
IMPUGNAÇÃO JUDICIAL DA ALTERAÇÃO AO CÁLCULO DO COMPLEMENTO DE PENSÃO DE 

REFORMA (CPR) 

 

No âmbito da prestação de serviços contratualizados com o advogado Dr. Manuel Rodrigues, a AOFA 

tem ao dispor dos seus associados aconselhamento jurídico gratuito, sendo que as custas judiciais 

correm por conta dos litigantes. 

Não obstante ir ser a AOFA a intentar a acção, por razões que se prendem com requisitos preventivos 

garantísticos para o universo abrangido, interessa identificar na mesma todos aqueles que se sintam 

lesados, em resultado da aplicação de critérios que determinaram a redução do valor do CPR que vinham 

auferindo, considerando-se, ainda, que a situação ocorrida com cada um pode contribuir para 

enriquecer o que for exposto ao douto Tribunal.  

A AOFA, disponibilizando-se para apoiar os oficiais em geral, alvo da aplicação das medidas que 

determinaram a redução dos seus rendimentos na reforma, e sustentada no apoio jurídico do Dr. 

Manuel Rodrigues, informa o seguinte: 

− Pretende-se intentar acção judicial no intuito de, por essa via, fazer reverter a situação criada 

pelos despachos 275/MDN/2012, de 03DEZ, e sequentes despachos dos Exmos CEM’s; 

− Considerando que, em termos judiciais, a Associação poderá representar exclusivamente os 

seus associados, é imperativo que os que entendam recorrer ao apoio da AOFA e que ainda não 

sejam sócios procedam à respectiva inscrição, diligência que poderão efectuar através da nossa 

Página (www.aofa.pt), no menu temático, em “SÓCIOS/Inscrição”; 

− Atentos os contornos da matéria e a clareza da disposição que determina o resultado lesivo dos 

respectivos destinatários foi considerado não haver vantagem em inquirir as chefias militares 

sobre as razões que a ele levaram, através de requerimento, e seguir de imediato, atentos os 

prazos estabelecidos para o efeito (90 dias após a respectiva notificação) para a via judicial. A 

conclusão pela inexistência de vantagem prende-se com o seguinte entendimento: 

Independentemente de tais requerimentos poderem ser enviados, é estrategicamente 

desaconselhado supor que os mesmos suspendem o prazo de impugnação judicial, dado que 

a referida suspensão só tem lugar caso se entenda que o acto administrativo impugnado não 

tem as razões de facto e de direito com base nas quais a decisão foi tomada. Correr-se-ia, 

assim, o risco de propiciar uma discussão sobre se a acção foi ou não intentada em tempo, 

desviando-se a discussão do tema principal – a ilegalidade/inconstitucionalidade da 

redução/corte no complemento da pensão de reforma. Nessa medida, considerar-se-ão, para 

já, e por uma questão de segurança, as datas dos despachos para apresentação da acção, sem 

prejuízo de virem a ser aproveitadas no decurso da acção as respostas aos requerimentos de 

fundamentação entretanto remetidas pelos Associados que o tenham decidido apresentar. 

http://www.aofa.pt/


Para operacionalizar o processo importa assim que, cada um, para além de proceder à inscrição se tal se 

tornar necessário: 

− Para os já notificados da alteração do CPR ou se aperceberam dela através de outros meios 

(os restantes poderão fazê-lo à medida que isso ocorra), informar a AOFA, até 15 de 

Fevereiro, do facto de pretender incluir o universo a fazer parte do procedimento judicial, 

preenchendo, para isso, o impresso em anexo; 

− Deverá remeter à AOFA cópia da notificação que informa sobre a alteração do valor do CPR; 

− Remeter à AOFA a cópia do extracto ou outra prova dos valores auferidos (como, por 

exemplo, do chamado boletim de vencimentos do Ramo, quando exista), antes e depois de se 

ter verificado a alteração do CPR (a título de exemplo, quando o CPR sofreu alteração em 

JAN2013, deverá disponibilizar os documentos que atestam essa alteração relativos a 

Dezembro 2012 e Janeiro 2013); 

− Informar, ainda, a AOFA do requerimento dirigido ao Exmo. CEM a solicitar a fundamentação 

do acto administrativo, se apresentado e, da mesma forma, dar-nos conta da resposta que 

for dada pela administração ao referido requerimento; 

− Estas diligências poderão ser efectuadas: 

−  Por e-mail (relacoes.publicas@aofa.pt), enviando cópia digitalizada dos documentos 

acima referidos; 

− Por correio. Para o efeito o endereço da AOFA é, como se indica: 

− ASSOCIAÇÃO DE OFICIAIS DAS FORÇAS ARMADAS 

Rua Infanta D. Isabel, nº 27-C - 2780-064 Oeiras 

 Tel: 21 441 77 44 (Sede AOFA) 

964234541 (Pres. AOFA)  

Coloca-se, ainda, a hipótese de, a par da acção de impugnação, requerer, através de providência cautelar 

para o efeito, a suspensão do acto de redução do complemento da pensão de reforma, até que a acção 

judicial de impugnação seja decidida. Porém, para que haja alguma hipótese de sucesso, será necessário 

invocar, concreta e individualmente, de forma detalhada, clara e inequívoca, de que forma é que o valor 

em que se consubstanciou a redução concorre para um sério prejuízo para a sua subsistência ou implica 

uma drástica redução do nível de vida. 

Se algum militar entender que reúne esta condição poderá, obviamente, manifestar esse propósito de 

modo a que a AOFA diligencie para que o assunto seja tratado directamente entre o interessado e o 

advogado. 

Oeiras, 6 de Fevereiro de 2013 

O Presidente da AOFA 

Manuel Martins Pereira Cracel 
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