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Governo responsabiliza ASF por
avaliar Tomás Correia desde 2018
Ao fazer a clarificação ao Código das Associações Mutual istas através de uma norma
interpretativa, o Governo estabelece que em dezembro, quando Tomás Correia foi
reconduzido, já cabia à ASF a responsabilidade de avaliar a sua idoneidade.

Com o decreto-lei de clarificação, Tomás Correia pode ser avaliado pela ASF.

MARGARIDA PEIXOTO
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Com
o decreto-lei que cla-

rifica que é a Autoridade
de Supervisão de Seguros

e Pensões (ASF) que deve avaliar a
idoneidade de Tomás Correia à

frente da mutualista Montepio, o

Governo descartou-se de responsa-
bilidades futuras, mas também pas-
sadas. Conforme explicaram três
constitucionalistas ao Negócios, o

facto de a medida ser feita através

de uma norma interpretativa impli-
ca que essa responsabilidade existe

desde que o decreto-lei original en-
trou em vigor - ou sej a, desde agos-
to de 2018.

Através deste expediente, o

Executivo estabelece assim que
quem tinha a obrigação de avaliar a
idoneidade de Tomás Correia à data

da sua recondução de mandato, que
aconteceu em dezembro do ano

passado, era já a ASF.
"As leis interpretativas retro a-

gem. Produz efeitos desde agosto de

2018", esclarece Paulo Otero, cons-

titucionalista, ao Negócios.
Ou seja: como se trata de uma

clarificação de um sentido que, su-

postamente, o legislador já tinha



colocado na lei, este tem efeitos
desde que a lei que está a ser alte-
rada entrou em vigor, ajudou outro

constitucionalista, que preferiu não

ser identificado. Em termos teóri-

cos, não é retroatividade, porque
não se estabelece nada de novo no

presente para ser aplicado no pas-
sado. Mas em termos práticos, é

nisso que resulta: o sentido que a

clarificação dá à lei aplica-se para
trás, precisou ainda.

Para Jónatas Machado, profes-
sor na Faculdade de Direito da Uni-
versidade de Coimbra, também é

claro que desde agosto que a res-

ponsabilidade de avaliação da ido-
neidade de Tomás Correia é da ASE
É isso que faz uma norma interpre-
tativa, confirma, dando como exem-

plo as diversas normas interpreta-
tivas na área fiscal que são aprova-
das habitualmente nos orçamentos
do Estado.

É só uma interpretação?
Há, no entanto, outra dúvida que se

pode colocar, nota Paulo Otero. É

que, por vezes, estas normas inter-

pretativas são questionáveis. "Por

vezes, chama-se interpretativo ao

que é modificativo", isto é, ao que
traz uma "inovação", precisamente
com o objetivo de aplicar retroati-
vamente um acrescento à lei, expli-
ca. Para o professor da Faculdade
de Direito da Universidade de Lis-

boa, o caso em concreto é um dos

que são "questionáveis".
Já o constitucionalista Jónatas

Machado considera "razoável pen-
sar que a capacidade de regulação e

supervisão inclui uma avaliação de

idoneidade e capacidade dos titula-
res dos cargos em causa." ¦

CRONOLOGIA

O que levou
a clarificar?

0 Código das Mutualidades entrou

em vigor em agosto, mas teve de

ser clarificado em março. Tudo

porque a ASF e o Governo não se

entenderam sobre a sua aplicação.

2.08.2018
PUBLICADO CÓDIGO
0 diploma que determinou que a

ASF passa a ser a responsável pela

supervisão das mutualistas foi pu-
blicado a 2 de agosto de 2018, com

entrada em vigor ao fim de 30
dias. Mas como aí é estabelecido

um período transitório para que a

ASF fique com plenos poderes de

supervisão a essas entidades, a

ASF considerou não se aplicar já.

7.12.2018
ELEIÇÕES NO MONTEPIO
A Associação Mutualista Monte-

pio Geral foi a votos em dezembro

com três listas candidatas.

3.01.2019
TOMADA DE POSSE

Tomás Correia, vencedor das elei-

ções do Montepio, com 43,2% dos

votos, tomou posse em janeiro.

21.02.2019
CONDENAÇÃO
Tomás Correia é condenado pelo

Banco de Portugal a uma coima de

1,25 milhões de euros por práticas

irregulares no banco Montepio.

15.03.2019
CLARIFICAÇÃO
Numa promulgação e publicação

relâmpago, a clarificação fica re-

gistada em Diário da República.


