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Parecer:      Despacho: 
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deste parecer resultam entendimentos passíveis de: 

FAQ’s ? Anotação de diploma? Publicação na Web? Elaboração de Circular? 

 

Informação n.º 810   Proc. 7.2.2     Data  22/11/2017 

 

 

Assunto: Revogação do despacho de aposentação da assistente técnica … 

 

 No âmbito da matéria em epígrafe, foi-nos enviado, a pedido deste serviço, o ofício n.º 

…/2017, respeitante à informação da Caixa Geral de Aposentações (CGA), sobre o assunto. Em 

causa está a solicitação da CGA de devolução, pela trabalhadora acima identificada, das verbas 

abonadas a título de pensão de aposentação no período decorrente entre 2011-10-01 e 2012-05-31, 

uma vez que, na sequência de Junta Médica de Revisão, requerida pela trabalhadora, nos termos do 

art. 95.º do Estatuto da Aposentação, a mesma foi dada como apta, tendo o despacho que concedeu a 

aposentação por incapacidade, vindo a ser revogado. Segundo a CGA, tal revogação tem efeitos 
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retroativos, determinando o retorno à situação anterior à aposentação, com a consequente devolução 

das pensões auferidas.  

 Do ponto de vista do serviço, coloca-se a dúvida sobre se, a ser assim, a trabalhadora tem ou 

não direito a ser reintegrada com efeitos à data da aposentação agora revogada, com os consequentes 

abonos de remunerações, concernentes ao período em que não exerceu funções por se encontrar na 

situação anterior de aposentada. O assunto já merecera a informação n.º 472, de 13/09/2012. Nesse 

parecer, aventou-se que à revogação do despacho da CGA seria aplicável, na falta de informação em 

contrário, a regra geral de que a revogação só opera efeitos para o futuro [n.º 1 do art. 145.º do antigo 

Código do Procedimento Administrativo (antigo CPA), aplicável à data].  

 A CGA vem agora referir que, transcreve-se “o reexame da interessada, por junta médica de 

revisão, que corrija a avaliação feita indevidamente pela anterior junta médica, serve de fundamento 

para alteração retroativa1do ato de conceção de pensão de aposentação, uma vez que, a CGA 

modifica por erro de facto2, provocado pela junta médica, a sua resolução anterior. Ora, a 

revogação dos atos administrativos opera retroativamente, para destruição dos efeitos do ato 

revogado.”. 

 Cabe pois, analisada a informação da CGA, referir o seguinte, concluindo: 

1. O art. 95.º do Estatuto da Aposentação, invocado pela CGA, regula a realização da junta 

médica de revisão (também conhecida por de junta de recurso), embora não preveja os 

efeitos do despacho decisório proferido em sua sequência e, portanto, não regula, de todo, 

os efeitos de tal despacho, sendo certo que quando um ato é anulável, o mesmo poderia 

ser revogado desde que o fosse com fundamento na sua invalidade (art. 141.º do antigo 

CPA) e, nesse caso, a revogação teria efeitos retroativos (n.º 2 do art. 145.º do antigo 

CPA). No entanto, para que este efeito de retroatividade da revogação se produzisse, 

necessário se tornava, face a este regime, que a invalidade fosse o fundamento expresso da 

revogação e a mesma ocorra dentro do prazo de recurso contencioso que terminasse por 

último. 

2. Por outro lado, a revogação, sujeita às mesmas formalidades do ato revogado, careceria de 

ser publicada em Diário da República (como determina o art. 100.º do Estatuto da 

Aposentação), assim, verifica-se que através da Declaração n.º 91/2012, a revogação foi 

publicada, no Diário da República, 2.ª Série, n.º 90, de 09/05/2012, não constando da 

                                                           
1 O bold é nosso. 
2 O bold é nosso. 
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mesma a indicação de base legal ou a menção à data da produção de efeitos, sendo certo 

que o fundamento da revogação e os seus efeitos, são o elemento chave a considerar, para 

segurança da situação, no que concerne à reintegração da trabalhadora com esses 

eventuais efeitos retroativos e respetivos abonos remuneratórios. 

3. Não obstante, verifica-se que o art. 102.º do Estatuto da Aposentação estabelece que, 

transcreve-se «Sem prejuízo do disposto nos artigos 101º e 103º, as resoluções finais só 

podem ser revogadas ou reformadas por ilegalidade, ou rectificadas por erro de escrita 

ou de cálculo, nos termos gerais de direito.», assim, não estando em causa, na situação em 

apreço, os arts. 101.º ou 103.º citados naquela disposição, resulta que a revogação 

praticada pela CGA só pode basear-se na ilegalidade, sendo este, no caso, o erro de facto 

consubstanciado na anterior deliberação da junta médica.  

4. Efetivamente, a revogação com base na ilegalidade do ato revogado produz, como se 

referiu, efeitos retroativos, nos termos do n.º 2 do art. 145.º do antigo CPA, aplicável ao 

caso. 

5. Assim, considerando a informação prestada pela CGA, a publicação e data da revogação 

da aposentação anteriormente concedida pela mesma CGA, através da Declaração n.º 

91/2012 acima citada, bem como, o disposto no art. 102.º do Estatuto da Aposentação, 

conjugado com o n.º 2 do art. 145.º do antigo CPA, somos de concluir pelos efeitos 

retroativos da revogação da aposentação que fora conhecida à trabalhadora, com a 

consequente reconstituição da situação existente desde a data da aposentação, incluindo os 

abonos a título de remunerações, o que deve ocorrer, com a concomitante devolução à 

CGA, pela trabalhadora, das pensões auferidas no período em que, de facto, se encontrou 

na situação de aposentada, de forma a que as remunerações substituam as pensões antes 

auferidas, reconstituindo a situação anterior à invalidade. 

6. Nestes termos, devolvidas à CGA, pela trabalhadora, as pensões recebidas, como se nos 

afigura dever ser, confirmando-se assim, o parecer da dita CGA, de acordo com o quadro 

legal descrito acima, a reconstituição (retroativa) da situação perante o serviço, envolve 

abonar a trabalhadora das remunerações que lhe competiriam se esta se tivesse mantido 

em funções, entre 01/10/2011 e a data em que efetivamente voltou ao serviço por ter sido 

considerada apta para tal.  

7. Em alinhamento com o referido, e em resposta ao já questionado através do ofício n.º …, 

datado de 19/07/2013, da então Secretaria Regional da …, quanto às férias e subsídio 
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respetivo de 2012, ano em que a trabalhadora regressou à real e efetiva prestação de 

serviço, haverá que proceder como se a trabalhadora se tivesse mantido no serviço, com o 

inerente gozo das mesmas que deverá ter sucedido e subsídio correspondente, fazendo-se 

os necessários acertos de contas, visto terem sido abonados proporcionais, relativos a um 

ato de cessação definitiva do contrato de trabalho em funções públicas, ato esse que, como 

prevê o art. 102.º do Estatuto da Aposentação, veio a ser revogado por invalidade3. 

 

À consideração superior. 

 

    

 

                                                           
3 Disposição que se conjuga com o n.º 2 do art. 145.º do antigo CPA. 
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