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TC é "uma exigência do Estado de Direito"
O Tribunal Constitucional e, já antes, a Comissão Constitucional seguem o modelo austríaco, comum na
Europa. Nascido em 1920, divulgou-se após a II Guerra. O outro modelo baseia-se em supremos tribunais

Mandela ganhou a De Klerk o debate sobre o perfil do TC sul-af ricano, que é hoje uma referência

São José Almeida

A
existência "de um órgão
que leva a cabo a fiscali-

zação do cumprimento
da Constituição é uma
exigência do Estado de
Direito, que é hoje o Estado

Constitucional", defende o ex-presi-
dente do TC, Moura Ramos.

Foi no modelo austríaco que o
poder em Portugal se inspirou pa-
ra criar o TC na revisão constitucio-
nal de 1982, explica Moura Ramos,

lembrando que "o primeiro tribunal
deste tipo foi o instituído na Áustria
em 1920". Este modelo que hoje é

também chamado "europeu", se-

gundo Jorge Miranda, é, de acordo
com Moura Ramos, um modelo que
ganha consistência "a partir dos
anos vinte do século XX" e assenta
na ideia "da existência de uma insti-

tuição própria, com lugar próprio no
sistema político, que tem um perfil
específico e a quem incumbe velar"
pela constitucionalidade das leis.
"Em Portugal, tem mesmo um títu-

lo próprio na Constituição", salienta
Moura Ramos.

O TC não é, por isso, uma singu-
laridade portuguesa", lembra Jorge
Miranda, enquanto Gomes Canotilho

corrobora, afirmando que "o defen-
sor neutro está em proliferação, não
é só uma solução portuguesa". Mota
Pinto adverte que "os modelos de TC

variam, mas há na maioria dos países
europeus".

Gomes Canotilho especifica que
a existência de TC ou de supremos
é sustentada "pelas teses do júris-



ta e filósofo austríaco Hans Kelsen
no debate que estabeleceu com o

jurista e filósofo alemão Cari Sch-
mitt nos anos vinte e trinta do sé-
culo XX". O catedrático lembra que
"Kelsen defendia a existência de
tribunais que concentrassem a fis-

calização da constitucionalidade",
enquanto "Schmitt defendia que a

fiscalização da constitucionalidade
devia ficar nas mãos do Presiden-
te". Este debate foi resolvido pela
história, conclui Canotilho: "Com a
ascensão de Hitler e do nazismo, as

teses de Schmitt foram derrotadas."
Os TC alastram a partir da Segun-

da Guerra Mundial, naquilo que é a

primeira vaga. Segue-se "uma segun-
da onda de crescimento com a revo-
lução portuguesa do 25 de Abril, o
fim da ditadura espanhola e os novos

países africanos". A "terceira surgiu
com a queda do Muro de Berlim" e

as novas democracias a Leste", pros-
segue Canotilho.

A vitória de Mandela
O catedrático destaca mesmo que há

hoje em dia "TC que são considera-
dos fundamentais, como o da África
do Sul, que nasceu de uma discus-
são entre Frederik De Klerk e Nelson
Mandela". E relata: "Mandela queria
um TC e De Klerk queria uma vara do

Supremo. Mandela venceu e o TC na
África do Sul nasceu mesmo antes da

Constituição e controlou o processo
de elaboração da Constituição."

O TC sul-africano foi o primeiro a

ter um papel realmente interventor
no processo legislativo. Canotilho
conta que os juizes constitucionais
da África do Sul tiveram de resol-
ver problemas como "a questão de
introduzir o princípio basilar de-
mocrático de uma pessoa um voto,
numa terra de maioria negra, e tam-
bém o problema do reconhecimento
do direito de propriedade da terra
aos negros".

Há ainda o papel pioneiro do TC da
África do Sul em matéria de direitos
humanos que o constitucionalista
aponta: "O problema do direito à
vida das crianças que nascem com
sida". Relata que um "movimento

de cidadãos contra as farmacêuticas
recorreu ao TC para que houvesse

medicação para as crianças que nas-
ciam com sida, depois de ter recor-
rido para o Presidente Mbeki, que
não quis saber". A resposta do TC,
conclui, "foi de que elas tinham o
direito à vida, e que o legislador e o

Governo tinham a obrigação de ga-
rantir a vida."

No universo cultural como o por-
tuguês vingaram os tribunais consti-

tucionais, noutro, como o dos EUA,
os supremos tribunais são o modelo,
explica Moura Ramos. Nesse sistema

Jorge Miranda refere o Supremo Tri-
bunal de Justiça, que tem mesmo o

poder de fazer alterações às leis.
O papel de guardião da constitu-

cionalidade cresce à medida que se

afirma o Estado de Direito moderno.
E tem como função ser um contra-
poder, um poder contramaioritário,
como refere Canotilho, que serve de

contrabalanço à maioria eleita que
Governo. Daí que os TC não sejam
compostos "por juizes de carreira,
embora no caso português haja regra
de que seis são magistrados, para as-

segurar ligação à ordem jurídica", sa-

lienta Moura Ramos, que frisa: "Mas
são todos nomeados pelo poder po-
lítico e dez eleitos por dois terços da
Assembleia".

Para o ex-presidente do TC, este

perfil "não implica a politização,
implica a ideia de que, para poder
decretar que uma regra não é cons-

titucional, é preciso legitimidade
também política e não só técnica."
No caso francês, "os membros do
Conselho Constitucional são desig-
nados pelo Presidente da República
e pelo presidente do Senado", o que
"não significa nenhuma vinculação
política, nem os seus membros se as-

sumem como representantes", diz
Moura Ramos.

Também Jorge Miranda considera

que "os juizes são independentes" e

que "a ideia da politização é falsa".

Explica, porém, que estes tribunais
"são sempre órgãos políticos" e afir-
ma que também "os supremos tribu-
nais de justiça não têm juizes quimi-

camente puros", os juizes "tem as

suas opiniões, têm as suas posições e

convicções, embora não pertençam
a partidos". O catedrático da Facul-
dade de Direito da Universidade de
Lisboa frisa: "Num TC, sabemos a

origem política por quem propõe,
é transparente."

Entre os TC europeus e os supre-
mos do modelo anglo-saxónico, Mi-
randa lembra duas diferenças. Em
países como o Brasil e os EUA, os

lugares nos supremos são vitalícios.
Outra diferença é a de que "nos EUA
é o Presidente que escolhe" e "na Eu-

ropa é o Parlamento e ou o Presiden-

te", como acontece em Portugal.

Contra Eanes
Sobre o TC português, Miranda ex-

plica que, para a eleição dos juizes
propostos pela Assembleia, "é preci-
so dois terços dos deputados" vota-
rem a favor, depois de haver "acordo,
todos em bloco, sobre os nomes que
são propostos pelos dois principais
partidos". Já os mandatos são longos,
têm nove anos. Hoje salienta Miran-
da, há "sete doutores em Direito, nos
13 membros que compõem o TC, são
académicos".

A revisão constitucional de 1982
foi o momento em que os partidos
do centro em Portugal impuseram
ao Presidente da República a retira-
da do peso político dos militares, e

abriu a porta ao TC. Acabou com o
Conselho da Revolução e substituiu
a Comissão Constitucional, que tra-
balhava no seu seio, substituindo-a

pelo TC. Em 1980/81, "houve gran-
de disputa e o PS e o PSD desisti-
ram da ideia de o Presidente pro-
por parte dos nomes, por causa do
conflito com Ramalho Eanes. Estas

negociações foram feitas por Mar-
celo Rebelo de Sousa e por Almei-
da Santos", lembra Jorge Miranda.

Nessa altura, optaram "pelo mode-
lo que é de 10 membros, sete nome-
ados pela Assembleia e três coopta-
dos", explica Miranda, que confessa:

"Eu recusei duas vezes a nomeação
para o TC porque discordo de que o
Presidente não proponha."



Para poder decretar que uma regra não
é constitucional é preciso legitimidade
também política e não só técnica

Moura Ramos

Como é lá fora

A
tensão entre os Tribunais
Constitucionais e os go-
vernos é normal e faz par-
te do modelo do Estado de
Direito democrático, ex-

plica Jorge Miranda. Essa

interacção, porém, nem sempre é

pelas mesmas razões da crise em
que Portugal vive há três anos. Moura
Ramos sublinha que "não há muitas

situações" como as que têm acon-
tecido com os últimos orçamentos.
Algumas até têm pontos em comum.
Na Lituânia, diz, "houve uma redu-

ção de vencimentos e corte nas cate-

gorias de algumas pessoas, mas não
de toda a função pública".

O ex-presidente do TC lembra que
o Conselho Constitucional francês
chumbou a lei do imposto sobre altos

rendimentos, mas frisa que esta lei é

fiscal e não orçamental. "O Conselho
entendeu que, num certo montante,
a taxa era confiscatória, o que foi re-

jeitado foi a sua desmesura".
António Vitorino também refere

este caso para destacar que, "em

França, foi evocado o princípio da

proporcionalidade e concluíram que
nalguns casos o imposto iria ultrapas-
sar o rendimento". Foi essa a razão

pela qual "o Conselho Constitucional
francês considerou inconstitucional,
por ultrapassar o aceitável, e o Gover-
no francês vai apresentar nova lei".

A situação de crise e as mudanças
no modelo de organização das socie-
dades europeias têm chocado com o

que é o perfil de direitos dos Estados

europeus e isso leva a que os TC rejei-
tem leis de forma inédita. Gomes Ca-
notilho afirma que o exemplo do TC

português "não é único". O húngaro
considerou "ilegal" toda a legislação
húngara "contra o Estado social.

E, no tempo em que o chanceler
Gerard Schroeder adoptou as medi-
das de austeridade, elas chegavam
ao TC e "o juiz mais à direita votava

sempre contra, alegando os princí-
pios da democracia cristã e a defesa
do Modelo Social Europeu". S.J.A.
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Tensão entre Governo

e TC é normal,
nova é a sua duração



São José Almeida

Os ex-presidentes do TC Cardoso da Costa e Moura Ramos
chamam a atenção para a particularidade do momento
político quando se questiona e critica aquele órgão. Vitorino
lembra que "onde há dois juizes, há duas opiniões"

A
tensão entre o Tribunal
Constitucional (TC) e o

Governo, suscitada há cer-
ca de três anos e desde en-
tão em aparente crescen-
do, pôs o país político e a

opinião pública a discutir a acção,
o perfil e os objectivos do órgão de
soberania que tem como função,
no sistema político de Estado de
direito democrático, a fiscalização
do cumprimento da constitucio-
nalidade na elaboração das leis
pelos dois órgãos de poder legis-
lativo, a Assembleia da República
e o Governo.

Na opinião dos dois ex-presiden-
tes do TC vivos, Cardoso da Costa
e Moura Ramos, ouvidos pelo PÚ-

BLICO, esta tensão é normal e em
momento nenhum o TC exorbitou
funções ou assumiu uma atitude
política que exceda o que é o nor-
mal cumprimento do seu papel no
sistema. Uma opinião que é parti-
lhada também pelos catedráticos
de Direito Constitucional Joaquim
Gomes Canotilho, Jorge Miranda e

Jorge Reis Novais. E pelos antigos
juízes-conselheiros António Vitori-
no e Paulo Mota Pinto.

"Vivemos, não há dúvida, no que
toca à exposição pública do TC,
uma situação inédita na duração
do que está a acontecer e na acui-
dade que isso ganha, pela situação
em que está o país", afirma Cardoso
da Costa, antigo presidente do TC
(1989-2003), que integrou durante
vinte anos aquele órgão de fisca-

lização constitucional, depois de
ter estado dois anos na Comissão
Constitucional do Conselho da Re-

volução.
Igualmente Moura Ramos, ex-

presidente do TC (2007-2012) e
catedrático de Direito Constitu-
cional da Faculdade de Direito da
Universidade de Coimbra, diz que
"é inerente à actividade dos juizes

a tensão com o poder político", is-
to porque "o juiz [constitucional]
tem como missão dizer ao poder
político o que ele não pode fazer".
Assim, acrescenta, "é evidente
que, em épocas mais difíceis, isso
é menos bem compreendido, quer
da parte do poder político, que da

parte dos cidadãos".
O ex-presidente do TC sublinha

que este órgão de fiscalização cons-
titucional "intervém depois de na
praça pública haver todo o tipo
de julgamentos, mesmo antes das

normas serem consideradas ou não
inconstitucionais". O antigo juiz-
conselheiro sublinha que "isto não

pode impedir o tribunal de fazer o

seu trabalho, de apreciar as regras
em função do texto constitucional
e daquilo que, à sua luz, pode ser
permitido". E lembra que "o TC
emitiu na sua história dezenas de
julgamentos de que ninguém se
lembra". Aliás, a excepcionalida-
de da polémica é salientada pelo
antigo juiz-conselheiro e hoje de-
putado do PSD Paulo Mota Pinto,
que sublinha que "a esmagadora
maioria da actividade do TC é me-
ramente judicial, 90 % da activida-
de são recursos das decisões dos
tribunais."

Moura Ramos adverte para a

emergência do momento. "O que
se passa é que agora estão em causa

regras orçamentais que implicam
na vida do cidadão comum. Isso
dá um relevo que outras decisões
não tinham", diz o ex-presidente,
acrescentando: "O momento que
vivemos não é comum".

Nos 30 anos de vida do TC, des-
de que em 1983, após a revisão
Constitucional de 1982, substituiu
a Comissão Constitucional que in-

tegrava o Conselho da Revolução,
então extinto, só agora surge esta
polémica constitucional à volta do

Orçamento do Estado, nos últimos

três. Até agora, embora tivessem
existido inúmeros pedidos de fis-

calização sucessiva do Governo
da Madeira e dos Açores, das as-
sembleias legislativas regionais,
do provedor de Justiça, pedidos de

fiscalização feitos por Presidentes

que tenham incidência orçamental
ou na receita fiscal, houve apenas
um em 1983 e outro em 2003 (ver
caixa). E António Vitorino, antigo
juiz-conselheiro nomeado pelo PS

e que foi ministro de António Gu-
terres, salienta que nunca um Pre-
sidente recorreu a uma fiscalização
preventiva do OE, e que nem em
1983 nem em 2003 houve chumbo
pelo TC.

"A polémica é normal"
Essa excepcionalidade não é razão

para desvalorizar o papel do TC em
nome de uma suposta normalidade
sem polémica e sem tensão, segun-
do Cardoso da Costa. "Não me pe-
çam para dizer que o TC decide e
as pessoas têm que estar caladas. A

polémica é normal. O TC está a ser
sucessivamente confrontado com
normas orçamentais, umas atrás
das outras, depois com medidas
custosas para os destinatários, que
limitam a sua capacidade económi-

ca. Quando o TC declara algo in-
constitucional, as pessoas ganham
simpatia, pois são medidas que as
afectam imediatamente."

E Cardoso da Costa insiste em
que "são cortes de subsídios, de
rendimentos, de salários que são

imediatos, o que dá mais acuida-
de e actualidade em relação ao
juízo que se faz", logo "há um ris-
co maior de a divergência política
ser transposta para a divergência
constitucional". E conclui: "Eu não
atribuiria gravidade e dramatismo
extremos à polémica em torno da
decisão do TC. É normal. O TC tem
de contar com isso."



O antigo presidente do TC refere
que a polémica não é nova: "Nas
primeiras alterações às leis do tra-
balho, nos Governos de Cavaco Sil-

va, o TC tomou decisões polémi-
cas. O primeiro pacote laborai foi
considerado parcialmente incons-
titucional e o Governo de então
aproveitou o acórdão para mudar
a lei." Acrescentando que ela tam-
bém "não é singular em Portugal",
lembra o clamor em Espanha quan-
do o TC declarou inconstitucionais
o Estatuto da Catalunha ou a legali-
zação do partido basco, em ambos
os momentos alegando que o direi-
to à autodeterminação punha em
causa a integridade constitucional
da soberania espanhola.

Cardoso da Costa considera, as-

sim, "legitimo que o Governo dis-
corde da decisão e diga que se tor-
na mais difícil o cumprimento do
memorando". Perante as decisões
do TC, defende que "é tão legítimo
o Governo criticá-las como a opo-
sição aplaudi-las" e conclui: "Para
falar em pressões, a oposição tam-
bém faz pressão."

A outra fonte de críticas, o presi-
dente da Comissão Europeia, é des-
valorizada: "Durão Barroso nada
disse que funcione como pressão;
não é por Governo dizer uma coisa
e a oposição outra e Durão Barroso
se meter na discussão que o TC vai
deixar de decidir."

A factura da ajuda externa é
visível. As medidas que têm sido
analisadas pelo TC, sublinha, fo-
ram "adoptadas para correspon-
der a uma ajuda que a Comissão
esta a prestar a Portugal" e "quem
empresta o dinheiro, perante difi-
culdades do Governo português,
é natural que possa mostrar pre-
ocupação."

Por seu lado, Moura Ramos ad-
verte que o caso português tem par-
ticularidades que levam a que seja
normal a intervenção no debate de
líderes de instituições internacio-
nais. O Conselho Constitucional
Francês recusou a Lei do Imposto
sobre o Rendimento porque a lei
criava um imposto que "é um acto
livre do Estado francês", em Por-
tugal "são medidas impostas por
acordo vinculado por terceiros que

são credores".
Não é Matemática
Moura Ramos lembra que mesmo
entre os juizes do TC pode haver
e há posições diferentes, porque
"não se trata de Matemática nem de
Física". Contudo, insiste na ideia de

que "o TC não está a exorbitar coisa

nenhuma", os juízes-conselheiros
"podem decidir num sentido ou
noutro", pois "o TC existe para pro-
ceder a este tipo de julgamentos".
E, para António Vitorino, "onde há
dois juizes, há duas opiniões".

O socialista considera também
que "o debate sobre o TC ser força
de bloqueio é um debate político"
e quem o faz "tem de ter em conta

quem estabelece o perímetro da lei
é o legislador e o TC diz apenas se
é ilegal", o que significa que "quem
escolhe o terreno da luta é o legis-
lador". Lembra que, "no passado, a

lei das propinas foi exemplo disso:
Manuela Ferreira Leite fez a lei e o

TC disse que não podia aumentar
tanto as propinas, estabeleceu a

fasquia". Nestes processos, este so-
cialista identifica "uma dinâmica de

diálogo entre o legislador e o TC",
que diz ser própria da democracia:
"É assim mesmo, quem quer evitar
chumbos segue a jurisprudência".

Vitorino defende que "tem havi-
do pressão política para que o TC

faça uma interpretação favorável ao

Governo", quando, em 30 anos, éjá
possível perceber que há alguma ju-
risprudência a seguir". É a atenção a

este ponto que diz ter faltado. "0 Go-

verno e a maioria parlamentar adop-
taram soluções em que houve pouco
cuidado em ler e em ter em conta a

jurisprudência do TC", defendendo
mesmo que o Governo teve "pou-
co cuidado ou quis provocá-lo".

Como exemplos aponta "a nova
versão da lei da requalificação, em

que a maioria tentou testar os limi-
tes do TC em relação ao despedi-
mento" e chegou a uma nova versão
"mais em linha com a margem que
o TC deixa ao legislador" e com "os
acórdãos sobre os supranumerários
de Cavaco Silva e depois de José Só-
crates". Segundo exemplo é o actual
OE, onde "o Governo teve mais cui-
dado e deu sinais de que esteve mais

atento à jurisprudência".
Já Paulo Mota Pinto, antigo juiz-

conselheiro do TC indicado pelo
PSD, partido pelo qual é hoje de-
putado, considera que "é excessi-
vo dizer que há deriva política."
Defensor de que "deve haver uma
autocontenção do TC", defende
que "o contexto e o tipo de medi-
das mudaram, o que torna a inter-
venção do TC aparentemente mais

política". Por isso, argumenta, "o
TC deve ter cuidado para não ter
uma argumentação política".

0 catedrático da Faculdade de Di-
reito da Universidade de Lisboa Jor-

ge Miranda afirma mesmo que "as
decisões de um TC não são a mesma
coisa que decidir sobre um contra-
to ou sobre uma herança, é decidir
sobre uma lei do Estado". O que faz
com que haja "uma evolvente polí-
tica", que é também devida ao facto
de "todos os TC serem nomeados
a partir de órgãos políticos." E nas
críticas ao TC, Miranda vê " muita
ignorância e muita má-fé".

Do mesmo modo, o catedrático
da Faculdade de Direito de Coimbra

Joaquim Gomes Canotilho sustenta

que é necessário "esperar que pas-
se o ruído político em torno destas

questões", até porque "muitas das

pessoas falam sem saber, vão opi-
nar à televisão muitas vezes nada
sabendo sobre o que se discute, nem
sequer como surgiram os TC".

Por seu lado, defende o ex-presi-
dente do TC Cardoso da Costa: "0
papel do TC é este, tem de o fazer.
Esse é o seu grande poder, decretar a

inconstitucionalidade das leis".

Justiça de olhos abertos
Mas questiona-se sobre a forma co-
mo o Tribunal Constitucional deve
exercer essa função. "Às vezes, te-
mos a imagem da Justiça de olhos
vendados. Rejeito essa imagem",
diz Cardoso da Costa, argumen-
tando que "a Justiça, sobretudo
a Constitucional, tem que ter em
conta a realidade, seja a julgar um
arguido, seja a julgar uma lei, não

pode ignorar as consequências da
sua decisão".

Por isso, afirma que "o Tribunal
Constitucional deve estar atento aos
efeitos das suas decisões, porque as



consequências negativas podem ser
um alerta sobre se está a aplicar da
melhor maneira a Constituição",
para concluir: "Deve perguntar-se:
será que a Constituição proíbe mes-
mo a futura lei? Deve ser uma refle-
xão. 0 TC tem de estar muito atento
às circunstâncias. O problema é se,

apesar deste contexto, o juiz consi-
dera que a norma é impossível e de-

ve votar contra." E conclui: "Depois
estamos cá para criticar, os juristas e

o público em geral. O sentimento da

opinião pública em relação à Consti-

tuição deve ser interpretado."
Igualmente, Moura Ramos consi-

dera que "o TC, quando decide, não

pode ignorar os princípios que mo-
vem a opinião pública". Pois ainda

que não aja em função da opinião

pública", a verdade é que, "quando
se restringem direitos, essa restrição
tem que surgir como absolutamente

necessária, porque não há outra so-

lução" E conclui: "O legislador tem
de explicar isso e a medida tem de

ser apresentada sem desigualdades
gritantes."

Cinco casos em que o OE estava em causa
1983

O Presidente Eanes enviou para
o TC, ao abrigo da fiscalização
preventiva, a lei que criava o

"imposto extraordinário sobre
rendimentos colectáveis". O que
estava em causa neste pedido
era uma lei fiscal e não o OE e a

retroactividade da mesma. Foi

considerada constitucional.

2003
O Presidente Sampaio pede a

fiscalização sucessiva do OE. Em

causa estava o facto de nesse OE
serem introduzidas alterações
ao regime especial de pensões
da Caixa Geral de Aposentações,

que entrariam em vigor apenas
no ano seguinte. Não tinha, assim,
consequências imediatas sobre o

Orçamento desse ano.

2011

Pedido de fiscalização sucessiva
do OE de um grupo de deputados
da oposição ao Governo de José
Sócrates. Em causa estavam
os cortes de rendimento das

pessoas com salários superiores
a 1500 euros. As medidas foram
consideradas constitucionais.

2012

Pedido de fiscalização sucessiva
do OE de um grupo de deputados

da oposição ao Governo de
Passos Coelho. Em causa estavam
os cortes de subsídios de férias
e de Natal, de funcionários
públicos e de aposentados e
reformados. Ambos os cortes de
subsídios foram considerados
inconstitucionais.

2013

Pedido de fiscalização sucessiva
do OE pelo Presidente da

República. Foram considerados
inconstitucionais a suspensão
do subsídio de férias dos
trabalhadores da função pública
e de 90% dos reformados e
pensionistas e os contratos de
docência e investigação.

Antigo presidente do TC diverge do acórdão de 2013

oantigo0

antigo presidente do
Tribunal Constitucional
Cardoso da Costa quebrou
o período de nojo que a

si mesmo se impôs quando
em 2003 abandonou o Palácio
Ratton e o órgão de fiscalização
Constitucional a que presidia
desde 1989. E fê-lo para, num
parecer que elaborou para o
Governo sobre o Orçamento
do Estado para 2013, defender
que os cortes propostos não
poderiam ser vistos como
inconstitucionais.

"Depois de sair do TC,

guardei longo período de nojo
em relação a pareceres sobre

constitucionalidade", assume
Cardoso da Costa. "No final
do ano passado,
fiz um parecer
para o Governo
onde defendi
que não eram
inconstitucionais
os cortes de
subsídio noOE
e o Governo
juntou ao

processo, pelo
que os juizes
sabem que
discordei da
sua decisão de
considerarem

inconstitucionalis"
O antigo juiz-conselheiro

argumenta que "o TC tinha dito,
em relação aos cortes dos dois
subsídios para o OE de 2012,
que eram inconstitucionais,

mas que deixava passar
porque eram para um

ano". E acrescenta
que, para 2013, o
Governo cortava
apenas um subsídio

e para pensionistas
90% de um. "Ia

ao encontro do

que o TC pedia e
disse que achava
aceitável."
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