de obtenção de receita 

intencionalmente EQUÍVOCAS, traduzida num IMPOSTO DE CLASSE, uma MEDIDA 

SELETIVA e DISCRIMINATÓRIA 

(Declaração de Voto da Juíza Conselheira Catarina Sarmento e Castro)   (28) 

Contrariamente à maioria, considero que a CES é um tributo sujeito à Constituição fiscal, 
convocando o disposto no artigo 104.º, n.º 1, da CRP.  

Assim sendo, a CES viola, a meu ver, princípios basilares como o da universalidade do imposto, da 
igualdade perante os encargos públicos, da capacidade contributiva, e da proibição do excesso.  

......................................... 

Apesar de no relatório sobre o OE para 2013 a CES estar incluída na lista das medidas do lado da 
redução da despesa (qualificação que, aliás, não mereceu a concordância do Parecer Técnico da 
Unidade Técnica de Apoio Orçamental da Assembleia da República), a verdade é que tal 
qualificação não pode aceitar-se, já que a CES não abrange apenas pensões que oneram o sistema 
público de segurança social, aplicando-se também às prestações do sistema complementar (e 
substitutivo) que nada pesam sobre aquele.  

E, por isso, também não pode colher a ideia de que com esta medida se busca a introdução de 
reduções da despesa com efeito equivalente à redução salarial dos trabalhadores do setor público. 

                                                 
(28)  Acórdão do TC nº 187/2013, publicado no DR, 1ª série – nº 78 – 22 de Abril de 2013, págs. 2412 e 2413. 
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A CES reveste, essencialmente, características de imposto de natureza parafiscal, sobre o 
rendimento de pensionistas e reformados, distinto do IRS, com escalões e progressividade 
diferentes deste, com distinta base de incidência (veja-se, nomeadamente, que é sobre o 
rendimento bruto, ao contrário do IRS, que incide sobre o rendimento após as deduções 
específicas). 

Divirjo da maioria já que vejo na CES um caráter absolutamente unilateral, não sinalagmático, nem 
associado a um benefício individualizado ou a uma contraprestação específica a quem a ela fica 
sujeito.  

............................................. 

Não se argumente, para furtar a CES à qualificação como imposto, que a CES é uma receita 
consignada a satisfazer as necessidades do subsistema contributivo da segurança social, o que 
afastaria a sua qualificação como imposto: na verdade, este tipo de contribuições destinadas à 
segurança social estão afetas ao financiamento de uma ampla categoria de despesas do sistema 
previdencial, mas também de outras, como as políticas ativas de emprego e de formação 
profissional (ver, v.g, Nazaré Costa Cabral, «Contribuições para a segurança social: um imposto 
que não ousa dizer o seu nome?», Estudos em homenagem ao Prof. Doutor Sérvulo Correia, Vol. 
IV, FDUL, 2010, p. 295). 

.............................. 

Na doutrina, entre nós, Casalta Nabais também considera que a sua sede é a Constituição fiscal, 
Direito fiscal, 7.ª Edição, Coimbra, 2013, p. 586-587). 

Em minha opinião, a indispensabilidade da aplicação do regime da Constituição fiscal a tributos sui 
generis como este, pretende obstar à criação deliberada, pelo legislador, de medidas de obtenção 
de receita intencionalmente equívocas que, por revestirem características de ambos os mundos, 
se furtariam à aplicação dos princípios e regras em matéria de impostos. 

E, no caso em apreço, é particularmente visível que se justificam as razões de tutela. 

Assim encarada a CES, defendo, por razões que aqui exponho sumariamente, que esta, recaindo 
apenas sobre uma só categoria de contribuintes, que corresponde a um universo específico de 
pessoas, delimitado em função da sua condição de inatividade laboral, se configura como um 
imposto de classe, uma medida seletiva, que não encontra fundamento racional bastante, sendo, 
consequentemente, violadora do princípio da universalidade e da igualdade tributária. 

A CES também desrespeita a capacidade contributiva, pondo em causa a pessoalidade do imposto, 
ao não atentar nas necessidades e rendimentos reais do agregado familiar, isto é, não ponderando 
o real rendimento disponível, já que, contrariamente ao IRS, não leva em linha de conta deduções 
à coleta em matéria de saúde, educação, pessoas a cargo, por exemplo. 

.................................................... 

Por fim, mas não menos importante, é de sublinhar que não acolho o argumento de que a CES se 
justificaria também por um dever de solidariedade intergeracional : um tal objetivo jamais pode 
ser prosseguido por uma medida meramente conjuntural e avulsa. Ora a CES, como foi concebida, 
enquanto receita extraordinária, não é uma medida estrutural, pensada para a solvabilidade do 
sistema, não podendo, por isso, ser encarada como uma medida com o propósito de reduzir 
encargos lançados sobre as gerações futuras. 

.......................................... 
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Referimo-nos, afinal, a um segmento da população que, na sua maioria, se encontra em especial 
situação de vulnerabilidade e dependência e que, por naturais razões atinentes à sua idade (e, 
muitas vezes, à saúde) se mostra incapaz de reorientar a sua vida em caso de alteração inesperada 
das circunstâncias.  

Entendo, por estas razões, que não podem ser afetadas neste grau, as suas expectativas 
relativamente às prestações fixadas – e refiro-me, sobretudo, a certas faixas de pensões que 
realizaram efetivos descontos durante uma carreira contributiva – nem neste grau prejudicada a 
tutela do investimento na confiança que o acórdão também refere.  

... é excessiva a medida da afetação da confiança infligida a uma faixa da população que depende 
desta prestação social para garantir a sua independência económica e a sua autonomia pessoal 
(tanto mais que foram já afetados por outras medidas gerais de austeridade, e que, nalguns casos, 
deles voltou, de novo, até, a depender a família).  

 
IX. A CES, tal como está configurada, para «alcançar um efeito equivalente à medida de 

redução salarial aplicada aos trabalhadores do setor público» ULTRAPASSA EM 

MUITO ESSE OBJECTIVO, tendo em conta o caráter abrangente e unitário da medida 

(Declaração de Voto da Juíza Conselheira Maria José Rangel de Mesquita)   (29) 

..................................... 

 ... tendo em conta o caráter abrangente e unitário da medida, o objetivo, mencionado no 
Relatório sobre o Orçamento de Estado para 2013, de «alcançar um efeito equivalente à medida 
de redução salarial aplicada aos trabalhadores do setor público» (cfr. II, 3.1.1., p. 51) é em muito 
ultrapassado.  

................................... 

O  pretendido paralelismo cessa na medida em que o âmbito da aplicação da contribuição em 
causa (ou âmbito de incidência) e respetivas taxas respeitam, unitariamente, a um universo muito 
mais abrangente e as percentagens e limites da dita contribuição excedem as aplicáveis à redução 
das remunerações dos trabalhadores do setor público. 

O esforço imposto por via da medida em causa é exigido em razão da qualidade, particular e 
distinta face à generalidade dos cidadãos, de beneficiário de prestações de aposentação ou 
reforma ou equiparadas, devidas ao abrigo de diferentes regimes dos vários sistemas integrados 
no sistema de segurança social – mas sem atender todavia à diversa configuração das várias 
situações abrangidas por esses regimes, em especial a situação daqueles que, qualquer que seja o 
regime em que se integram, registam carreiras contributivas longas ou mesmo completas nos 
termos da lei aplicável no momento da aquisição do direito à prestação e, ainda, a origem no 
aforro privado das contribuições pagas para alguns dos regimes abrangidos, como sucederá em 
relação a componentes do denominado regime complementar.  

Assim configurada, a medida em causa afigura-se revestir a natureza de tributo por onerar, 
objetivamente, o rendimento percebido mediante prestações devidas em razão da qualidade 
particular de aposentado ou reformado (ou equiparado), independentemente de a entidade 

                                                 
(29)  Acórdão do TC nº 187/2013, publicado no DR, 1ª série – nº 78 – 22 de Abril de 2013, págs. 2416 a 2419. 
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devedora assumir natureza pública ou privada e, assim, de as verbas envolvidas no pagamento das 
prestações devidas terem origem pública ou privada.  

..................................... 

... ainda que se admita que a medida possa estar nos limites da necessidade, sendo porventura 
necessária em face da maior amplitude do universo de destinatários de eventuais medidas de 
financiamento alternativas relativamente aos atuais beneficiários da segurança social, entende-se 
que a mesma se afigura excessiva e desproporcionada – valoração justificada em razão da 
abrangência da medida em termos de âmbito de incidência, da desconsideração da diversidade de 
situações subjacentes à qualidade de beneficiário das prestações afetadas e, ainda, dos elevados 
limites das taxas aplicáveis.  

.................................... 

De facto, o sacrifício imposto é tanto mais desmedido quanto o montante da prestação tenha 
maior correspondência com as contribuições efetivamente pagas ao longo da carreira 
contributiva. 

Por último, as taxas aplicáveis apresentam-se como gravosas quer em termos de valor da taxa 
máxima, quer em termos da sua aplicação, que se efetua a partir de um patamar de rendimento 
que – contrariamente às medidas com idêntica denominação previstas em leis do Orçamento de 
Estados anteriores – não funcionam apenas por aplicação em excesso de um patamar de 
rendimento elevado, mas a partir de um patamar de rendimento muito inferior. 

Atendendo ao que ficou exposto a nossa pronúncia foi no sentido da inconstitucionalidade das 
normas do artigo 78.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro. 

 

X. A CES configurada como FINANCIAMENTO que se afasta decisivamente do 
pressuposto e da finalidade do sistema de segurança social e QUE RADICA TÃO 
SOMENTE NO ALÍVIO – ANUAL - DE PARTE DO SISTEMA que deverá ser suportada 
pelos impostos, ou seja, suportada por todos 

(Declaração de Voto do Juiz Conselheir Fernando Vaz Ventura)   (30) 

Em primeiro lugar, não oferece dúvida que a CES opera sacrifício acrescido sobre pensionistas e 
reformados, também onerados, como os demais contribuintes, com o aumento generalizado de 
impostos.  

Ora, não se vê que essa condição, em si mesma, justifique uma obrigação especial na satisfação 
dos encargos públicos e participação suplementar na correção de desequilíbrios orçamentais, 
tanto mais quando incidente sobre quem se encontra numa fase de vida que não permite procurar 
outras fontes de rendimento.  

Não colhe, a meu ver, a justificação de que se trata de sacrifício equivalente às reduções salariais 
por parte de quem se encontra a beneficiar de verbas públicas e destinado a compensar o maior 
esforço orçamental com o sistema de segurança social na atual situação económica e financeira, 
desde logo porque a CES estende o seu âmbito de incidência a contribuintes cujas pensões não 
representam qualquer encargo para o orçamento da segurança social, como acontece com 
rendimentos proporcionados por planos de pensões criados por regimes previdenciais de iniciativa 

                                                 
(30)  Acórdão do TC nº 187/2013, publicado no DR, 1ª série – nº 78 – 22 de Abril de 2013, págs. 2420 a 2419. 
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empresarial ou coletiva, geridos por entidades de direito privado ou cooperativo e até por 
entidades de direito público (caso da Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores - CPAS).  

A medida abarca, assim, as pensões enquadráveis no primeiro e segundo pilares do sistema da 
segurança social, o que a diferencia profundamente da medida com a mesma designação 
consagrada nos orçamentos de estado de 2011 e 2012.  

Também não colhe outra fonte de legitimação, avançada no relatório do OGE, no sentido de que 
se procura atingir a correção de disfunções na perceção de pensões formadas sem a devida 
correspondência contributiva, vistas como indispensáveis para assegurar a sustentabilidade do 
sistema de segurança social, de acordo com princípios de auto-sustentabilidade, justiça e 
solidariedade intergeracional. 

Não se vê como poderá a CES, enquanto medida anual e de emergência, atingir esse objetivo 
duradouro, desde logo porque não diferencia, como esperado, entre quem aufere pensão 
consolidada na sequência de mais de 30 ou 40 anos de contribuições e com ponderação da 
integralidade da carreira contributiva e outros beneficiários, cujas pensões não encontram 
apropriado lastro contributivo e sofrem de questionável justiça social, ao menos numa perspetiva 
diacrónica.  

.......................................... 

Mesmo que o sistema assente numa lógica de repartição, e não de capitalização, a configuração 
atual da Lei de Bases da Segurança Social (lei n.º 4/2007, de 16 de janeiro) procura assegurar que 
o esforço solidário incida de forma diversa sobre as várias categorias de pessoas através do 
princípio da adequação seletiva das fontes de financiamento (artigo 90.º da Lei n.º 4/2007, de 16 
de janeiro, e Decreto-Lei n.º 367/2007, de 2 de novembro), de acordo com a natureza e objetivos 
a que obedece cada um dos sistemas e subsistemas instituídos, conjugado com a regra da 
contributividade.  

Ora, e como sublinha Sérgio Vasques, “[o] que o principio da adequação seletiva das fontes de 
financiamento e a regra da contributividade significam, em suma, é que constituindo embora a 
segurança social um direito que é de todos, não são as contribuições a cargo dos trabalhadores 
que financiam as prestações a que todos têm direito” (Principio da Equivalência como Critério da 
Igualdade Tributária, 2008, p. 185).  

Afastada que está a alteração da pensão  – já formada - por parte de quem efetue a prestação 
suplementar solidária representada pela CES – sem prejuízo da reconfiguração financeira global do 
sistema previdencial, garantindo a sua sustentabilidade - afigura-se-me claro que estamos perante 
financiamento que se afasta decisivamente do pressuposto e da finalidade do sistema de 
segurança social e que radica tão somente no alívio – anual - de parte de sistema que deverá ser 
suportada pelos impostos, ou seja, suportada por todos. Note-se que a consignação estipulada 
pela CES significa que haverá pensionistas chamados a participar no financiamento de subsistema 
ao qual nunca pertenceram nem podiam pertencer (CGA). 

Neste quadro, falece a evidência de relação comutativa que permita considerar a CES, 
unitariamente considerada, como contribuição especial parafiscal incidente sobre pensionistas e 
reformados, em especial sobre pensionistas e reformados pertencentes tanto ao sistema 
previdencial como ao sistema complementar, incluindo os regimes complementares 
administrados por entidades não públicas.  



 25 

Mesmo que se possa descortinar relação sinalagmática indireta - o que tenho como muito 
duvidoso relativamente ao âmbito subjetivo do n.º 3 do artigo 78.º da Lei do Orçamento de Estado 
para 2013 - afigura-se-me que esse nexo difuso aproxima a CES das contribuições para a segurança 
social por parte das entidades patronais, pelo seu acentuado caráter unilateral, relativamente às 
quais é reconhecida asua equiparação aos impostos (cfr. Casalta Nabais, Direito Fiscal, 7ª edição, 
2012, p. 586 e 587 e Nazaré da Costa Cabral, Contribuições para a Segurança Social: Um imposto 
que não ousa dizer o seu nome, Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor Sérvulo Correria, IV, 
2010, p. 291 a 297, estendendo essa equiparação às várias espécies de contribuições para a 
segurança social). 

Ficamos, assim, perante intervenção situada no plano da receita, encarando o valor da pensão (ou 
da sua soma, em caso de pluralidade de prestações, nos termos do n.º 5 do artigo 78.º Lei n.º 66-
B/2012, de 31 de dezembro de 2013) como índice da capacidade contributiva e sujeita às 
exigências jurídico-constitucionais incidentes sobre os impostos.  

Aliás, na nota enviada ao Tribunal Constitucional, o proponente da medida admite raciocinar 
nesses termos, pugnando pela sua consideração como “adicional ao imposto sobre o seu 
rendimento, instituído em benefício da Segurança Social” (cfr. p. 50).  

Ora, enquanto intervenção tributária com natureza equivalente de imposto, a CES não respeita a 
igualdade horizontal, fazendo sujeitos com iguais recursos participar de forma bem diferente no 
reequilíbrio do sistema de segurança social, consoante se encontrem a beneficiar de pensões ou 
aufiram rendimentos de outras categorias.  

Não se vê o que legitima materialmente tributar os rendimentos de aposentados e reformados em 
termos largamente majorados relativamente a outros rendimentos, como por exemplo os 
acréscimos patrimoniais injustificados inferiores a €100.00, sujeitos às taxas normais de IRS (artigo 
72.º, n.º 11, do CIRS). 

Em suma, considero que a norma do artigo 78.º da Lei do Orçamento de Estado para 2013, na 
medida em que configura oneração discriminatória dos pensionistas, reformados, pré-
aposentados e equiparados na satisfação dos encargos com a diminuição do défice público sem 
fundamento legitimador, viola o princípio da igualdade, na vertente da igualdade tributária (artigo 
104.º, n.º 1, emconjugação com o artigo 13.º, ambos da Constituição), pelo que me pronunciei 
pela declaração da sua inconstitucionalidade, com esse fundamento. 

 

 

3) CONCLUSÕES 

I. A CES foi criada pela Lei nº 55-A/2010, que aprovou o Orçamento de Estado (OE) para 
2011, como fonte de receita sobre as pensões mais elevadas, depois consignada ao 
financiamento  do sistema de pensões, quer as do regime geral da Segurança Social, 
quer as do subsistema da Caixa Geral de Aposentações (CGA), situação em que 
perdurou até Dezembro de 2012. 

II. Em 2013, foram introduzidas diversas alterações traduzidas em agravamentos 
significativos na base de incidência e nas taxas. 

III. Em 2014, até à aprovação e entrada em vigor do 1º Rectificativo ao OE 2014 
(Proposta de Lei nº 193/XII), vigora o artigo 76º da Lei nº 83-C/2013, de 31 de 
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Dezembro, que aprovou o Orçamento de Estado para 2014, cuja constitucionalidade 
é duvidosa. 

IV. Propõe-se, por isso, que a APRe! se dirija a uma das entidades mencionadas no nº 2 
do artigo 281º da Constituição da República Portuguesa (CRP) para que seja possível 
requerer-se ao Tribunal Constitucional (TC) a fiscalização sucessiva da norma do 
mencionado artigo 76º da Lei nº 83-C/2013, de 31 de Dezembro, na medida em que: 

i. A CES não é uma contribuição, é um Imposto, diferente do IRS, na medida 
em que atinge apenas uma “classe” ou categoria de pessoas, os reformados 
e pensionistas, pré-aposentados e equiparados, e não a universalidade dos 
cidadãos; 

ii. A CES é um Imposto iníquo, desproporcionado, inadequado e que, segundo 
o ex-Provedor de Justiça Dr. Alfredo de Sousa, “como que duplica, no plano 
substantivo e em certa medida, uma obrigação contributiva a seu tempo já 
cumprida;” 

iii. Na CES “misturam-se” pensões arduamente conquistadas por muitos e 
completos descontos, por um lado, com pensões de reduzida base 
contributiva e pensões de nulo ou reduzido esforço, por outro, com que 
empresas do Estado presentearam alguns quadros e gestores, 

iv.  A CES  introduz uma penosidade injustificada na tributação do Rendimento 
das Pensões e viola os princípios da igualdade e da confiança  (Juiz 
Conselheiro Pedro Machete); 

v. A CES opera pelo lado da receita e, não constituindo uma receita 
patrimonial, só pode reconduzir-se à família das receitas tributárias, rectius, 
das prestações pecuniárias coativas   (Juiz Conselheiro José da Cunha 
Barbosa); 

vi. A CES foi concebida como uma medida puramente conjuntural, de obtenção 
de receita e reveste características de imposto de natureza parafiscal, sobre 
o rendimento de pensionistas e reformados, distinto do IRS, para além de 
que a CES provém da criação deliberada, pelo legislador, de medidas de 
obtenção de receita intencionalmente equívocas, traduzida num imposto de 
classe, uma medida seletiva e discriminatória (Juíza Conselheira Catarina 
Sarmento e Castro); 

vii. A CES, tal como está configurada, para «alcançar um efeito equivalente à 
medida de redução salarial aplicada aos trabalhadores do setor público» 
ultrapassa em muito esse objectivo, tendo em conta o caráter abrangente e 
unitário da medida (Juíza Conselheira Maria José Rangel de Mesquita); 

viii. A CES está configurada como financiamento que se afasta decisivamente do 
pressuposto e da finalidade do sistema de segurança social e que radica tão 
somente no alívio – anual - de parte do sistema que deverá ser suportada 
pelos impostos, ou seja, suportada por todos (Juiz Conselheir Fernando Vaz 
Ventura); 

ix. O TC, em 2013, não declarou a CES inconstitucional, porque, de acordo com 
o seu Acórdão nº 187/2013, a considerou “uma medida de natureza 
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excepcional e temporária, tendo por finalidade a satisfação das metas do 
défice público exigidas pelo Programa de Assistência Económica e Financeira 
... tendo constatado que o legislador, a título excecional e numa situação 
de emergência, optou por estender aos pensionistas o pagamento de 
contribuições do sistema de segurança social do qual são direta ou 
indiretamente beneficiários, apenas durante o presente ano orçamental  
(2013).  (31) 

Lisboa, 4 de Fevereiro de 2014 

Manuel Torres da Silva 
Jurista  
Reformado com Pensão Unificada paga através da CGA 
Director de Recursos Humanos em várias empresas do sector privado  
Ex-dirigente da Administração Pública, antes de 1995 

                                                 
(

31
) Já depois de elaborado este trabalho, houve conhecimento de alguns números acerca da receita assegurada 

anualmente pela CES e que importa aqui referenciar. 

Segundo o Parecer Técnico da UTAO nº 2/2014 sobre o Documento de Estartégia Orçamental (DEO) - p. 27 

(http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf), após revisão da estimativa anterior de 4 de Fevereiro, a receita da 

CES: 

- em 2013, foi de 538,1 M€, dos quais 387,5 M€ provenientes de pensões pagas através da CGA e 150,6 M€, de 

pensões pagas através do CNP; 

- em 2014, será de 670,1 M€, dos quais 457,7 M€ provenientes de pensões pagas através da CGA e 212,4 M€, de 

pensões pagas através do CNP. 
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