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DIVULGAÇÃO N.º 140/2022

Exmo(a) Senhor(a) Juiz(a) Conselheiro(a)

Exmo(a) Senhor(a) Juiz(a) Desembargador(a)

Exmo(a) Senhor(a) Juiz(a) de Direito

No seguimento da comunicação apresentada pela Associação Sindical de Juízes 

Portugueses a este Conselho Superior da Magistratura, relativo à atualização do subsídio de 

compensação, divulga-se o parecer do Gabinete de Apoio ao Vice-Presidente e Membros do 

Conselho Superior da Magistrado, datado de 24 de fevereiro de 2022 e o Parecer da Direção-

Geral da Administração e do Emprego Público, datado de 11 de março de 2022, que mereceram 

despacho concordante do Exmo. Senhor Vice-Presidente do Conselho Superior da Magistratura 

de 15 de junho de 2022, ratificado pelo Plenário do Conselho Superior da Magistratura, em 05 de 

julho de 2022.
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Parecer

1. Objecto

Por escrito datado de 15 de Fevereiro de 2022, a ASJP comunicou ao CSM o

entendimento de que o subsídio de compensação dos juízes deve ser actualizado em

0.9%, com efeitos a 1 de Janeiro de 2022, mais solicitando a tomada das providências

necessárias para o efeito.

Considera que o entendimento expresso decorre da parte final do n.º 2 do art.º 26º-A

do EMJ, quando ressalva o disposto no n.º 4 do art.º 23º, sendo que tal ressalva assume

o significado do subsídio de compensação ser anual e automaticamente revisto, sem

pendência de qualquer formalidade, mediante a actualização do valor correspondente ao

índice 100, nos termos do art.º 2º da Lei n.º 26/84 de 31 de Julho, que por sua vez remete

para o aumento do vencimento correspondente à mais alta categoria da função pública.

O DL n.º 109-A/2021 de 7 de Dezembro estabeleceu a actualização da base

remuneratória da função pública para o ano de 2022 em 0.9%.

*

2. Análise

Nos termos do disposto no art.º 26-A n.º 2 do Estatuto dos Magistrados Judiciais

(aditado pela Lei n.º 67/2019 de 27 de Agosto): ”Os magistrados judiciais que não

disponham de casa de habitação nos termos referidos no número anterior ou não a

habitem, conforme o disposto no n.º 3 do artigo 8.º, têm direito a um subsídio de

compensação, constante do anexo I-A ao presente Estatuto, do qual faz parte integrante,

equiparado a ajudas de custos e que de igual modo se destina a compensar a

disponibilidade e exclusividade absolutas, cujo valor pode ser fixado pelos membros do

Governo responsáveis pelas áreas da justiça e das finanças, ouvidos o Conselho

Superior da Magistratura e as organizações representativas dos magistrados judiciais,

sem prejuízo do disposto no n.º 4 do artigo 23.º”.

Por seu turno, prescreve o n.º 4 do art.º 23 do EMJ que: “A remuneração base é

anual e automaticamente revista, sem pendência de qualquer formalidade, mediante

atualização do valor correspondente ao índice 100, nos termos do disposto no artigo 2.º

da Lei n.º 26/84, de 31 de julho, na sua redação atual.”.

A Lei n.º 26/84 de 31 de Julho contém o regime de remuneração do Presidente da

República.
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O art. 2º desta Lei, na redacção que lhe foi conferida pelo art.º 1º da Lei n.º 102/88 de

25 de Agosto estabelece: “O vencimento e o abono referidos no artigo anterior são

automaticamente actualizados, sem dependência de qualquer formalidade, em função e

na proporção das alterações à remuneração mensal ilíquida fixada para o cargo de

director-geral na Administração Pública.”

Por último, prescreve o art.º 1º do DL n.º 109-A/2021 de 7 de Dezembro que o

presente decreto-lei estabelece a atualização da base remuneratória da Administração

Pública e do valor das remunerações base mensais nela existentes.

Por seu turno, o art.º 3º do mesmo diploma fixa a actualização do valor dos

montantes pecuniários dos níveis remuneratórios da tabela remuneratória única em 0,9%.

Consideramos que a redacção do art.º 26-A n.º 2 do EMJ não é feliz, sendo indício

certo e seguro de tal constatação a existência de dúvidas interpretativas que conduziram

à necessidade de elaboração deste Parecer.

Tais dúvidas deverão, no entanto, ser resolvidas partindo da natureza do subsídio de

compensação e do regime aplicável ao mesmo.

O GAVPM já teve oportunidade de se pronunciar, em dois Pareceres, sobre a

natureza do subsídio de compensação, sendo útil a revisitação do que sobre tal matéria

se escreveu.

Assim, em Parecer datado de 13-11-2020 (Procedimento 2020/DSQMJ/3453), o

GAVPM referiu: “(...) Para compreender a finalidade e fundamento do direito agora

consagrado no aditado artigo 26.-A do Estatuto dos Magistrados Judiciais importa, assim,

socorrer-nos do elemento histórico de interpretação.

O subsídio de compensação foi criado como substituto ou sucedâneo do

fornecimento de casa de função pelo Decreto-Lei n.º  281/71, de 24 de Junho (primeiro a

fazer menção da atribuição de compensação aos magistrados enquanto lhes não seja

fornecida habitação) mas a previsão da obrigação de garantir a atribuição de casa

mobilada aos magistrados ja existe desde o Decreto-Lei n.º 11 871, de 12 de Julho de

1926.

O direito dos magistrados a usufruir de casa manteve consagração no artigo 60.º 

do Decreto-Lei n.º  11 991, de 30 de Julho de 1926, no artigo 165.º do Estatuto Judiciário

promulgado pelo Decreto-Lei n.º  13 809, de 22 de Julho de 1927, e no artigo 165.º do

Estatuto, aprovado pelo Decreto-Lei n.º  15 344, de 12 de Abril de 1928.
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O Estatuto Judiciário aprovado pelo Decreto-Lei n.º 33 547, de 23 Fevereiro de 1944,

manteve nos seus traços gerais o regime antecedente, nos seus artigos 87.º  a 91.º.

O Decreto-Lei n.  44 278, de 14 de Abril de 1962 que aprovou o Estatuto Judiciário

veio, no seu artigo 167.º, prever um regime de transição, quanto à obrigação a cargo

das câmaras de fornecimento de casas, prevendo que os municípios continuavam

obrigados como antes a fornecer casas mobiladas, salvo em Lisboa, Porto e Coimbra,

mas apenas "Enquanto o Ministério da Justiça, através da Repartição Administrativa dos

Cofres, não construir casas de renda limitada ou em regime de propriedade

resolúvel para residência dos magistrados."

O Decreto-Lei n.º 47 691, de 11 de Maio 1967, acrescentou os n.ºs 4 e 5 ao aludido

artigo 167.º, considerando-se propriedade do Serviço Social do Ministério da Justiça as

casas que a Repartição Administrativa dos Cofres tenha adquirido ou construído.

Contudo, como acima se observou, foi o Decreto-Lei n.º 281/71, de 24 de Junho que

alterou várias disposições do Estatuto Judiciário que veio pela primeira vez introduzir a

figura da "compensação", por não se usufruir do fornecimento de casa.

Previa o artigo 167.º daquele diploma legal: ”1. Enquanto o Ministério da Justiça,

através da Repartição Administrativa dos Cofres, não construir casas de renda limitada

ou em regime de propriedade resolúvel para residência dos magistrados, todos os

municípios obrigados a fornecer casas mobiladas para habitação dos magistrados

judiciais da comarca ou sede do círculo e a prover sua conservação, mediante o

pagamento da respectiva renda, que não excederá um oitavo dos vencimentos

orçamentais dos magistrados. Em Lisboa, Porto e Coimbra, o Ministro da Justiça fixará os

termos em que, pelo Cofre dos Conservadores, Notários e Funcionários de Justiça,  

efectuada a compensação aos magistrados que desempenham cargos dependentes do

Ministério da Justiça, enquanto lhes não seja fornecida habitação de harmonia com o

disposto neste artigo.”

O Estatuto dos Magistrados Judiciais aprovado pela Lei n. º 85/77, de 13 de

Dezembro veio, no artigo 21.º , consagrar o direito a casa mobiliada ou a um subsídio de

compensação quando não haja casas destinadas a habitação dos magistrados judiciais.

Dispunha este

«Artigo 21.º

Direito a casa mobilada
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1 - Os magistrados judiciais têm direito a casa mobilada, para sua habitação na sede

do tribunal, fornecida pelo Estado, mediante o pagamento de uma renda que não deve

exceder um oitavo dos vencimentos orçamentados.

2 - Os encargos com casas fornecidas pelos municípios serão suportados pelo

Estado logo que tenha lugar a transferência para este da respectiva propriedade.

3 - Quando não haja casas destinadas a habitação dos magistrados judiciais,

ser-lhes-á atribuído um subsídio de compensação, de montante que, ouvido o Conselho

Superior da Magistratura, o Ministro da Justiça fixará, tendo em conta os preços correntes

no mercado local de habitação.

4 - O subsídio referido no número anterior constitui encargo do Cofre dos

Conservadores, Notários e Funcionários de Justiça.»

O Estatuto dos Magistrados Judiciais (EMJ), aprovado pela Lei n.º 21/85, de 30 de

Julho passou a prever este direito no artigo 29.º em termos distintos. Dispunha este

«Artigo 29.º

(Casa de habitação)

1 - Nas localidades onde se mostre necessário, o Ministério da Justiça, pelo Gabinete

de Gestão Financeira, põe à disposição dos magistrados judiciais, durante o exercício da

sua função, casa de habitação mobilada, mediante o pagamento de uma contraprestação

mensal, a fixar pelo Ministro da Justiça, de montante não superior a um décimo do total

das respectivas remunerações.

2 - Os magistrados que não disponham de casa de habitação nos termos referidos

no número anterior ou não a habitem conforme o disposto no n.º 3 do artigo 8.º têm

direito a um subsídio de compensação fixado pelo Ministro da Justiça, ouvidos o

Conselho Superior da Magistratura e as organizações representativas dos magistrados,

tendo em conta os preços correntes no mercado local de habitação.»

As sucessivas alterações introduzidas ao Estatuto dos Magistrados Judiciais ao

longo dos anos mantiveram a redação deste preceito legal, a qual só veio a sofrer

alterações na revisão aprovada pela Lei n.º 143/99, de 31 de agosto, tendo o legislador

previsto expressamente a equiparação do subsídio de compensação a ajudas de custo.

Passou o artigo 29.º a ter a seguinte redacção:

Artigo 29.º

(Casa de habitação)
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«1 - Nas localidades onde se mostre necessário, o Ministério da Justiça, pelo

Gabinete de Gestão Financeira, põe à disposição dos magistrados judiciais, durante o

exercício da sua função, casa de habitação mobilada, mediante o pagamento de uma

contraprestação mensal, a fixar pelo Ministro da Justiça, de montante não superior a um

décimo do total das respectivas remunerações.

2 - Os magistrados que não disponham de casa ou habitação nos termos referidos

no número anterior ou não a habitem, conforme o disposto no n.º 2 do artigo 8.º, têm

direito a um subsídio de compensação fixado pelo Ministro da Justiça, para todos os

efeitos equiparado a ajudas de custo, ouvidos o Conselho Superior da Magistratura e as

organizações representativas dos magistrados, tendo em conta os preços correntes no

mercado local de habitação.»

Esta alteração visou esclarecer as dúvidas antigas sobre a natureza do referido

subsídio de compensação por não atribuição de residência a magistrado judicial,

designadamente se estávamos perante um subsídio com natureza remuneratória (caso

em que seria tributado) ou compensatória (caso em que não seria tributado).

O Supremo Tribunal Administrativo já se havia pronunciado em diversos acórdãos,

pela natureza compensatória da atribuição do mencionado subsídio tendo visto nesta

alteração a consagração legal deste entendimento (vd. entre outros Acórdãos de 12 de

junho de 1996, 29 de outubro de 1997, 17 de dezembro de 1997, 13 de janeiro de 1999,

19 de maio de 1999 ou de 18 de Fevereiro de 1998, disponíveis in www.dgsi.pt e Acórdão

de 5 de Abril de 2000 publicado in DRE de 2002-12-23).

Cita-se, a título de exemplo o acórdão do STA de 07-12-2011, Proc. n.o 0713/11, no

qual se decide:

«I - O subsídio de compensação previsto no art. 29º, n.º 2, da Lei 21/85, de 30 de

Outubro, visa compensar os magistrados a quem não é atribuída casa, dos encargos com

a manutenção de casa adequada ao prestígio das funções, que continua a ser-lhes

exigida pelo que tal atribuição patrimonial atenta a sua natureza compensatória e não

remuneratória, não está abrangida no âmbito de incidência do I.R.S..

II - A equiparação deste subsídio a ajudas de custo, explicitada pela Lei n° 143/99, de

31 de Agosto, vem apenas confirmar a sua natureza compensatória e não remuneratória,

não estando abrangido pela limitação decorrente do art° 12° do DL. 106/98 de 24/04.

(...).»
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No mesmo sentido emitiu Parecer o Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da

República sob n.º 23/2000, de 28 de Setembro de 2000, homologado por despacho de S.

Ex.a o Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Justiça de 29 de Novembro de 2000,

tendo concluído que:

«1.º O subsídio de compensação previsto no n.o 2 do artigo 29.o do EMJ e no n.o 2

do artigo 102.o do EMP constitui um suplemento que acresce à remuneração base de

todos os magistrados judiciais ou do Ministério Público, para tanto bastando que lhes não

tenha sido atribuída casa de função.

2.º A percepção do subsídio referido na conclusão anterior constitui um direito

conferido a título individual, a cada magistrada ou magistrado, que não se extinguempelo

facto de o respectivo titular estar a habitar uma casa atribuída ao cônjuge, também ele

magistrado, a exercer funções na mesma comarca.- publicado in Diário da República n.o

28/2001, Série II de 2001-02-02»

A consagração deste subsídio de compensação com natureza compensatória e como

um suplemento que acresce à remuneração base de todos os magistrados judiciais

manteve-se nas sucessivas revisões do Estatuto dos Magistrados Judiciais não tendo o

mencionado artigo 29.º sofrido alteração nas dez versões subsequentes deste diploma.

Após anos de discussão de diversas propostas e de intensas negociações o Estatuto

dos Magistrados Judiciais sofreu uma profunda alteração aprovada pela Lei n.º 67/2019,

de 27 de agosto, a qual teve por base um anteprojecto de proposta de lei EMJ de

26.05.2017 e a Proposta de Lei n.º 122-XIII (3ª).

Face às restrições impostas ao limite remuneratório previsto na Lei n.º 102/88, de 25

de agosto e às condicionantes do Ministério das Finanças a decisão do Governo foi de

avançar com a revisão do Estatuto que todos consideravam necessária face da

aprovação e entrada em vigor da Lei 62/2013 (LOSJ), regulamentada pelo Decreto-Lei

49/2014, deixando de lado as questões relativas à remuneração e à progressão na

carreira dos magistrados.

Tal propósito foi expressamente assumido no preâmbulo da proposta de Lei n.º

122-XIII onde se consignou: “A reorganização judiciária introduzida pela Lei n.º 62/2013,

de 26 de agosto, impõe a revisão do Estatuto dos Magistrados Judiciais, aprovado pela

Lei n.º 21/85, de 30 de julho, de modo a assegurar a sua necessária congruência
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recíproca – necessidade que, de resto, foi expressamente reconhecida no programa do

XXI Governo Constitucional.

Tendo, porém, decorrido mais de 30 anos sobre a aprovação daquele Estatuto,

considera-se adequada uma intervenção mais exaustiva, orientada exclusivamente pelo

conceito constitucional da função jurisdicional, que pressupõe a sua atribuição aos

magistrados judiciais, e a vinculação estrita destes magistrados aos princípios da

independência, da legalidade e da imparcialidade.

Compreende-se, assim, que se exclua do horizonte da revisão as questões que

relevam do estatuto profissional dos Magistrados Judiciais, em sentido estrito. Esse

estatuto permanece, por inteiro, inalterado, nomeadamente no que se refere ao regime

remuneratório: a revisão a que agora se proceda não traz implicados, direta ou

indiretamente, quaisquer acréscimos ou valorizações. No domínio estatutário da

retribuição, direitos, prerrogativas, férias, licenças, jubilação e aposentação a presente

revisão não tem, pois, o mínimo caráter inovatório.”

Não obstante as críticas do Conselho Superior da Magistratura, da Associação

Sindical dos Juízes Portugueses e de todos os grupos parlamentares (à exceção do PS)

e os anos de negociação da ASJP com o Governo vincando a necessidade de uma

revisão estrutural que abordasse todas as questões, a decisão foi de avançar com a

revisão do Estatuto, deixando de lado as questões relativas à remuneração e à carreira.

O último parecer da ASJP à Proposta de Lei 122/XIII/3ª (GOV), datado de Novembro

de 2018 (disponível no site www.parlamento.pt//) faz a descrição sumária das vicissitudes

da negociação política e do processo legislativo de revisão do EMJ, afirmando-se que os

acordos estabelecidos com o Governo na fase preparatória da PLEMJ, foram alcançados

no pressuposto de que haveria lugar, em algum momento, uma negociação global,

considerando totalmente inaceitável a recusa do Grupo Parlamentar do PS em honrar a

palavra dada à ASJP, negociando as matérias relativas à remuneração e carreira, com

vista à obtenção de um acordo, o que levará a que, independentemente do desfecho do

processo legislativo, para os juízes, a revisão do EMJ seja sempre considerada

incompleta.

Contra tal opção pronunciou-se o Conselho Superior da Magistratura no parecer

elaborado sobre a Proposta de Lei 122/XIII/3ª (GOV), aprovado em deliberação tomada

pelo Plenário de 12 de junho de 2018, aí se alertando para a necessidade de revisão do
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estatuto remuneratório: «(...) Neste enquadramento legal, a remuneração dos juízes

estaria limitada a um teto máximo correspondente a 75% do somatório do vencimento e

do abono mensal de despesas de representação (40% do vencimento) do Presidente da

República.

Não obstante, por força da entrada em vigor da Lei n.º 63/90 de 26 de Dezembro,

designadamente dos respetivos n.ºs 1 e 2, encontra-se suspensa a aplicação da

atualização da remuneração dos juízes na parte que exceda o vencimento base do

Primeiro-Ministro, o qual corresponde a 75% do vencimento base do Presidente da

República.

Esta suspensão vigora há mais de 27 anos.

Em termos de progressão interna, a imposição do teto salarial agravada pela

suspensão da atualização com a imposição ainda de um limite inferior – 75% do

vencimento base do Presidente da República - resulta num esbatimento quase total da

diferença remuneratória entre juízes de primeira instância e juízes de tribunais superiores.

Num plano externo, o princípio da separação de poderes e a especificidade das

funções exercidas em rigorosa exclusividade durante toda a vida, aconselharia a

conceção de um regime remuneratório autónomo para a magistratura judicial, sem

interligação com o sistema retributivo dos titulares de cargos políticos.

Realce-se, por exemplo, que os gestores públicos não têm as remunerações

limitadas pela remuneração do Primeiro-Ministro nem do Presidente da República.

Sucede que, pese embora o manifesto desequilíbrio decorrente da suspensão e

limites impostos pela Lei n.º 63/90, a redação do artigo 188º-A, nos termos em que

consta da proposta em apreço, prevê exatamente a mesma solução já propugnada pela

Lei n.º 2/90, não havendo referência à manutenção ou revogação da suspensão.

Mantém-se assim um injustificado desequilíbrio remuneratório imposto aos juízes, os

quais exercem as respetivas funções em regime de absoluta exclusividade e um perigoso

regime de depauperamento das remunerações dos juízes susceptível de afetar um

recrutamento de elevada qualidade.»

A propósito da redacção do artigo 23.o consignou-se: “O projecto de proposta de lei

deixa intocada a atual situação remuneratória dos magistrados judiciais, limitando-se,

nesse capítulo, a fazer reflectir, no Mapa I do Anexo, o «ajustamento» introduzido pelo

artigo 184o da LOSJ.
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O Conselho Superior da Magistratura assinala que a diferença salarial líquida entre

um juiz conselheiro e um juiz desembargador é de poucas dezenas de euros. Por seu

turno, a diferença salarial líquida entre um juiz desembargador e um juiz de juízo central

ou de tribunal de competência territorial alargada cifra-se em menos de 20 euros

mensais”.

No que toca ao subsídio de compensação o Conselho Superior da Magistratura

reiterou a proposta apresentada no anteprojecto, ou seja a de desdobrar o artigo 26.º-A

nos seguintes termos:

«Art.o 26º-A

(Casa de habitação)

1 - Nas localidades onde se mostre necessário, o Ministério da Justiça, pelo Instituto

de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I. P., põe à disposição dos magistrados

judiciais, durante o exercício da sua função, casa de habitação mobilada, mediante o

pagamento de uma contraprestação mensal, a fixar pelo membro do Governo

responsável pela área da justiça, ouvidos o Conselho Superior da Magistratura e as

organizações representativas dos magistrados.

2. A contraprestação mensal referida no n.º 1 é devida desde a data da publicação

do despacho de nomeação até àquela em que for publicado o despacho que altere a

situação anterior, ainda que o magistrado não habite a casa.

Art.º 26º-B

(Subsídio de compensação)

Os juízes têm direito a um subsídio que se destina a compensar a disponibilidade

permanente, exclusividade absoluta do exercício de funções remuneradas e limitação de

direitos fundamentais, a fixar pelo membro do Governo responsável pela área da justiça,

ouvidos o Conselho Superior da Magistratura e as organizações representativas dos

magistrados.”

Não obstante as criticas e as negociações havidas a Proposta de Lei 122/XIII/3ª

(GOV), foi aprovada na generalidade, em 06 de julho de 2018, com os votos a favor do

PS e a abstenção do PSD, BE, CDS-PP, PCP, PEV, PAN, tendo baixado à Comissão de

Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias para discussão na

especialidade.
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Na Proposta de Lei aprovada o artigo 26.º-A, com a epígrafe - Subsídio de

compensação - tinha a seguinte redacção: “1 -Nas localidades onde se mostre

necessário, o Ministério da Justiça, através do Instituto de Gestão Financeira e

Equipamentos da Justiça, I. P., põe à disposição dos magistrados judiciais, durante o

exercício da sua função, casa de habitação mobilada, mediante o pagamento de uma

contraprestação mensal, a fixar pelo membro do Governo responsável pela área da

justiça.

2 -Os magistrados judiciais que não disponham de casa de habitação nos termos

referidos no número anterior ou não a habitem, conforme o disposto no n.º 3 do artigo 8.º,

têm direito a um subsídio de compensação, que de igual modo se destina a compensar a

disponibilidade e exclusividade absolutas, fixado pelos membros do Governo

responsáveis pela áreas da justiça e das finanças, para todos os efeitos equiparado a

ajudas de custo, ouvidos o Conselho Superior da Magistratura e as organizações

representativas dos magistrados.

3 -A contraprestação mensal referida no n.º 1 é devida desde a data da publicação

do despacho de nomeação até àquela em que for publicado o despacho que altere a

situação anterior, ainda que o magistrado não habite a casa.”

A redacção é quase idêntica ao anterior artigo 29.º embora se altere, em parte, a

finalidade do subsídio de compensação, neste 26.º - A o subsídio “que de igual modo se

destina a compensar a disponibilidade e exclusividade absolutas” além de compensar a

não disposição de casa de habitação. Acrescenta-se um número 3 ao artigo 26º-A, que

visa esclarecer definitivamente a dúvidas geradas quanto ao momento em que é devida a

contraprestação mensal e ao pressuposto que gera o direito ao subsídio.

Permanece a consagração deste subsídio com natureza compensatória e como um

suplemento que acresce à remuneração base de todos os magistrados judiciais,

esclarecendo-se que visa compensar os magistrados a quem não é atribuída casa, dos

encargos com a manutenção de casa adequada ao prestígio das funções, a

disponibilidade e exclusividade absolutas do exercício de funções.

À semelhança do que já havia sucedido em setembro de 2017, a situação de

impasse nas negociações e a recusa na discussão da revisão do estatuto no seu todo

gerou um agravamento da insatisfação sentida pelos magistrados e da contestação tendo

a ASJP convocado uma assembleia geral para o dia 03 de novembro de 2018, para
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aprovação de medidas de protesto, com carácter duradouro e de grande impacto. Nesta

assembleia geral a ASJP deixou claras as consequências que teria a tentativa de fechar

a revisão do EMJ “a metade” e após acesa discussão os juízes portugueses, mandataram

a Direção Nacional para executar diversas medidas de protesto e para convocar uma

greve nacional dos juízes de 21 dias, a executar em datas intercaladas, com início a 20

de novembro de 2018.

Neste clima de contestação prosseguiram as negociações com o Governo tendo a

ASJP desconvocado a greve quando entendeu que havia possibilidade de acordo. Em

resultado desta negociação o Grupo Parlamentar do PS apresentou em Abril e em Maio

de 2019 à comissão competente, proposta de alteração de diversas disposições,

designadamente dos artigos 26º-A e 188º-A do Estatuto.

O artigo 26.º-A (Subsídio de compensação) da Lei n.º 21/85, de 30 de julho, números

2 e 3 (na redação das propostas de alteração apresentadas pelo Grupo Parlamentar do

PS) foi aprovado em 30 de maio de 2019, com votos a favor do PS, do CDS-PP e do PCP

e votos contra do PSD e do BE.

(…)

Voltando a análise do número 3 do artigo 26º - A, o legislador quis que para os

efeitos previstos no Estatuto e na caracterização dos rendimentos de categoria A nos

termos previstos no Código de IRS o subsídio de compensação fosse integrado na

remuneração base e subsídios devidos mensalmente aos magistrados judiciais referida

no artigo 23º. Assim, à primeira vista poderíamos pensar que a intenção foi englobar o

subsídio de compensação na remuneração perdendo este a sua singularidade por se

diluir naquela. Todavia, não podemos descurar todo o historial que precedeu a

elaboração deste preceito nem o seu contexto o qual só pode conduzir a conclusão

contrária. Como acima se expôs este subsídio foi criado e permaneceu ao longo dos

anos com finalidade compensatória não constituindo contrapartida do trabalho prestado.

O subsídio de compensação está agora previsto como parte do vencimento dos

magistrados mas não perde a sua natureza compensatória pela disponibilidade e

exclusividade absolutas, além da suplemento devido aos magistrados judiciais pela não

atribuição efectiva de casa de habitação adequada à sua condição de membros de

órgãos de soberania a que o Estado sempre se vinculou. Aliás, acrescenta o legislador

que este subsídio é pago 14 vezes por ano, o que seria desnecessário se fosse este
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constituísse remuneração base. Mais se acrescentando que fica sujeito apenas à

dedução da correspondente quota para a Caixa Geral de Aposentação ou da quotização

para a segurança social (ou seja não está aquele subsídio, abrangidos pelas normas de

incidência de IRS).

É verdade que o legislador ao sujeitar o já há muito instituído subsídio de

compensação com uma origem remota fundada como substituto ou sucedâneo do

fornecimento de casa de função a regras que mais se aproximam dos rendimentos base

mensalmente auferidos, criou com este preceito uma figura híbrida e exclusiva deste

Estatuto, um misto de suplemento de compensação pelas especificidades próprias da

função e de subsídio equiparável a ajudas de custo. Esta “construção” jurídica tem,

contudo, que ser apreendida no contexto do elemento histórico e da coerência de todo o

diploma legal aprovado, tendo presente que o sistema retributivo dos magistrados

judiciais é exclusivo, próprio e constituído nos termos expressamente previstos no

Estatuto.

Mantém, por isso, plena atualidade a jurisprudência do Supremo Tribunal

Administrativo nos Acórdãos supra citados relativos à natureza do subsídio de

compensação, quando afirmam que “O subsídio de compensação atribuído aos

Magistrados Judiciais e do Ministério Público pelas respectivas leis orgânicas não têm

natureza remuneratória, pois não constitui benefício ou regalia concedida em retribuição

do trabalho prestado. Integra antes compensação devidas àqueles pela não atribuição

efectiva de casa de habitação adequada à sua condição de membros de órgãos de

soberania a que o Estado sempre se vinculou e imposta pela reconhecida necessidade

de dignificar a respectiva função.

A equiparação deste subsídio a ajudas de custo, explicitada pela Lei n° 143/99, de 31

de Agosto, vem apenas confirmar a sua natureza compensatória e não remuneratória,

não estando abrangido pela limitação decorrente do art° 12° do DL. 106/98 de 24/04.

(… )concluímos que, não obstante a alteração introduzida pela Lei n.º 67/2019, de 27

de Agosto ao Estatuto dos Magistrados Judiciais, designadamente à estrutura da

remuneração base dos magistrados, mantém o subsídio de compensação agora

consagrado no artigo 26º - A, como a sua própria designação indica, natureza

essencialmente compensatória estando sujeito ao regime próprio previsto neste preceito

legal. Não constitui contraprestação devida pela prestação de trabalho, mas sim
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compensação pelas condições únicas e despesas inerentes ao exercício adequado da

função. (…)”.

Também no Parecer elaborado no procedimento 2021/DSQMJ/3181, datado de

11-11-2021, se escreveu: “(…) Uma última nota no que concerne a este último subsídio.

O art.º 26.º-A do EMJ é claro quando no seu n.º 2 refere que “Os magistrados

judiciais que não disponham de casa de habitação nos termos referidos no número

anterior ou não a habitem (...) têm direito a um subsídio de compensação, constante do

anexo I-A ao presente Estatuto, do qual faz parte integrante, equiparado a ajudas de

custos e que de igual modo se destina a compensar a disponibilidade e exclusividade

absolutas (...)”.

Donde, dúvidas não podem restar que também este subsídio, equiparado a ajudas

de custo, não faz parte do conceito de retribuição conforme acima o definimos, não

devendo, por isso, ser tido em conta no cálculo do montante devido pelo exercício de

funções em regime de acumulação. (…)”.

*

Definida a natureza do subsídio de compensação, vejamos como deve ser

interpretado o segmento final da norma contida no n.º 2 do art.º 26º-A do EMJ.

Para a ASJP, a expressão: “sem prejuízo do disposto no n.º 4 do art.º 23º” significa a

aplicação da regra da revisão anual e automática que se aplica à remuneração base.

Discordamos de tal entendimento pela seguinte ordem de razões.

A expressão: “sem prejuízo de…” significa “não ignorando ou diminuindo algo, afirmo

que…”.

Assim, caso o legislador tivesse pretendido estender o regime regra da remuneração

base ao subsídio de compensação, a redacção da norma seria: “sendo

correspondentemente aplicável o disposto no n.º 4 do art.º 23º, com as devidas

adaptações” e não: “sem prejuízo do disposto no n.º 4 do art.º 23º”.

Em conformidade, pensamos que o segmento final da norma diz apenas respeito à

possibilidade de fixação do valor do subsídio de compensação pelos membros do

Governo responsáveis pelas áreas da justiça e das finanças.

Isto porque atenta a natureza mista do subsídio de compensação— como acima se

referiu, o legislador ao sujeitar o já há muito instituído subsídio de compensação a regras

que mais se aproximam dos rendimentos base mensalmente auferidos, criou com este
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preceito uma figura híbrida e exclusiva deste Estatuto, um misto de suplemento de

compensação pelas especificidades próprias da função e de subsídio equiparável a

ajudas de custo—, o legislador visou a salvaguarda do regime regra aplicável à

retribuição base, previsto no n.º 4 do art.º 23º.

Ainda, a integração deste subsídio na remuneração prevista no art.º 23º, tal como

preceitua o n.º 3 do art.º 26º-A, parece reforçar o entendimento expresso.

Por último, o entendimento de que o subsídio de compensação, apesar de não ser de

fixação automática, é de actualização automática é intrinsecamente contraditório.

Assim, segundo cremos a norma deve ser interpretada da seguinte maneira: não

ignorando o regime regra aplicável à retribuição base, previsto no n.º 4 do art.º 23º, o

valor do subsídio de compensação pode ser fixado pelos membros do Governo

responsáveis pelas áreas da justiça e das finanças.

A integração do subsídio de compensação no regime regra aplicável à retribuição

base quanto à periodicidade e automaticidade da revisão do respectivo valor levantaria

ainda a questão, de “iure condendo”, é certo, da sua possível tributação em sede de IRS,

considerando que o mesmo se afastaria em termos de natureza, cada vez mais da figura

das ajudas de custo e se aproximaria cada vez mais da figura da remuneração base.

Por outro lado, sempre que o legislador pretendeu estender o regime da revisão da

remuneração base a outros componentes retributivos da remuneração, tratou de o fazer

de forma expressa.

Disso é exemplo o disposto no art.º 2º da Lei n.º 26/84 de 31 de Julho, na redacção

que lhe foi conferida pelo art.º 1º da Lei n.º 102/88, de 25 de Agosto.

Em conformidade, entendemos que apesar da integração do subsídio de

compensação na remuneração referida no art.º 23º do EMJ, a revisão anual e automática

é reservada apenas para a remuneração base e não para as demais componentes que

integrem a remuneração, como resulta aliás, de forma expressa do teor do art.º 1º do DL

n.º 109-A/2021 de 7 de Dezembro e do n.º 4 do art.º 23º do EMJ.

*

3. Conclusão

a) O subsídio de compensação está agora previsto como parte do vencimento dos

magistrados mas não perde a sua natureza compensatória pela disponibilidade e

exclusividade absolutas, além da de suplemento devido aos magistrados judiciais pela

| 15 / 16

Rua Duque de Palmela, n.º 23 ● 1250-097  Lisboa

Telefone:  213 220 020 ● Fax: 213 47 4918

http://www.csm.org.pt ● csm@csm.org.pt



CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
GABINETE DE APOIO AO VICE-PRESIDENTE E AOS MEMBROS

não atribuição efectiva de casa de habitação adequada à sua condição de membros de

órgãos de soberania a que o Estado sempre se vinculou;

b) O legislador ao sujeitar o subsídio de compensação a regras que mais se

aproximam dos rendimentos base mensalmente auferidos, criou uma figura híbrida e

exclusiva do Estatuto dos Magistrados Judiciais, um misto de suplemento de

compensação pelas especificidades próprias da função e de subsídio equiparável a

ajudas de custo;

c) Caso o legislador tivesse pretendido estender o regime regra da remuneração

base ao subsídio de compensação, a redacção da norma seria: “sendo

correspondentemente aplicável o disposto no n.º 4 do art.º 23º, com as devidas

adaptações” e não: “sem prejuízo do disposto no n.º 4 do art.º 23º”;

d) Sempre que o legislador pretendeu estender o regime da revisão da remuneração

base a outros componentes retributivos da remuneração, tratou de o fazer de forma

expressa;

e) Apesar da integração do subsídio de compensação na remuneração referida no

art.º 23º do EMJ, a revisão anual e automática é reservada apenas para a remuneração

base e não para as demais componentes que integrem a remuneração, como resulta

aliás, de forma expressa do teor do art.º 1º do DL n.º 109-A/2021 de 7 de Dezembro e do

n.º 4 do art.º 23º do EMJ;

f) A norma contida no art.º 26º-A n.º 2 do Estatuto dos Magistrados Judiciais deve ser

interpretada da seguinte maneira: não ignorando o regime regra aplicável à retribuição

base, previsto no n.º 4 do art.º 23º, o valor do subsídio de compensação pode ser fixado

pelos membros do Governo responsáveis pelas áreas da justiça e das finanças.

*

Ao Sr. Chefe de Gabinete.
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