
"i por isso que se mandam as c r i an~as  6 escola: 1-60 tanto para que 
aprendam alguma coisa, mas para que se habituem a estar calmas 

e sentadas e a cumprir escrupulosamente o que se  lhes ordena, de modo 
que depois nZio pensem mesmo que tQm d e  par em prbtica as  suas ideias" 

POSICIONAMENTOS, 
REPOSICIONAMENTOS. 

E PENSAO DE REFORMA 

0 Dec.-Lei no 296/2009, de 14-10, visou 
alterar a estrutura do regime rernunerat6 
rio dos rnilitares. Contrariarnente ao que 
era esperado, o novo diploma nao rep6s a 
equiparaqao corn os outros profissionais, 
designados de referencia, que ha mais de 
30 anos vigorava, nao introduziu uma ac- 
tualizasao rernuneratoria real em face do 
risco, insalubridade e penosidade da fun- 
gao rnilitar, prornetida desde 1999, e intro- 
duziu um regime transitorio pouco claro 
que dificultou a adopqao de procedimen- 
tos na sua implementaqao e aplicaqao. 

Parece, contudo, que o desejo da rnaio- 
ria dos militares nao seria uma mera alte 
raqao do seu estatuto remuneratorio mas 
um novo regime que correspondesse as 
funq6es de soberania que as Forqas Arma- em esclarece-las, muitos militares opta- 
das incurnbe, atraves, designadamente, ram por requerer a passagem 21 situaqao 
da inclusao do suplernento de condiqao de reserva nos termos da redacqao ainda 
militar na rernuneraqio base e o reconheci- em vigor em 2005, por recearern que o 
mento de suplernentos remuneratorios novo regime se lhes aplicaria podendo 
dependentes do efectivo desernpenho de leva-10s a urna longa permanencia na situ- 
funsks de risco acrescido, sem desrnan- aqao de licenca ilirnitada ate perfazerem 
telarnento do serviqo de saude militar e os 60 anos de idade, sern que, nesse rnes- 
respectivo apoio concreto, ao que se con- mo periodo, obtivessem rendirnentos de 
vencionou chamar de familia militar (cujo subsistencia provenientes da prestaqao 
conteudo tem sido, alias, esvaziado). do respectivo tempo de serviqo ou que o 

Mas varnos ater-nos aos efeitos do di- calculo da pensao de reforma fosse diver- 
ploma legal supra identificado que inci- so daquele que se aplica aos rnilitares in- 
dernsobresitua~6esjuridicasconstituidas gressados nas FFAA antes de Janeiro de 
no passado. 1990. 

E materia assente que a diferenqa de um No rnesmo ano, foi tambem publicada, 
dia pode determinar toda urna carreira com entrada em vigor a 31 de Agosto de 
com efeitos que ha data se desconhecem, 2005, a Lei n.O 43/2005, de 29-08, atraves 
face a volatilidade do regime juridic0 dos da qua1 deixou de se contar todo o tempo 
estatutos que vigoram em deterrninado de serviqo, para efeitos de progressao nos 
momento e A possibilidade de alteraqao escal6es remuneratorios, cujos efeitos se 
por via legislativa. Alguns dos efeitos reca- estenderam ate 31-12-2007 (Lei n." 
irarn sobre aqueles que virarn as datas de 53/2006, de 29-12) mas com a salvaguar- 
passagem a reserva e reforrna antecipa- da de permitir a progressao para o escalio 
das por via legislativa com as consequen- seguinte a todos quantos cornpletassern 
tes perdas de remuneraqio por compara- o modulo de tempo necessario ate 31-12- 
qao com o pessoal no activo e que 2005. 
motivaram, e ainda rnotivam, anos de ba- Coincidiram, pois, dois elernentos fun- 
talhas administrativas e judiciais. damentais para a tornada de decisao face 

Uma das situaq6es que projectarn os a incerteza que os espreitava. 
seus efeitos na actualidade, reporta-se a Para quem decidiu requerer a passagem 
alteraqao do EMFAW99 corn a redaqio a situasao de reserva, e foi autorizado, e 
introduzida pelo Dec.-Lei n.0 197-N2003, para quem nao o pretendeu fazer, ou nao 
de 30-08, realizada pelo Dec-Lei no pbde, seguirarn-se destinos diferentes: 
166/2005, de 23-09 que veio alterar as dos primeiros, uns passaram a situaqao de 
condiq6es de passagem a situasao de r e  reforma no ano de 2010e autros em 2011; 
serva e de reforrna, atraves da introduqao dos segundos, rnantem-se no activo ou, 
de nova redacqao aos artigos 121.0, 122.0, por qualquer razio, passararn, entretan- 
152.0, 159.' e 206." do EMFAR, no que se to, a situaqao de reserva ou reforrna. 
refere a estas situaq6es, corn irnplicaqties Decorridos os cinco anos na situaqao de 
no direito a rernuneraqao de reserva e no reserva fora da efectividade do servi~o, a 
chlculo das pens6es de reforma. lnclui ain- contar do ano de 2005, mas nunca com o 
da, nas disposiq6es transitorias, um arti- dia 31-12-2005 incluido corno ultimo dia 
culado destinado a salvaguarda de situa- na situaqao de activo, assistiu-se as pri- 
q6es juridicas jd constituidas que, ao rneiras passagens a situaqao de reforma 
rnornento, suscitaram duvidas na sua in- cujas pens6es foram calculadas sobre a 
terpretaqao. rernuneraqao de reserva que auferiarn em 

Por via dessas duvidas e da rnorosidade 2010 por se reformarem em 2010. De notar 
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que quern ainda estava na situaqao de r e  
serva no dia 31-12-2010 so transitou para 
a reforma no dia 1-1-2011. 0 militar cujo 
ultimo dia contado para os cinco anos fora 
da efectividade do serviqo e na reserva 
coincidia com o dia 30-12-2010, transitou 
para a reforma a 31-12-2010 e a remunera- 
qao relevante para o calculo da pens30 de 
reforma ficou abrangida pelasnormas ju- 
ridicas vigentes a 31- 12-2010. 

Ora, todas aquelas remuneraqaes de r e  
serva que constituiram a remuneraqao r e  
levante para efeitos de calculo da pensao 
de reforrna foram afectadas com a entra- 
da em vigor do Dec.-Lei n.O 296/2009, de 
14-10, por aplicaqao dos norrnativos que 
tratam datransiqao para a Tabela Remune 
ratoria ~ n i c a  (TRU), considerando o nor- 
rnativo de natureza integrativa e transit6 
rio que mandava observar a antiguidade 
no posto dos militares na situag2o de re- 
serva e fora da efectividade do serviqo. 

Apos o posicionamento na TRU ocorre- 
ram, entretanto e recentemente, duas al- 
teraq6es legislativas que vieram determi- 
nar destinos diferentes para quem se 
reforrnou no ano de 2010, e ate 31-12- 
2010, e quern se reforrnou ja em 2011: as 
reducbes remuneratorias e a possibilidade 
de opqao pelareforrna, de natureza volun- 
taria, em qualquer momento, para quem, 
M data de 31-12-2010, jA detinha 60 anos 
de idade, caso em queocalculoda pens20 
de reforma tem-como rernuneraqao rele 
vante a auferida a data de 31-12-2010. (Lei 
n." 55-N2010, de 31-12). 

Ou seja, tanto os que se reformaram em 
2010 por perrnanecerern na situaqao de 
reserva e fora da efectividade do serviqo 
por um periodo de cinco anos sucessivos 
ou alternados comoosqueja detinharn 60 
a m  de idade ate 31-12-2010, viram as 
respectivas pens6es de reforrna calcula- 
das corn base nas remuneraqties de reser- 
va ou actim, sem reduq6es rernunerat6- 
rias, portanto, com pens6es de reforrna 
cujos valores s& superiores aos que se re- 
forrnararn a partir de Janeiro de 2011. 

%& 



No conueto, a conjugaqao do Dec.-Lei n." 
16W2005 corn o Dec-Lei n." 296/2009 e 
com a Lei n.0 55N2010 permitiu que certos 
militaresvissern as suas pens6es de reforrna 
calculadas sem qualquer reduqao 
rernuneratoria e que outros, por um dial 
vissem a respectiva pensilo de reforma 
afectada pelas reduqdes das remuneraqaes 
de reserva, ainda que com antiguidade no 
posto e tempo de permanencia identicos. 

Ressalva-se que os militares que optem 
pela reforrna volunthria - tertio genero - n io  
t6m direito ao complernento de pensao a 
que nos temos referido. 

Por olPtro lado, e no meio do turbilhao da 
crise financeira que tomou o pais, foram 
determinadas inspecqdes as FFAA para 
verificar a execu@o do Dec-Lei n." 2W2009, 
das quais resultaram dois despachos 
conjuntos dos Ministros das Financas e da 
Defesa Nacional determinando o 
reposicionarnento dos miliires com efeitos 
a 01-01-2012 que, pel0 que se sabe, vai 
provocar regress6es remuneratorias. 

Ora, o reposicionamento anunciado incide 
sobre as remuneraqaes do pessoal militar 
no activo e na reserva, e so sobre estes, e 
ainda so, e so sobre estes, que percebam 
remuneraq6es no activo e na reserva no 
anode 2012. 

Ou seja, os rnilitares que se reformaram 
nos anos de 2010 e 2011, e ainda os que se 
venharn a reformar mais tarde mas que 
em 31-12-2010 possuissern ja 60 anos 
de idade nao sera0 afectados pelos 
reposicionamentos, nem verao as 
respectivas pens6es de reforrna reduzidas 
por efeito dos indicados despachos 
conjuntos. Como 6 evidente, esta situaqBo 
ira produzir efeitos futuros para quem 
transite para a situaqao de reforma a 
contar do corrente ano, porque a 
remuneraqao relevante para o calculo da 
pens20 de reforma tera corno base a 
remuneraqao de reserva reduzida por 
efeito da Lei n." 55N2010 e suje~ta ao 
reposicionarnento anunciado. 

Existirao mecanisrnos que permitarn 
acautelar os direitos que, eventualrnente, 
venharn a estar ofendidos? Alguns cuidados 
podem e devern ser tornados. 

Efectivarnente, e conhecido que o 
complemento de pensib, a cargo dos ramos 
e cujo regime juridico foi fixado pelo art0 9." 
do Dec-Lei n." 236/99, com a ultirna 
alteraqao introduzida pela Lei n." 34/2008, 
tern corno funq8o garantir urna pensao de 
reforma de valor id6ntico ao da rernuneraqao 
de reserva se o militar, ingressado nas FHA 
em momento anterior a 01-01-1990, 
permanecesse na situaqao de reserva at6 
aos 70 anos de idade. E s6 6 accionado 
quando a pensao de reforma for inferior a 
rernuneriya de reserva do mesrno posto 
e posisao remuneratorin (antigo escako). 

Ora, se aquele reformado ate 31-12-2010 
veio a auferir urna pensao de reforma 
superior ao reforrnado em 01-M-2011, o 
complernento de pensao e inoperante por 
nao se verificar o pressuposto base da 
diferenqa entre a remuneraqao de reserva 
e a reforma, mas t ies6 diferenqas entre 
pensdes de reforma. 

Admitindo que nos dois casos os militares 
possuem a rnesrna idade e as reduqties 
remuneratorias sejam anualmente 
prorrogadas, corno jd aconteceu para o ano 
de 2012, e se estendarn no tempo ate 
arnbos os sujeitos atingirern os 70 anos de 
idade, verificaremos urna desigualdade no 
valor da pensao de reforrna e a inoperancia 
do instrumento legal do complemento de 
pensao por falta de pressupostos de facto. 

0 diferencial garantido pelo regime do 
complernento de pensilo tornar-sea 
exigivel so quando as rernuneraqaes do 
activo - e consequenternente da reserva - 
forem superiores as pensaes de reforma. 

Por isso, e corno media cautelar, 
deverao os militares reformados requerer a 
adrninistriyao do respectivo rarno o 
conhecirnento das respectivas posiqdes 
remuneratoriis a que tkrn direito em 01M- 
2Ol2 com referencia ao respectivos posto 
e posiqao remuneratoria se se mantivessem 
na situaqio de reserva ate aquela data. 
Outros sirn, os militares na situaqao de 
reserva e activo, e corno rnedida 
preparatoria de even al correcqao de 
erros ou distorq6es re r%nw atNas, ainda 
que com recurso posterior as vks 
devem requerer os fundamentos de 
e de direito do reposicionarnento 
efectuado em cada ram0 e inter-ramos, 
atento o principio de que a antiguida de 
relativa dos militares deve ser respeitada. 

Concluindo: 
1- Nio silo reduzidas, por via dos 

reposicionarnentos operados com efeitos 
a 01-01-2012, as pendes de reforrna dos 
militares que entraram nesta situaqio 
antes de 01-01-2012; 

2- As pensaes de reforrna dos militares 
que se reforrnararn em 2011 sao mais 
baixas, por efeito das redusdes 
remuneratorias determinadas pela Lei n." 
55N2010, do que as pensties de reforrna 
dos rnilitares que se reformararn em 2010. 

3 0s militares que, a 31-12-2010 tenham 
completado 60 anos de idade, e se tenham 
reformado ap6s essa data ou venham a 
entrar nesta situiyao ap6s 01-01-2011, 
n io  sofrem reduqks na pensao de 
reforma, por via da Lei n." 55-N2010, nem 
sao afectados pelos reposicionamentos 
remuneratoriis cujos efeitos se produzem 
a contar de 01M-2012. Mas tamMm n io  
podem exigir, no futuro, o pagamento do 
diferencial do complemento de pensZio 
previsto no art0 9.0 do Dee.-Lei n." 236/99, 

corn a ultirna alteraqw intrduzida pela 
Lei n." 34/2008. 
4 A forma legal mais e f m  de acautelar 

eventuais direitos rernurrerat6rios reside 
na antecipa@o do conhechento das 
respedivas posiq8es remuneratorias a 
requerer aos ramos. 

Ocorre, ainda, nao esquecer urna outra 
realiiade. Nenhumas das norrnas qwe 
inculcam as situq6es juridicas ensaiadas 
relativas a reserva e reforrna se aplicarao 
aos militares que ingressaram nas FFAA 
ap6s 1-1-1990 por via das alteraq3es ao 
EMFAW90 e 99, com ressalva para o regime 
juridico das actuais remuneracties. Para 
estes, e por enquanto, a carreira das arma 
encontra-se numa rnaior proxirnidade caw 
os funciondrios actuahente designados 
trabalhadores em exercicio de funqdes 
publicas e cada vez mais afastados & 
categoria dos preWores & wmkp ao 
Estado com f u n q h  de sohnia ou dos 
titulares de omos de soberania, o que &lo 
deixa de ser preocupante. 

sem rei nern roque, a manter-sir n b  pode 
acabar bem - seria dese~d\FeB/~ n& 
escrevermos isto, embora, sem rembrso, 
nos vemos obrigados a a f i i a r .  

Conscientes que o direito n3o deve ser 
questao do acaso ou de adivinhaqao pqa  
os adrninistrados, seria born que os 
governantes meditassern um pouco sobre 
as consequencias de tantas (e tao sem 
sentido) alteraqdes que sobre a materia 
t6m feito abater sobre os rnilitares, corno 
se rnerecessern castigo. Tudo tern um 
limite, ate a paciencia e o discernirnento. 

Por tudo isto nao 6 suficiente k escola, 
sentarmenos, portamenos bem e repetir, 
cegarnente, o que nos ensinarn. 

Lisboa, 16 de Fevereiro de M'12 + 


