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O Tribunal Constitucional (TC) decidiu mais uma vez pela inconstitucionalidade dos 

cortes na despesa pública. Se a decisão não é nova, uma vez que repete decisões 

anteriores no mesmo sentido, o acórdão é desta vez claro evidenciando que o colectivo é 

contra a que o estado português reduza a despesa pública. Diz o acórdão: "Por outro lado, 

apesar da simultânea previsão do crescimento em 0,8% do PIB, não cabe a este Tribunal contestar a 

afirmada orientação de que o interesse público na construção das bases da sustentabilidade das finanças 

públicas deve preferencialmente ocorrer através de medidas de contenção da despesa, sem prejuízo de se 

reiterar que medidas de incidência universal – como são as de caráter tributário – oferecem melhores 

garantias de fugir, à partida, a uma censura decorrente da aplicação do princípio da igualdade.". Embora 

o TC reconheça que não lhe cabe contestar a orientação política, as suas decisões têm na 

prática provado que este colectivo de juízes tem a posição politica evidenciada no fim 

da citação (i.e. contra a redução da despesa pública). Ora o tribunal invade assim, de 

forma que considero inaceitável, a esfera de decisão dos órgãos de soberania eleitos. O 

mesmo é também considerado por uma das Juízas que votou contra a decisão dos cortes 

nas remunerações dos funcionários públicos. Diz a juíza na sua declaração de voto: 

"Entendo que com esta decisão o Tribunal restringiu indevidamente a liberdade de conformação política do legislador 

ordinário, e que o fez de forma tal que da sua argumentação se não pode extrair qualquer critério material percetível 

que confira para o futuro uma bússola orientadora acerca dos limites (e do conteúdo) da sua própria jurisprudência. 

Entendo ainda que tal aconteceu por não terem sido seguidas na fundamentação exigências básicas do método jurídico 

quando aplicado a assuntos constitucionais, de cujo cumprimento depende o traçar rigoroso da fronteira entre o que 

significa julgar em direito constitucional e o que significa atuar por qualquer outra forma.". Esta questão é 

tanto mais importante, como também é escrito pela sra. juíza, quanto se sabe que os 

acórdãos do TC enformam jurisprudência constitucional.  

Fica assim o pais suspenso pelo peso excessivo do Estado na economia, para sempre!? 

Pode perguntar-se portanto se é imprescindível reduzir salários para reduzir a despesa 

do Estado. E é! As despesas com pessoal representaram, em 2013, 27% do total da 

despesa corrente primária (excluindo juros), a que ainda se juntam 59% de despesas 

com prestações sociais. Somadas, estas despesas chegam aos 86% da despesa que o 



Estado faz num ano. Fica assim claro que para conseguir diminuir a despesa de forma 

significativa e permanente ou se reduzem salários e/ou pensões ou se despedem 

funcionários públicos. O TC com as suas recentes decisões, impediu quer uma via quer 

a outra, empurrando o pais para um aumento de impostos sem precedentes. Está o 

Governo isento de culpas nesta matéria? Não. O Governo deveria ter preparado medidas 

estruturais de longo prazo na despesa, como uma reforma da administração pública 

central e local, que permitisse a racionalização do sistema, a reforma do sistema de 

justiça e a tão falada tabela salarial única que diminuísse as desigualdades salariais entre 

os sectores público e privado. Estas reformas demoram a ter efeitos na despesa, mas ou 

não foram encetadas no início da legislatura ou ficaram a meio. Fica no entanto a 

sensação que, mesmo que o Governo as tivesse implementado, à luz da jurisprudência 

do TC, seriam inconstitucionais! Apenas um dos juízes, em declaração de voto, neste 

acórdão, considera que uma tabela salarial única que diminua estruturalmente a massa 

salarial na esfera pública, não seria inconstitucional. O acórdão no entanto, com os 

argumentos apresentados, deixa antever o contrário. 

Mas porque está errado o TC ao advogar um aumento de impostos? Por duas razões: 

uma política e outra económica. A primeira prende-se com o facto de não ser 

competência do TC tomar decisões de política (económica), como já se disse. A 

segunda, porque o aumento de impostos prejudica a economia Portuguesa e os 

portugueses em geral. Portugal foi um dos poucos países que, ao contrário do que 

aconteceu na Europa, em média, aumentou o peso dos impostos no PIB entre 2000 e 

2013.  

Em especial, os sucessivos aumentos de impostos colocam em causa o futuro do pais, 

pondo em causa as expectativas de quem pode investir em Portugal e condena o pais a 

um crescimento anémico e a uma divergência sistemática com os países mais ricos. 
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