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Secção I – O poder disciplinar 

1. Caracterização e dimensões do poder disciplinar 

O poder não é intrinsecamente expressão de correspectividade numa relação jurídica, ao 

invés da figura do direito subjectivo1. Consubstancia a possibilidade de interferir na ou 

definir “autoritariamente a conduta alheia”2, de produzir uma alteração na esfera jurídica de 

outrem, independentemente da respectiva vontade e de uma correspondente contrapartida3. 

O poder também pode ser exercido para o estabelecimento de relações jurídicas paritárias4. 

Quando não possa ser livremente exercido, mas limitado por considerações de ordem 

funcional, diz-se, na teoria geral do direito civil, que se trata de um poder-dever.  

O elemento singular do poder reside, de forma mais abrangente, nos interesses aos quais 

está funcionalizado. O poder não é, para o seu titular, uma posição de vantagem, ao serviço 

dos seus interesses próprios ou pessoais. Diversamente, em regra, “no acto de direito 

privado cada qual procura realizar os seus interesses próprios; o seu fim é, portanto, o 

interesse individual. Num acto de direito público não é assim. Quando a administração 

contrata com um particular…realiz[a] um acto cujo fim é de utilidade pública, de interesse 

geral”5. O poder, em maior ou menor medida, é vinculado quanto ao respectivo exercício. 

O poder é capacitário e funcional, predeterminado por uma função, ordenado à prossecução 

                                                      
1. Ao “direito subjectivo propriamente dito (…) contrapõe-se-lhe o dever jurídico da contraparte – um 

dever de facere ou de não facere”. Carlos Alberto da Mota Pinto, Teoria Geral do Direito Civil, 3.ª edição 
actualizada, 1.ª reimpressão, Coimbra Editora, Limitada, 1986, pp. 170 e 173. 

2. Fausto de Quadros, Os Conselhos de Disciplina na Administração Consultiva Portuguesa, cit., pp. 
195 e 196. 

3. Dos direitos subjectivos distinguem-se os poderes jurídicos, por estes, por um lado, não implicarem 
“uma contraparte vinculada a um dever jurídico”, segundo Carlos Alberto da Mota Pinto, Teoria Geral do 
Direito Civil, cit., p. 170.  

4. Carlos Alberto da Mota Pinto, Teoria Geral do Direito Civil, cit., p. 170.  
5. Lições de Direito Administrativo, “segundo as prelecções do Exmo. Sr. Dr. Magalhães Colaço, ao 3.º 

ano jurídico de 1923-24, aproveitando também estas lições ao curso do 2.º ano jurídico – (Reforma de 1922)”, 
de A. Queiroz Martins, Simões Correia e Ferreira Júnior, Papelaria Escolar Editora, 1924, Lisboa, p. 112. 

É possível estabelecer uma distinção entre o poder-dever - o poder é sempre funcional, postula que o se e 
o como do respectivo exercício sejam ditados pelos fins que o justificam – e o poder vinculado (ou 
relativamente vinculado) quanto ao se e aos termos do respectivo exercício, sendo este mais facilmente 
gerador de responsabilidade. No sentido paralelo, distinguindo entre a função enquanto “poder” e a função 
enquanto “dever” e, bem assim, o termo intermédio de “controlo”, cfr. S.H. Bailey, C.A. Cross e J.F. Garner, 
Administrative Law, Cases and Materials, London, Sweet & Maxwell, 1977, pp. 555 e 556. 
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de outros interesses. A «deverosidade funcional» do poder constitui um seu limite jurídico 

intrínseco. Esta inteira heteronomia de fins e interesses é alheia ao direito subjectivo e, 

mesmo, em termos de grau ou extensão, ao poder-dever (privado). O poder administrativo 

organiza subjectivamente a prossecução activa dos interesses públicos6 e é, frequentemente, 

assistido pelo privilégio de execução prévia7. Os órgãos administrativos que corporizem o 

empregador público devem agir de acordo com as vinculações jurídicos inerentes.  

O poder disciplinar do empregador público não é, assim, um direito subjectivo, seja em 

sentido estrito, seja enquanto “direito potestativo”. Não atribui nenhuma situação jurídica 

de vantagem em favor dos interesses próprios do titular do poder, não é exercível “pelos 

seus critérios de conveniência pessoal e de gestão”8. As faculdades e posição de vantagem 

que o poder disciplinar laboral confere ao empregador público (através dos órgãos 

administrativos que o exercem) são funcionalizados aos interesses públicos a seu cargo, 

sujeito a vinculações jurídicas mesmo quando se reconhece um relevante espaço de 

apreciação e decisão9. Por outro lado, no poder disciplinar, particular atenção é dada às 

garantias dos particulares, de modo a que seja exercido, nos limites de tal deverosidade, 

“em condições de justiça e de segurança para os agentes”10. 

                                                      
6. Santi Romano apud Giuliano Vassalli, “Potestà punitiva”, Enciclopedia del Diritto, XXXIV, p. 809, 

e Juan Miguel de la Cuetara, Las Potestades Administrativas, Editorial Tecnos, S.A., Madrid, 1986, p. 47. 
7. Na definição de Fausto de Quadros, o poder administrativo “é o poder que visa um fim de interesse 

público e é sancionado pelo privilégio de execução prévia” – Os Conselhos de Disciplina na Administração 
Consultiva Portuguesa, cit., p. 196.  

8. As diferenças relativamente ao poder disciplinar laboral privado são significativas, como decorre da 
exposição de Maria do Rosário Palma Ramalho, Direito do Trabalho, Parte II – Situações Laborais 
Individuais, Julho, 2006, pp. 617 e 618, e Do Fundamento do Poder Disciplinar Laboral, cit., p. 295:  “no que 
se refere às manifestações disciplinares heterodeterminadas (como a componente disciplinar do poder paternal 
sobre o menor), elas são permitidas pelo interesse do seu destinatário e não do sujeito que as exerce, sendo, 
em consequência, o poder respectivo um poder funcional e de conteúdo altruísta – pelo contrário, o poder 
disciplinar laboral é, como vimos, um poder de conteúdo egoísta, que prossegue os interesses próprios do seu 
titular. 

9. Sugestiva (embora, talvez, excessiva, a seguinte afirmação do acórdão do Supremo Tribunal 
Administrativo de 15 de Janeiro de 1997 (processo n.º 29 150, com sumário in www.dgsi.pt/jsta) o seguinte: 
“O exercício da acção disciplinar pelos seus titulares corresponde ao exercício de um poder-dever funcional 
no âmbito da discricionariedade administrativa, na prossecução do interesse público, que, ainda que os factos 
denunciados possam ter dignidade punitiva disciplinar, pode exigir que se não faça perseguição por eles.”  

10.  Fausto de Quadros, Os Conselhos de Disciplina na Administração Consultiva Portuguesa, cit., pp. 
111 e 112. 
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No Direito da função pública italiana, o legislador, no quadro da reforma iniciada em 1992, 

“perante a opção entre a sobrevivência da pré-vigente disciplina publicística e a 

‘privatização’ do poder disciplinar, decidiu-se pela ‘transformação’ de tal poder de 

publicístico em privatístico”11, sendo prevalecente na doutrina e na jurisprudência, a “tese 

da natureza privatística-negocial das determinações gestionárias do empregador público em 

matéria disciplinar”12, designadamente, que a sanção disciplinar é aplicada mediante o 

exercício de um “direito potestativo de incidir na esfera jurídica do trabalho, direito 

decorrente para a administração da relação de emprego (como determinado pelo contrato ou 

pela lei”13. Dir-se-á, então, que o poder disciplinar do empregador público não é 

necessariamente um poder administrativo. Do ponto de vista subjectivo, as decisões do 

empregador público podem ser sempre ditas de administrativas, o que é relevante do ponto 

de vista da vinculação aos princípios jurídicos fundamentais14. Do ponto de vista funcional, 

o poder não deixa, igualmente, de ser administrativo. O que acontece é que à luz da opção 

legislativa referida:  

a) redefiniram-se os espaços de autonomia e de preceptividade do empregador público; 

b) no quadro de uma relação jurídica de emprego contratualizada e regida, 

fundamentalmente, por normas jus-laborais, comuns ao sector privado, e por 

disposições de convenções colectivas; que conformam o conteúdo da relação sobre 

bases de maior ou menor correspectividade; 

                                                      
11. Giustina Noviello e Vito Tenore, La Responsabilità e il Procedimento Disciplinare nel Pubblico 

Impiego Privatizzato, cit., p. 14. 
12. Giustina Noviello e Vito Tenore, La Responsabilità e il Procedimento Disciplinare nel Pubblico 

Impiego Privatizzato, cit., pp. 16, 17 e 480. 
13. Giustina Noviello e Vito Tenore, La Responsabilità e il Procedimento Disciplinare nel Pubblico 

Impiego Privatizzato, cit., p. 19.  
14. O Conselho de Estado italiano, num parecer de 10 de Junho de 1999, qualificou, ao arrepio da 

doutrina e da jurisprudência anterior e sua contemporânea qualificou os actos do empregador público na 
“gestão da relação de emprego público” como “actos subjectivamente administrativos”, o que foi muito 
criticado, designadamente, por diluir a distinção entre acto administrativo e negócio jurídico. Cfr. Giustina 
Noviello e Vito Tenore, La Responsabilità e il Procedimento Disciplinare nel Pubblico Impiego Privatizzato, 
cit., pp. 20 e 592 a 600. 
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c) e como que se «fraccionaram» os interesses públicos em presença, divisando, nos de 

cada ente público, aqueles que são interesses «empenhados», densificados, da sua 

acção enquanto empregador. 

No emprego público, no poder disciplinar o que está em causa é a efectivação da 

responsabilidade jurídica profissional do trabalhador. O poder disciplinar punitivo sendo a 

sua expressão mais visível, não o esgota. Senão vejamos: 

1) O poder disciplinar é preventivo e prescritivo, no sentido em que compreende a 

concretização de pautas de comportamento e/ou a imposição de modos de proceder 

funcionais e organizacionais ordenados à disciplina. Ilustrativo, mutatis mutandis, é a 

previsão do artigo L.141-5-1 do Código da Educação francês, que dispõe que a 

instauração de procedimento disciplinar contra os alunos dos estabelecimentos públicos 

franceses que usem símbolos e indumentária manifestamente ostensiva de uma pertença 

religiosa deve ser precedida de um “diálogo com o aluno”, explicando-lhe desvalor da 

sua conduta e os objectivos prosseguidos (“un véritable rappel à la loi”)15.  

No mesmo sentido, afirma o TCA Sul, no acórdão de 20 de Abril de 2006, que “não é 

líquido (bem pelo contrário) que o superior hierárquico, perante o incumprimento dos 

deveres funcionais por parte de um subordinado seu, entendendo que tal actuação não 

atingiu a gravidade para merecer o despoletar de um processo disciplinar mas 

convencido, no entanto, que merece uma reacção para ser alterada, não possa dar um 

comando, ainda que abstracto para levar o funcionário ao cumprimento dos seus 

deveres”.16 

Expressivo, também, é o conceito de “disciplina progressiva” do “Bexar County Civil 

Service Commisson Rules and Regulations” (7.6.10, de 16 de Março de 2007): para 

garantir o cumprimento correcto e responsável dos deveres e das normas, pelos 

respectivos trabalhadores, “cada serviço ou departamento deve desenvolver programas 
                                                      

15. Oliver Dord, “Laïcité à l’école: l’obscure clarté de la circulaire «Fillon» du 18 mai 2004”, AJDA, n.º 
28/2004, 26 de Julho, pp. 1525 e 1526.  

O diálogo deve versar sobre a conciliação pretendida entre a liberdade de opinião, a laicidade e sobre as 
“diferentes hipóteses que se oferecem ao aluno”. A instauração válida de procedimento disciplinar depende do 
“bom desenvolvimento deste diálogo”. Trata-se de assegurar que “o procedimento disciplinar não é utilizado 
senão para sancionar uma recusa deliberada do aluno se conformar com a lei” (p. 1526). 
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e expectativas de desempenho claras e razoáveis”, investigar as circunstâncias de uma 

aparente violação das regras ou de um desempenho insatisfatório antes de desencadear 

acção disciplinar formal, procurar o aconselhamento verbal, formular uma repreensão e 

garantir que uma vez feita a opção pela acção disciplinar, esta é rápida e 

consistentemente conduzida17. 

A Recomendação n.º 166, da OIT, de 1966 (§§ 7 e 8), prescreve que o trabalhador só 

deve ser despedido se o empregador o tiver avisado por escrito e/ou instruído da 

incorrecção do seu comportamento ou do desempenho insatisfatório dos seus deveres, 

de modo a permitir que o altere18.  

Como se vê esta dimensão não se confunde ou esgota no poder de direcção. Mais do 

que direccionar a actuação prestativa e relacional do trabalhador, trata-se de dispor, 

genérica ou concretamente, no sentido da existência de disciplina19. Neste quadro, o 

poder de direcção pode funcionar como um instrumento do papel preventivo e 

prescritivo do poder disciplinar20. 

2) Pode também ser premial (dimensão que é sobretudo destacada e regulada em relação à 

disciplina dos militares, agentes militarizados e agentes dos serviços e forças de 

                                                                                                                                                                  
16. Processo n.º 02713/99, pp. 27 e 28, in htt://www.dgsi.pt/jtca.  
17. Website.  
18. In http:/www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convdf.plR166. 
19. Relativamente ao poder disciplinar laboral, Maria do Rosário Ramalho defende que tem, não só uma 

componente sancionatória como uma componente prescritiva, que se manifesta ao longo do desenvolvimento 
normal do contrato”. Destaca que não se confunde com o poder de direcção porque as “regras de 
comportamento ou de disciplina” que permite ao empregador emitir “no seio da sua organização… 
extravasam o âmbito da prestação do trabalho”. Direito do Trabalho, Parte II. Situações Laborais Individuais, 
Julho, 2006, pp. 613 e 615. No sentido amplo do poder disciplinar, ver, também, Lições de Direito 
Administrativo, “segundo as prelecções do Exmo. Sr. Dr. Magalhães Colaço, ao 3.º ano jurídico de 1923-24, 
aproveitando também estas lições ao curso do 2.º ano jurídico – (Reforma de 1922)”, de A. Queiroz Martins, 
Simões Correia e Ferreira Júnior, Papelaria Escolar Editora, 1924, Lisboa, p. 180. 

No mesmo sentido, “LegCo Panel on Public Service. Disciplinary Mechanism in the Civil Service”, na 
função pública do Hong Kong, in http://cbs.gov.hk/hkgcsb/doclib/e.pdf. Em 2000, foi implementada um novo 
regime do exercício do poder disciplinar na função pública, entre cujas premissas está a de considerar que os 
procedimentais disciplinares formais são insuficientes para a existência de uma justa disciplina. Com efeito, 
os “[p]roblemas comuns revelados pelos casos disciplinares incluem deficiente supervisão”, a falta de atenção 
às “má práticas” e às queixas ou reclamações, falta de instruções organizativas e de trabalho claras e, bem 
assim, de uma nítida “divisão de responsabilidades”. 

20. Autores há, no entanto, que vem o poder disciplinar apenas como um poder punitivo, reconduzido a 
dimensão prescritiva ao poder de direcção.  
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segurança). Este pode traduzir-se na atribuição de “recompensas” e de “honras”21 e no 

reconhecimento do mérito profissional22. Promove a adequação do trabalhador às 

finalidades da relação jurídica de emprego público. Podem constituir um instrumento de 

prevenção da infracção. Nas palavras de Beccaria: “Um outro meio de prevenir os 

delitos é o de recompensar a virtude”23. 

3) O poder disciplinar tem uma das suas feições principais, senão a principal, no exercício 

da acção disciplinar. Consiste no poder de promover ou determinar a «investigação 

disciplinar», o apuramento do desvalor, à face da disciplina, de certas condutas e dos 

seus autores. A instauração de procedimento disciplinar é a expressão primacial da 

acção disciplinar24. Pressupõe que esteja indiciada a prática, pelo trabalhador, de 

infracção disciplinar. A «investigação disciplinar» prévia (ao procedimento disciplinar) 

faz-se também através de processo de averiguações, de inquérito e mesmo de 

sindicância, referenciados legalmente como “processos disciplinares especiais”25.  

                                                      
21. O n.º 3 do artigo 60.º, do Regulamento Disciplinar da Guarda Nacional Republicana, aprovado pela 

Lei n.º 145/99, de 1 de Setembro, é expressivo (: “A competência disciplinar envolve a competência para 
instaurar processo disciplinar, bem como a competência para recompensar e punir, nos termos previstos nos 
quadros anexos A e B ao presente Regulamento, do qual fazem parte integrante” - itálico nosso). São-no, 
igualmente, vários artigos do Regulamento Disciplinar da Polícia de Segurança Pública, aprovado pela Lei n.º 
7/90, de 20 de Fevereiro, e alterado pelo Decreto-Lei n.º 255/95, de 30 de Setembro, designadamente, o n.º 1 
do artigo 18.º (: “A competência disciplinar para julgamento de infracções, imposição de penas ou concessão 
de recompensas pertence às entidades hierarquicamente competentes, …” - itálico nosso), as normas do artigo 
19.º, do n.º 1 do 20.º (“Os factos a que possa corresponder recompensa serão sempre registados e, nos casos 
em que isso se justifique, constituirão objecto de averiguação sumária”) e dos artigos 21.º a 24.º, relativos à 
aplicação das recompensas (“elogio”, “louvor” e “promoção por distinção”). No mesmo sentido, cfr. artigos 
13.º a 21.º do regulamento de disciplina militar, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 142/77, de 9 de Abril. Como 
recompensas prevê o louvor, a “licença por mérito” e a “dispensa de serviço”: 

22. Os artigos 24.º e 30.º do Decreto-Lei n.º 184/89, de 2 de Junho, prevêem a atribuição de menções de 
mérito excepcional, de incentivos materializáveis “nos mecanismos de progressão ou promoção na carreira” e 
“em outras medidas reconhecimento individual de natureza não pecuniária”. Ver, também, “PL 316/2007”, de 
12 de Junho de 2007, 2.º travessão, p. 3, e último parágrafo de p. 5. 

23. “Um outro meio de prevenir os delitos é o de recompensar a virtude. Sobre esta matéria verifico um 
silêncio universal nas leis de todas as nações dos nossos dias.” (Dos Delitos e das Penas, cit., p. 160) 

24. No Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Administração Central, Regional e Local 
(aprovado pelo Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro), a competência para instauração de procedimento 
disciplinar está prevista no artigo 39.º (“Competência para instauração do processo”) do Capítulo V, com a 
epígrafe «Processo disciplinar» e a competência para aplicar sanções disciplinares no Capítulo III (artigos 16.º 
a 21.º, respectivamente, a “Competência disciplinar sobre os funcionários e agentes da administração central e 
regional” - artigo 17.º -, a competência disciplinar sobre o pessoal das autarquias locais - artigos 18.º e 19 – e 
sobre o pessoal da administração geral periférica – artigos 20.º e 21.º). 

25. Cfr. artigo 35.º, nºs 1 a 3, e Capítulo VI, do Estatuto Disciplinar de 1984 e Leal Henriques, 
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4) A dimensão punitiva do poder disciplinar traduz-se na aplicação de sanções 

disciplinares. Estas são sanções aflitivas, que atingem o trabalhador na sua situação 

profissional, não sendo ressarcitórias nem dirigidas ou centradas no respectivo 

património. As sanções são aplicadas pelo próprio empregador, sem exigência legal de 

“intermediação judicial”26. 

2. As funções do poder disciplinar 

O regime disciplinar clássico, desenhado segundo o modelo “weberiano” de Administração 

Pública (de uma organização racional, hierárquica, normativamente subsuntiva, técnica, 

“niveladora”, imparcial e objectiva27)28, é questionado na sua eficácia, não, ou não tanto, do 

ponto de vista da protecção jurídica do trabalhador, mas da idoneidade para corresponder às 

exigências de «bom governo» daquela29.  

                                                                                                                                                                  
Procedimento Disciplinar, cit., pp. 119 e 120. 

Significativamente, ver, também, Acórdão do STJ, de 27 de Outubro de 2004, processo n.º 03S3784, 
JSTJ000, N.º do Documento SJ200410270037844, in http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/: “o exercício do poder 
disciplinar não se inicia com a nota de culpa, mas sim com o começo das diligências destinadas à averiguação 
da infracção; assim, nos casos em que se mostre objectivamente indispensável a elaboração de inquérito para 
o apuramento dos factos passíveis de sanção disciplinar, bem como para imputação das responsabilidades, a 
instauração de processo prévio de inquérito determina o início da acção disciplinar” (p. 11). 

26. De forma semelhante, relativamente ao poder disciplinar laboral privado, ver Maria do Rosário 
Palma Ramalho, Direito do Trabalho, Parte II – Situações Laborais Individuais, Julho, 2006, pp. 614 a 619.  

27. Max Weber, Economía y Sociedad, IV, Tipos de Dominación, Fondo de Cultura, México, tradução 
do alemão de José Ferrater Mora, 1944, pp. 87 a 134. O modelo weberiano para a "administração moderna" 
(p. 86) é apresentado por demarcação face ao modelo patrimonializado (pp. 87 a 134, maxime, p. 87). “No 
curso do seu desenvolvimento, a organização burocrática não teve só que dominar os obstáculos 
essencialmente negativos… que se opõem à nivelação por ela exigida, mas com ela cruzaram-se e 
entrecruzam-se formas da estrutura administrativa que se baseiam em princípios heterogéneos… (…). A 
burocracia tem um carácter ‘racional’: a norma, a finalidade, o meio e a impessoalidade ‘objectiva’ dominam 
a sua conduta” (p. 130). 

28. Aliás, “a burocracia aspira sempre ao desenvolvimento de uma espécie de ‘direito ao cargo’ pela 
criação de um procedimento disciplinar regulado, pela eliminação da disposição arbitrária dos ‘superiores’ 
relativamente aos funcionários” (p. 128). “O carácter profissional puramente ‘objectivo’ do cargo … facilita a 
incorporação nas condições objectivas, dadas de uma vez para sempre, do mecanismo fundado na disciplina” 
(p. 98). Cfr. Max Weber, Economía y Sociedad, IV, Tipos de Dominación, citado. 

29. Segundo o discurso de Georges Dellis e Spyros A. Pappas (“Le droit disciplinaire et son application 
dans les administrations publiques des Etats Membres”, in The Meetings of The Directors General for Public 
Administration. Recalling the past and considering the future, European Institute of Public Administration, 
DGAP, Portugal, 2000, p. 131), à pretendida Administração neutral, objectiva e racional, resiste uma 
administração permeável à politização do seu pessoal dirigente. E revela-se uma Administração 
corporativizada, pela pressão ou influência de grupos de interesses e uma Administração que toma decisões 
com importantes efeitos económicos e distribui avultados recursos financeiros. A permeabilidade é mais 
acentuada nas instâncias de administração descentralizada. Se, por um lado, a administração não se 
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A Administração do Estado social e regulador é, por um lado, uma administração que toma 

decisões com importantes repercussões económicas, com relevante dimensão técnica, 

sujeita a pressões de grupos de interesses e que gere a distribuição de avultados recursos 

financeiros (designadamente, sob a forma de apoios e subsídios), e que o faz, por força da 

descentralização das competências administrativas, de forma diversa e autónoma. Por outro 

lado, é uma organização à qual se exige hoje também eficiência e eficácia30. Acresce que a 

democratização da função pública introduziu uma maior exigência e controlo no que 

respeita ao exercício de actividades privadas, seja proibindo o exercício de certas 

profissões, seja impondo o dever de comunicar qualquer oferta de emprego ou de pedir 

autorização para aceitar certo emprego durante certo período após cessar o exercício de 

funções31. 

As “exigências da Administração própria do Estado Social e Democrático de Direito” 

postulam um modelo de função pública eficaz e um regime disciplinar adequado32. A este 

pede-se que modele a disciplina segundo os padrões da “boa conduta dos funcionários”33. 

Pede-se também ao regime jurídico disciplinar que acolha os valores da produtividade e da 

eficiência na prestação de trabalho34. Igualmente que aperfeiçoe a relação entre os deveres 

                                                                                                                                                                  
«despolitiza», há, por outro lado, uma crescente tecnocracia das decisões, por força da preparação técnica que 
pressupõem e das alternativas de sentido decisório que oferecem. Esta abertura é dada por uma Administração 
não meramente passiva, mas conformativa e constitutiva, de que é expressivo o aumento do número dos 
“funcionários-assessores-gestores” face ao dos “funcionários-executores”.  

30. Cfr. artigo 267.º, n.ºs 1 e 2, da CRP.  
31. Por exemplo, proibição do exercício de funções durante certo período de tempo para empresa 

privada que o funcionário anteriormente inspeccionou ou aditou. 
“A entrada abrupta das massas no espaço público e a afirmação do trabalho como tertium genus entre 

público e privado, aceleraram a degradação da esfera pública”, segundo António de Araújo, “Jürgen 
Habermas, Mudança estrutural da esfera pública”, Sub Judice, Justiça e Sociedade, Abril / Setembro / 1996, p. 
125. 

32. Belén Marina Jalvo, El Regimén Disciplinario de los Funcionarios Públicos, editorial Lex Nova, 
Valladolid, pp. 55 e 56, nota 56. 

33. Segundo a lógica de que “não basta que sejam dignos das suas funções, mas que ajam de maneira 
que o evidencie”.  

34. Na falta de previsão normativa de tal dever e, por exemplo, de sanções pecuniárias que levem os 
trabalhadores a produzir mais, tendem a ser utilizados “meios para-disciplinares relativamente aos 
trabalhadores preguiçosos e incapazes” (Georges Dellis e Spyros A. Pappas, “Le droit disciplinaire et son 
application dans les administrations publiques des Etats Membres”, in The Meetings of the Directors General 
for Public Administration. Recalling the past and considering the future, European Institute of Public 
Administration, DGAP, Portugal, 2000, pp. 128 a 135). 
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funcionais do trabalhador e a sua conduta enquanto cidadão segundo as regras de que a 

condenação penal por factos exteriores às funções que exerce não é, em princípio, relevante 

do ponto de vista disciplinar; e o exercício de direitos políticos não é, em princípio, 

prejudicável pelos deveres de imparcialidade e neutralidade35. 

O empregador público, através dos seus órgãos, tem que gerir uma organização de pessoas 

e bens e, neste quadro, de gerir todas e cada uma das relações de trabalho. O poder 

disciplinar do emprego público é geralmente caracterizado como destinado a assegurar a 

boa organização e funcionamento dos serviços da Administração Pública: “Os funcionários 

que comprometem o bom funcionamento dos serviços, aqueles que por qualquer modo 

deixam de observar as suas obrigações ou os seus deveres, incorrem em responsabilidade 

disciplinar e ficam, por isso, sujeitos às sanções adequadas”36. Nesta linha, diz António 

Taipa de Carvalho que o poder disciplinar “tem por objectivo imediato os interesses 

específicos da boa organização e do eficaz funcionamento dos serviços da Administração”. 

E acrescenta que a satisfação deste “objectivo imediato” é “condição para o progresso e 

justiça sociais, através da satisfação das necessidades dos cidadãos, individualmente ou 

organizados e em associação”. Invoca, para o fundamentar o artigo 269.º, n.º 1, da 

                                                      
35. Georges Dellis e Spyros A. Pappas, “Le droit disciplinaire et son application dans les administrations 

publiques des Etats Membres”, cit., pp. 128 a 135. 
36. Lopes Navarro, Funcionários Públicos, cit., p. 217. Para o autor, “a repressão disciplinar tem em 

vista o aperfeiçoamento e a boa execução dos serviços públicos” (p. 218). Cfr. Acórdão do TCA Sul de 20 de 
Abril de 2006 (p. 27), que identifica “a coesão e a disciplina” como “imprescindíveis para a eficiência de um 
organismo” (processo n.º 02713/99, in http://www.dgsi.pt), Parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria 
Geral da República, n.º 123/87, in BMJ n.º 380, Novembro, 1988, p. 108, Mireille Delmas-Marty E Catherine 
Teitgen-Colly, Punir Sans Juger? De la répression Administrative au Droit Administratif Pénal, ed. 
Economica, 1992, pp. 32 e 33 (A doutrina só aceita a repressão administrativa quando existe uma ligação 
preexistente e individualizada com a Administração, repressão que se exerce a fim de assegurar a boa ordem 
do serviço público, ou seja, uma ordem jurídica particular – a ordem interna da administração -, a qual não é 
diferente da que se exerce no interior de qualquer instituição, ainda que privada.), José Vicente Gomes de 
Almeida, “Recomendação sobre a legalidade de não instaurar procedimento em vez de suspender o 
procedimento instaurado. Processo n.º 112/99, Parecer n.º 2/2002”, in Controlo Externo da Actividade 
Policial e dos Serviços Tutelados pelo MAI, Vol. II, Anos 1998-2002, Inspecção Geral da Administração 
Interna, p. 308 (o fundamento do exercício do poder disciplinar “reside exactamente no seu carácter 
instrumental ao serviço de uma adequada e correcta integração dos funcionários no espírito das atribuições da 
Administrações da Administrações Públicas”) e Pedro Jorge da Silva Cordeiro, “Responsabilidade médica 
disciplinar no Serviço Nacional de Saúde (Algumas especificidades instrutórias)”, Direito da Medicina, n.º 6 - 
I, Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Centro de Direito Biomédico, Coimbra Editora, 2002, p. 
203 (:a responsabilidade disciplinar é a que, “enquanto consequência de violação de deveres funcionais, visa a 
restauração do normal funcionamento dos serviços, sujeitando os funcionários e agentes a certas penas”).  
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Constituição, que estabelece o princípio da dedicação exclusiva, dos trabalhadores da 

Administração Pública e demais agentes do Estado e outras entidades públicas, ao interesse 

público, tal como definido, nos termos da lei, pelos seus órgãos. Precedentemente, assinala 

que – “para garantir o bom e eficaz funcionamento dos serviços públicos” – o Direito 

disciplinar “promove e estabelece os deveres de obediência e lealdade dos funcionários e 

agentes da Administração Pública aos respectivos superiores hierárquicos, bem como todos 

os deveres inerentes à dignidade, justiça e eficácia da função que exercem”37. 

O entendimento explicitado encadeia as finalidades, que apresenta, do poder disciplinar: 

primeiro, dirige-se a garantir que o trabalhador exerça a sua actividade segundo os 

parâmetros da obediência, lealdade e demais valores jurídicos condensados em cada um dos 

seus deveres funcionais, associando o seu cumprimento à hierárquica; em segundo lugar, 

por virtude deste exercício, garante o “bom e eficaz funcionamento dos serviços públicos”; 

e, em terceiro lugar, na respectiva decorrência, assegura um bom serviço aos cidadãos. 

A esta visão orgânico-funcional, que, com variações, é frequente, acresce a perspectiva do 

poder disciplinar como o poder de “aplicar sanções correctivas ou expulsivas aos agentes 

que, pelo seu procedimento, embaracem ou de qualquer modo prejudiquem o perfeito 

funcionamento do serviço”38.  

Não concordamos com a visão que fica exposta, pelo seguinte: 

a) Desde logo quanto a este último aspecto, cremos, como referido, que o poder disciplinar 

não encerra apenas uma vertente punitiva.  

b) Entendemos, por outro lado, que centrar a função do poder disciplinar no regular e bom 

funcionamento do serviço constitui um enunciado genérico, aplicável a realidades 

jurídico-administrativas várias e, por isso, com escassa compreensão individualizadora. 

A relevância disciplinar dos comportamentos do trabalhador é aferida pela violação 

                                                      
37. Américo A. Taipa de Carvalho, Direito Penal, Parte Geral, Questões Fundamentais, Porto, 2003, 

Publicações Universidade Católica, pp. 181 e 182. 
38. Manuel Monteiro Guedes Valente, Da Publicação da Matéria de Facto nas Condenações nos 

Processos Disciplinares, Instituto de Ciências Policiais e Segurança Interna, 2000, pp. 6 e 12 (refere-se ao 
direito disciplinar como “um direito punitivo”). 
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culposa de deveres funcionais39, nos limites dos termos em que o trabalhador se obrigou 

na relação jurídica de emprego público. 

c) O poder disciplinar é um instrumento jurídico de garantia da relação jurídica de 

emprego público. Cauciona o cumprimento pelo trabalhador dos deveres e obrigações 

(de todos e não apenas dos relativos à estrita prestação de trabalho) assumidos com a 

vinculação nos termos dessa relação jurídica. Assegura, pois, os interesses do 

empregador público na relação jurídica de emprego, os seus interesses enquanto 

empregador, que são interesses públicos instrumentais à realização dos interesses e 

atribuições postos a seu cargo. Apesar de não ser um poder privado, também 

relativamente ao poder disciplinar do empregador público, à semelhança do afirmado 

em relação ao poder disciplinar do empregador privado, proceda a observação de que 

constitui um “mecanismo de auto-tutela”. 

O Direito disciplinar regula o exercício desse poder e os interesses do trabalhador, no 

exercício juridicamente regulado do mesmo. O poder disciplinar é uma das sujeições ou 

limitações decorrentes da sua vinculação a uma relação jurídica de emprego. 

3. O fundamento do poder disciplinar  

O poder disciplinar confere ao empregador público uma “posição de domínio” na relação 

jurídica, que tem a sua expressão mais significativa no poder de punir o trabalhador. As 

justificações apontadas para esta forma de autotutela são fundamentalmente de dois tipos. 

Para uns, a explicação centra-se na especificidade da relação jurídica de emprego público. 

Para outros, na dimensão institucional e funcional do sujeito público empregador. 

3.1. A compreensão do poder disciplinar por referência à especificidade da relação 

jurídica de emprego público 

3.1.1. O interesse público e a inexistência de paridade jurídica das partes 

Notando, como ponto de partida da procura do fundamento para o poder disciplinar do 

empregador privado, que este poder põe em causa o princípio da paridade das partes nos 

negócios privados e o princípio da justiça pública, Maria do Rosário Ramalho observa que 
                                                      

39. Cfr. artigo 3.º do Estatuto Disciplinar de 1984. 
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“a única situação com um vincado paralelismo com a do empregador laboral, do ponto de 

vista dos poderes que lhe assistem e, designadamente, do poder disciplinar laboral, é a 

situação de poder que assiste ao Estado e às pessoas colectivas públicas na qualidade de 

empregadores”. E acrescenta que “a posição de poder dos empregadores públicos encontra 

uma justificação óbvia no interesse público, para além de estar, à partida, comprometida a 

aplicação do princípio da igualdade nestes vínculos, pela potestas natural do Estado”40. A 

este enunciado, pode contrapor-se o entendimento prevalecente, no Direito italiano da 

função pública, no quadro da «laboralização» e «privatização» das respectivas relações de 

trabalho, do poder disciplinar como um direito potestativo idêntico ao de um empregador 

privado41. Importa, com efeito, atender aos termos em que as partes se vinculam, no âmbito 

de uma dada opção legislativa sobre o sistema jurídico de emprego. 

3.1.2. A natureza da relação jurídica de emprego público como uma “relação especial 

de sujeição” 

De acordo com este entendimento, as sanções disciplinares são “sanções específicas das 

relações de poder ou de sujeição especial”42; o poder disciplinar é um poder de supremacia 

especial da Administração sobre o funcionário ou expressivo da particular subordinação 

deste43; por contraposição ao “estado de sujeição geral”44, é um “poder natural e doméstico 

                                                      
40. Direito do Trabalho, cit., pp. 648 e 659 a 662.  
41. Giustina Noviello e Vito Tenore, La Responsabilità e il Procedimento Disciplinare nel Pubblico 

Impiego Privatizzato, cit., pp. 14 a 20 e 480. 
42. Parecer n.º 7/78, da Comissão Constitucional, in Pareceres da Comissão Constitucional, 4.º Volume 

INCM, 1979, pp. 337 e 338, Guido Zanobini, Corso di Diritto Amministrativo, Volume Primo, Principi 
Generali, Ottava Edizione, Dott. A. Giuffrè Editore, 1958, pp. 358 e 359, e Volume Terzo, (L’Organizzazione 
Amministrativa), Sesta Edizione, Milano, Dott. A. Giuffrè Editore, 1958, pp. 303 e 304. Ver, sobre o assunto, 
também Belén Marina Jalvo, El Régimen Disciplinario de los Funcionarios Públicos, cit., p. 70.  

43. Pietro Virga, Il Pubblico Impiego, Milano - Dott. A. Giuffrè Editore, 1991, Terza Edizione 
Interamente Rifatta, p. 207. No mesmo sentido Ramón Parada: “la potestad disciplinaria se justifica en la 
especial relación de poder en que se encuentra sometido de forma voluntaria el funcionario...” - Derecho 
Administrativo, II Organización y empleo público, Sexta edición, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas, S.A., 
Madrid, 1992, p. 463. Mas, logo acrescenta que “ao lado desta explicação formal, o poder disciplinar sempre 
esteve vinculado e foi justificado em termos substanciais, em função do princípio da hierarquia”. 

Ver, também, Marcello Caetano, referindo-se à doutrina italiana quanto ao fundamento do poder 
disciplinar, in Do Poder Disciplinar, Coimbra, Imprensa Universitária, p. 35, Belén Marina Jalvo, El Régimen 
Disciplinario de los Funcionarios Públicos, p. 79, e Guido Zanobini, Corso di Diritto Amministrativo, Volume 
Terzo, cit., p. 302. Por contraponto à responsabilidade administrativa, observa este último autor que a 
responsabilidade disciplinar, “enquanto própria das relações de supremacia especial, corresponde à 
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[de organização administrativa], diferente do poder sancionatório geral”, cuja eficácia e 

necessária flexibilidade é invocado justificar modelações na aplicação dos princípios da 

legalidade, tipicidade e do non bis in idem45.  

A figura das relações especiais de poder é uma construção de origem germânica, justificada 

por apelo às exigências de funcionamento da administração pública, sob a reserva e a 

direcção do rei, cuja esfera de acção apenas externamente as normas legais limitavam. Os 

funcionários ao estabelecerem voluntariamente uma relação de serviço com a administração 

entravam na sua esfera interna, ficando, sem restrições legislativas, inteiramente 

submetidos às respectivas exigências funcionais, projectando-se estas inclusive na sua vida 

privada. Mais tarde, a figura foi reenquadrada de harmonia com principologia de um Estado 

de Direito, afirmando, de forma decisiva, a Sentença de 14 de Março de 1972, do Tribunal 

Constitucional Federal alemão, “a vigência do princípio da legalidade e dos direitos 

fundamentais nas relações de sujeição especial”46. Uma compreensão limitativa da 

aplicação dos direitos fundamentais na função pública, esteada na “instituição de relação 

especial de subordinação”, continuou a ser defendida por alguns47. Alberto Tavares da 

Costa, no voto de vencido ao Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 363/91, sintetiza: “Há 

uma certa concordância nos autores no sentido de que, inclusivamente no domínio das 

relações especiais de poder, as restrições não podem ir tão longe que legitimem o sacrifício 
                                                                                                                                                                  
responsabilidade contratual de direito privado; as outras formas de responsabilidade administrativa, enquanto 
baseadas no geral dever de obediência às leis, correspondem à responsabilidade extracontratual”. 

44. Marcello Caetano, Do Poder Disciplinar, cit., p. 35, e ponto 9 do Acórdão do Tribunal Constitucional 
n.º 263/94, de 23 de Março de 1994, Processo n.º 566/92, 
www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/19940263.html?impressao=1. 

Sobre a distinção entre relação geral de poder e relação especial de poder, ver também Vasco Pereira da 
Silva, Em Busca do Acto Administrativo Perdido, Coimbra, 1996, pp. 59 e 60. 

45. Belén Mariana Jalvo, El Régimen Disciplinario de los Funcionarios Públicos, cit., p. 71 e pp. 76, 78, 
nota 48, 79, 80. 

46. Belén Marina Jalvo, El Régimen Disciplinario de los Funcionarios Públicos, cit., pp. 71 a 73. 
47. Considerando 80 da “opinião dissidente” ao acórdão BverfG, 2 BvR 1436/02 of 09/23/2003, 

paragraphs No. (1-138), http://www.bverfg.de/entscheidungen/rs20030924_2bvr143502en.html. Os três 
juízes que votaram vencido advogam tal compreensão, de que é expressivo o seguinte trecho (considerando 
77): “Aqueles que se tornam funcionários públicos colocam-se a si próprios por acto livre de vontade do lado 
do estado. Um funcionário público não pode portanto confiar no efeito dos direitos fundamentais para garantir 
a liberdade da mesma maneira que o pode quem não faz parte da organização estadual. No exercício dos seus 
deveres funcionais, consequentemente, os funcionários estão protegidos pela promessa de liberdade contra o 
estado garantida pelos direitos fundamentais na medida em que não resultem restrições da reserva aos 
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de um princípio fundamental para a salvaguarda de um certo valor constitucional. As leis 

reguladoras de estatutos especiais só podem conter restrições a direitos fundamentais em 

símile de renúncia, se existir disposição constitucional autorizatória, como no caso do 

artigo 270.º da Constituição da República”48. 

A construção é a de que certas categorias de pessoas se relacionam juridicamente em 

termos especiais com os poderes públicos. Para a identificação do quid novum de uma tal 

relação são apresentados, fundamentalmente, três critérios49: a intensidade da submissão de 

um dos sujeitos (“acentuada situação de dependência”50; “particulares estados de 
                                                                                                                                                                  
funcionários públicos do exercício de poderes soberanos”. 

48. Processo n.º 351/91, publicado na Revista de Legislação e Jurisprudência, Ano 124.º, n.º 3807, de 1 
de Outubro de 1991, p. 195. No Acórdão n.º 88-090-P, o TC, considerando que o “direito de petição (ou 
queixa) individual não se encontra entre os direitos susceptíveis de restrições previstas no artigo 270.º da 
Constituição”, afirmou, não obstante, que “[q]uando um cidadão recorre abusivamente ao direito de petição, 
sabendo que os factos apontados na queixa são falsos e com intuito doloso de prejudicar o denunciado ou 
participado, não está a exercer esse direito, por ter excedido os seus limites imanentes” ( processo n.º 0149/84, 
TSC1988041988090P, in http://www.dgsi.pt/atco1). No acórdão do STA de 21 de Abril de 1994, processo n.º 
32 041, afirma-se que a “compressão de direitos fundamentais dos militares deve ir só até onde o imponham a 
disciplina e a coesão das Forças Armadas” (BMJ, n.º 436, p. 417). 

49. Outros critérios são ainda aduzidos, como o carácter pessoal da relação, “a impossibilidade de 
prefixar a extensão e o conteúdo das prestações”, a “necessidade de eficiência e produtividade 
administrativa”, o facto de que “o indivíduo tem de obedecer a ordens, algumas das quais não derivam 
directamente da lei” e o facto de voluntariamente consentir nessa submissão (Belén Mariana Jalvo, El 
Régimen Disciplinario de los Funcionarios Públicos, cit., p. 74, nota 29). Não são, no entanto, critérios que 
digam da sujeição, mas antes do seu fundamento ou das suas derivações. 

Marcelo Madureira Prates (Sanção Administrativa Geral: Anatomia e Autonomia) para efeito da distinção 
entre sanções administrativas gerais ou comuns e sanções administrativas especiais, que faz assentar, 
respectivamente, numa relação administrativa geral e numa relação administrativa especial, caracteriza esta 
última como aquela que se constitui, em regra, por um específico acto bilateral, entre um particular e “uma 
entidade administrativa, que pode ter natureza pública ou privada, desde que detenha prerrogativas de 
autoridade” (p. 213), mantendo-se aquele sob o seu controle constante e cujos interesses públicos específicos 
do empregador afecta, em geral, os ilícitos que o trabalhador pratica (p. 214). 

50. Há uma situação de “submissão distinta e mais intensa do que a do comum dos cidadãos” (Castilho 
Blanco, Función Pública, cit., p. 102). Uma relação estabelecida com uma instituição administrativa seria 
especial quando face à “sujeição normal e geral de qualquer cidadão, tem uma força maior” (Michavila Núñez 
apud Belén Marina Jalvo, El Régimen Disciplinario de los Funcionarios Públicos, cit., p. 73, nota 28). 
“Conteúdo genérico desta supremacia é um estado de especial sujeição pessoal do indivíduo diante da 
Administração, sujeição mais acentuada em relação à sujeição normal face à Administração considerada 
simplesmente como titular de um poder de império”. O particular coloca-se, acessoriamente, na esfera jurídica 
e material da Administração, no quadro de uma dada relação jurídica, como, por exemplo, a de utente do 
serviço público de ensino (pp. 281 e 282). Uma especial supremacia da Administração existirá sempre que “o 
tipo de relação implique um directo contacto pessoal, tendo um certo carácter de permanência e continuidade, 
entre o indivíduo e a esfera da Administração, de tal forma que surge a necessidade de disciplinar o seu 
comportamento pessoal a fim de assegurar a melhor actuação da própria relação, sendo inidóneos e 
insuficientes tanto a normal supremacia geral da Administração como também, em particular, o comum poder 
de polícia que precisamente sobre tal supremacia se funda” (pp. 285 e 286) (Renato Alessi, “Principi di 
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subordinação” e submissão a “uma vigilância especial”51), o estabelecimento de um 

“contacto mais directo e imediato com a instituição pública” (Garrido Falla) e a “inserção 

do particular na organização administrativa”52.  

Não só a especialidade comporta diversas variações - daí a elasticidade e o alargamento, 

que se foi verificando, do “elenco das situações de sujeição especial”53 -, como o conceito, 

pouco coeso, não marca a passagem da generalidade para a especialidade54. Assinalam-se 

ainda as seguintes reservas: 

a) Nas relações gerais de sujeição, também pode interceder um “contacto directo e 

imediato” com a Administração ou de grande proximidade, como acontece, por 

exemplo, com os cidadãos estrangeiros55. 

                                                                                                                                                                  
Diritto Amministrativo, I, I Soggetti Attivi e L’Esplicitazione della Funzione Amministrativa”, Quarta 
Edizione Rielaborata e Aggiornata, Milano, Dott. A. Giuffrè Editore, 1978. Cfr. também p. 290).  

51. Parecer n.º 7/78, in Pareceres da Comissão Constitucional, Vol. IV, pp. 337 e segs.  
52. Belén Mariana Jalvo, El Régimen Disciplinario de los Funcionarios Públicos, cit., pp. 73 a 76 e 86, 

nota 81, Jorge Miranda, Manual de Direito Constitucional, Tomo IV, Direitos Fundamentais, 1988, pp. 302 e 
303 (o autor caracteriza os “estatutos ou relações especiais de poder” como “situações mais ou menos 
duradouras em que as pessoas aparecem inseridas no âmbito de instituições públicas”, nos quais “haverá que 
preservar o equilíbrio entre o respeito pela liberdade das pessoas e a prossecução dos fins institucionais, 
embora o grau de compressão dos direitos acompanhe a variedade das situações”.) e Tomo IV, 3.ª edição, pp. 
334 a 336, e considerandos 82 e 83 da “opinião dissidente” ao BverfG, 2 BvR 1436/02 of 09/23/2003, 
paragraphs No. (1-138), http://www.bverfg.de/entscheidungen/rs20030924_2bvr143502en.html (: “Os 
direitos fundamentais preservam a distância entre os cidadãos e a autoridade estadual (…). Esta função 
essencial dos direitos fundamentais não pode, no entanto, ser desenvolvida sem restrição quando se pretende 
remover a distância pela incorporação no estado e portanto a constituição não postula essa distância. Numa 
relação de proximidade que é institucionalmente querida pela Constituição, portanto, a função essencial de 
um direito fundamental não pode ser afirmada sem ser tomada em consideração a relação de proximidade e a 
decisão constitucional em favor de uma função pública democraticamente dirigida” – itálicos nossos). 

53. São frequentes as referências à situação dos funcionários, presos, militares, utentes dos serviços 
públicos como as escolas, hospitais, frequentadores de bibliotecas e museus públicos, membros de colégios 
profissionais, ou “titulares de profissões dotadas de um estatuto público ou, pelo menos, «vigiadas pelo poder 
público», para utilizar a expressão de Manzini” (Acórdão n.º 282/86 do TC), detectives, clientes de bancos 
públicos, concessionários. Belén Mariana Jalvo, El Régimen Disciplinario de los Funcionarios Públicos, cit., 
p. 79, nota 54, Acórdão n.º 282/86 – processo n.º 4/85, DR., I Série, n.º 260, de 11 de Novembro de 1986, p. 
3388, e Franck Moderne, “La sanction administrative (éléments d’analyse comparative)”, Revue Française de 
Droit Administratif, n.º 3, mai-juin, 2002, 18.e année, pp. 485 e 486. 

54. Belén Mariana Jalvo, El Régimen Disciplinario de los Funcionarios Públicos, cit., pp. 76 e 77. 
55. Belén Mariana Jalvo, El Régimen Disciplinario de los Funcionarios Públicos, cit., p. 78. 
Belén Mariana Jalvo dá ainda o exemplo do provedor de justiça, embora nem em todos os ordenamentos 

jurídicos possa ser considerado um órgão da Administração Pública, como se crê ser o caso português. 
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b) A “acentuada situação de dependência” é pouco consentânea com a «laboralização» das 

relações de emprego público e/ou contratualização dos respectivos vínculos e regimes 

jurídicos56. 

c) A “inserção do particular na organização” tanto abrange a situação tradicionalmente 

característica do funcionário público, parte numa relação jurídica de emprego, de 

duração indeterminada, titulada por um acto administrativo (nomeação) e disciplinada 

por um específico regime jurídico de direito administrativo, como o trabalhador parte 

numa relação de trabalho titulada e disciplinada, fundamentalmente, pelo Direito 

laboral privado. 

d) Embora haja funções cujo exercício deva ser assegurado por categorias particulares de 

trabalhadores, que se obrigam, segundo o regime jurídico das respectivas relações de 

trabalho, em termos mais exigentes para com o empregador público57 - por exemplo, 

ficam estritamente proibidos de as acumularem com empregos ou cargos públicos, 

sujeitam-se a apertadas regras de incompatibilidade e a uma específica duração e 

horário de trabalho58 -, a generalidade dos que trabalham na Administração Pública, 

integrando-se nela, e devendo exercer as suas funções com subordinação exclusiva ao 

interesse público, no respeito dos princípios da imparcialidade, igualdade, 

                                                      
56. No sentido de que as “denominadas relações de sujeição especial”, entre as quais situa as relações 

entre a Administração e os funcionários, constituem um domínio propício ao “exercício do poder normativo 
mediante acordo entre as partes”, traduzido na “regulação de mútuo acordo – auto-regulação – do conteúdo da 
relação de emprego que os une”, ver Ángeles de Palma del Teso, Los Acuerdos Procedimentales en el 
Derecho Administrativo, Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, pp. 301 e 302. O critério adoptado pelo autor, no 
entanto, para a qualificação parece ser a maior ou menor extensão do círculo das pessoas abrangidas. 
Expressivamente, escreve que “o acordo de natureza normativa pode ter lugar nos âmbitos referidos a um 
grupo limitado e bem definido de interessados. Não assim – continua – quando a regulação recaia sobre um 
grupo amplo e indeterminado de sujeitos”. 

57. O que é geralmente, no entanto, compensado pela atribuição de específicos direitos e «regalias».  
58. É o caso, por exemplo, dos militares e agentes militarizados, dos agentes dos serviços e forças de 

segurança, do pessoal diplomático, dos inspectores da Inspecção-Geral de Finanças. Cfr., por exemplo, artigos 
46.º a 63.º do Estatuto da PSP, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 511/99, de 24 de Novembro, e a Lei n.º 7/90, de 
20 de Fevereiro, que aprovou o Regulamento Disciplinar da PSP, maxime, artigos 7.º a 17.º; artigos 6.º, 47.º e 
48.º, 56.º e 58.º do Decreto-Lei n.º 40-A/98, de 27 de Fevereiro. 

Cfr. Acórdão proferido no caso Engel et outros contra a Holanda, de 8 de Junho de 1976, p. 30 e p. 38 
(“A obrigação, para os cidadãos em geral, de obedecer à lei difere manifestamente na nossa opinião da 
situação especial dos militares, sujeitos a se conformar ao código de disciplina que constitui uma componente 
vital e intrínseca da força a que pertence” – in voto de vencidos dos juízes M. O’Donoghue e Mme Pedersen - 
http://cmiskp.echr.coe.int/). 
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proporcionalidade e boa fé, têm a comum qualidade e direitos dos trabalhadores 

subordinados do sector privado59. O afastamento do figura da relação jurídica especial 

de poder não contende com o reconhecimento da singularidade da relação jurídica de 

emprego público, dada a deverosidade que implica para com o empregador público e a 

de um certo modo de exercício de funções em face dos cidadãos60. 

e) A construção é frágil pela inconstância e elasticidade da delimitação subjectiva que 

pretende - os poderes envolvidos podem “vir a ser exercidos sobre qualquer sujeito de 

direito que vier a encontrar-se numa situação subsumível na previsão das normas que 

[os] conferem”61 -, pelo carácter não necessariamente estável das relações como tal 

caracterizadas e pela não singularidade dos poderes exercidos62 ou pela “supressão das 

prerrogativas que o pretendido poder repressivo fundado sobre as relações «especiais» 

conferia às autoridades administrativas”63. Em certo sentido, nota mesmo Marcelo 

Rebelo de Sousa, que as relações especiais de poder também existem entre os 

particulares, quando na relação jurídica se exprime “a disparidade de peso ou influência 

social ou económica dos particulares”64. 

                                                      
59. Cfr. artigo 266.º, n.º 2, da CRP, artigos 5.º e 6.º da Lei n.º 99/2003, de 27 de Agosto, que aprova o 

Código do Trabalho, e a Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho. Ver, também, Belén Mariana Jalvo, El Régimen 
Disciplinario de los Funcionarios Públicos, cit., pp. 75 a 79. 

A própria distinção entre relação fundamental e relação de serviço versus relação orgânica (em que 
relativamente a todas as relações de trabalho, há uma relação de imediação orgânica) já não faz sentido. Salvo 
quanto a alguns trabalhadores, é hoje indiscutível, normativa e dogmaticamente, que a generalidade dos 
trabalhadores da Administração Pública não tem senão esta qualidade.  

60. Cfr. artigos 266.º, n.º 2, e 269.º da CRP, GianFranco Bronzetti, Casi Tipici di Responsabilità nella 
Pubblica Amministrazione, Cedam, 1997, p. 67, e Marcello Caetano, Do Poder Disciplinar, cit., p. 36 (Tal 
delimita o exercício do poder disciplinar, mas não é o seu fundamento). 

61. Cfr. Sérvulo Correia, “As relações jurídicas de prestação de cuidados pelas unidades de saúde do 
serviço nacional de saúde”, in Direito da Saúde e Bioética, AAFDL, 1996, p. 49, e Franck Moderne, “La 
sanction administrative”, Revue Française de Droit Administratif, mai-juin, 2002, n.º 3, pp. 485 e 486. 

62. Sérvulo Correia, “As relações jurídicas de prestação de cuidados pelas unidades de saúde do serviço 
nacional de saúde”, cit., pp. 48 a 50.  

63. Franck Moderne, “La sanction administrative”, Revue Française de Droit Administratif, mai-juin, 
2002, n.º 3, p. 486, e Vasco Pereira da Silva, Em Busca do Acto Administrativo Perdido, cit., p. 95 (“As 
relações especiais de poder – que tanto sucesso tiveram no direito alemão – são, hoje, um “instituto que 
pertence ao passado (Maurer).”). 

64. Marcelo Rebelo de Sousa, “O papel do provedor de justiça na feitura das leis”, Provedor de Justiça - 
20.º Aniversário 1975-1995, Sessão comemorativa na Assembleia da República, 30 de Novembro de 1995, 
Lisboa 1996, p. 91. 
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f) É ainda de observar que, sem prejuízo do reconhecimento, expresso ou implícito, de um 

maior número de restrições ao exercício de certos direitos fundamentais por parte de 

categorias particulares de trabalhadores da Administração Pública, o tratamento jurídico 

das mesmas – os respectivos parâmetros jurídicos - não foge ao das restrições ao 

exercício de direitos por parte da generalidade dos trabalhadores e de qualquer cidadão 

(: A necessidade de um fundamento constitucional valorativo para a restrição, a 

concretização legal dos termos da restrição e a limitação desta e das decisões aplicativas 

pelo princípio da proporcionalidade constitui o respectivo quadro de referência, dado, 

para estas e outras situações pelo artigo 18.º da CRP)65. 

3.1.3. A leitura obrigacional 

O entendimento contratualista do poder disciplinar do empregador público é o de que é uma 

contrapartida adquirida pelo mesmo com base no contrato celebrado com o trabalhador. O 

indivíduo que estabelece uma relação de trabalho ou de serviço com a Administração, “por 

livre decisão da sua vontade”, fica obrigado por determinados deveres e obrigações. O 

empregador público, no exercício da sua auctoritas, para assegurar a “execução do 

contrato” tem a possibilidade de exercer a acção disciplinar. Dispõe do poder de, não só 

definir unilateralmente as obrigações a cumprir mas, também, do poder de impor por si esse 

cumprimento (por via do poder disciplinar), poder a que o indivíduo voluntariamente se 

sujeita, ao estabelecer a referida relação66. 

Nesta compreensão, importa reter a leitura de Paul Laband, para quem a “relação de 

serviço” do funcionário tem, como a contratação privada de um serviço “uma base livre e 

                                                      
65. Apesar de se referir às relações jurídicas especiais, Vieira de Andrade escreve: “Na perspectiva que 

nos interessa – a da protecção dos direitos fundamentais -, tendem a aplicar-se nestes casos os princípios e 
regras gerais da limitação e, concretamente, o quadro da restrição de direitos.” (cfr. pp. 305 a 308 de Direitos 
Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976, Almedina, 2.ª edição, 2001). Na formulação do Tribunal 
Constitucional espanhol, “a extensão dos direitos fundamentais a todos os cidadãos, como direitos inerentes à 
própria personalidade, exige que as limitações ao seu exercício baseadas na ‘relação de sujeição especial’ em 
que se encontram certas categorias de pessoas só sejam admissíveis na medida em que sejam estritamente 
indispensáveis para o cumprimento da missão ou função derivada daquela situação especial” (STC n.º 
74/2004, de 22 de Abril de 2004). 

66. Alberto Xavier, Estatuto dos Funcionários (Justificação Jurídico-Política da Questão e Projecto de 
Lei, Lisboa, Portugal-Brasil Limitada, Sociedade Editora, p. 21.  



 
Capítulo II – Os limites ao exercício do poder disciplinar 25 
________________________________________________________________________________________ 
 

voluntária”67 - supõe um contrato que a estabelece, quer dizer um consentimento especial 

em cada caso”68 - e, por outro lado, tem, “no seu conteúdo uma relação de poder”69, isto é, 

“funda uma relação de poder do Estado, um dever particular de serviço, de obediência, de 

fidelidade de um funcionário … [com a contrapartida do] dever do Estado de o proteger e 

de lhe outorgar uma remuneração fixada para os seus serviços”70. Se o mesmo não cumpre 

o “seu dever de serviço não viola um contrato, comete um … «delito disciplinar»”71, o 

cumprimento dos deveres é mais do que se “conformar com os termos do contrato”, é 

“cumprir o dever de fidelidade e obediência aceite”72. Na leitura de Laband, de forma mais 

concreta, destacam-se os seguintes aspectos: 

a) A qualificação das “consequências disciplinares” da “violação dos deveres que 

incumbem aos funcionários” como “de direito público”, pelo “carácter público da 

situação do funcionário”, não estando “subordinadas a nenhuma outra condição 

senão a da própria violação dos deveres impostos”73; 

b) A rejeição de que a “penalidade disciplinar” seja próxima do “poder público de 

punir” ou seja “um direito penal especial”, entendimento que, refere o autor, 

                                                      
67. Le Droit Public de l’Empire Allemand, Bibliothèque Internationale de Droit Public, Paris, V. Giand 

& Brière, 1901, p. 106. 
68. Le Droit Public de l’Empire Allemand, cit., p. 107.  
O contrato - contrapõe àqueles que apoiam a respectiva impossibilidade entre o “Estado e o particular” no 

facto de não serem “sujeitos de direitos iguais” – pressupõe “um consentimento sobre os benefícios e a 
aceitação de obrigações recíprocas”, um “acto bilateral”. “O contrato – ajusta ainda o autor – não é um 
conceito de Direito privado, é um conceito de Direito geral” (idem, p. 132). Mesmo quando envolve o 
exercício de poderes soberanos, não há contratualização destes, segundo o autor, porque o respectivo 
cometimento “supõe o dever de serviço”, decorrente do contrato celebrado, não funda o contrato ou o dever 
de serviço (idem, p. 132).  

69. Le Droit Public de l’Empire Allemand, cit., pp. 104 a 106. 
70. Le Droit Public de l’Empire Allemand, cit., pp. 107, 119 e 120. 
Nas palavras de G. Pacinotti “não se trata de uma postestas pública que encontra o seu título de eficácia 

erga omnes no imperium estatal”, mas de uma “postesta publica [que] surge em virtude do negócio jurídico 
do emprego público” apud Belén Marina Jalvo, El Régimen Disciplinario de los Funcionarios Públicos, cit., 
pp. 68 e 69. 

71. Le Droit Public de l’Empire Allemand, cit., p. 107.  
72. Le Droit Public de l’Empire Allemand, cit., pp. 107 e 108.  
73. Le Droit Public de l’Empire Allemand, cit., p. 160. 
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importa grandes dificuldades quando se procura apurar a respectiva relação 

mútua74; 

c) A responsabilidade disciplinar não se funda sobre “o poder do Estado de infligir 

penas públicas, mas sobre a própria relação de serviço, sobre a subordinação do 

funcionário em face do Estado como do empregado em face do patrão”75; 

d) As “penas disciplinares” são “meios de que o Estado dispõe tendo em vista manter a 

boa ordem no serviço e de assegurar o cumprimento dos deveres prescritos”76, nesta 

medida tendo o mesmo sentido do poder disciplinar noutras sedes, como, por 

exemplo, o do capitão de um navio em face da respectiva equipa77; 

e) O recurso aos tribunais ou a meios de hetero-tutela seriam desprovidos de utilidade, 

surgindo a punição disciplinar no “espaço e no lugar da acção de execução do 

contrato”78;  

f) Não existem, assim, “faltas contra a disciplina” passíveis de uma “classificação 

completa” e “categorias nitidamente distintas”, do mesmo modo que “não é possível 

classificar as violações aos contratos privados e muito menos existem legalmente... 

formas fechadas”79; 

g) “Cada omissão culpável de um dever prescrito é… de molde a provocar, da parte do 

Estado soberano, uma reacção através da sua autoridade disciplinar”80; 

h) Neste quadro, o “exercício do poder disciplinar é, para o Estado, um direito, não 

uma obrigação jurídica, do mesmo modo que, para um credor, toda a acção é um 

direito e não um dever”81. 

Guido Landi criticando o entendimento exposto, observa que, podendo ser contratual o 

quadro do poder disciplinar, não terá, porém, este, uma fonte obrigacional. Não se exerce o 

                                                      
74. Le Droit Public de l’Empire Allemand, cit., p. 182.  
75. Le Droit Public de l’Empire Allemand, cit., p. 184. 
76. Le Droit Public de l’Empire Allemand, cit., p. 184.  
77. Le Droit Public de l’Empire Allemand, cit., p. 185.  
78. Le Droit Public de l’Empire Allemand, cit., p. 186.  
79. Le Droit Public de l’Empire Allemand, cit., p. 187.  
80. Le Droit Public de l’Empire Allemand, cit., p. 187.  
81. Le Droit Public de l’Empire Allemand, cit., p. 187. 
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poder disciplinar para garantia da obtenção da prestação contratada, como, por exemplo, 

num contrato de compra e venda. O poder disciplinar pressupõe uma relação jurídica de 

continuidade, seja qual for o facto ou título constitutivo, de que é assessória ou 

instrumental, e uma relação intersubjectiva, uma ”relação directa entre dois sujeitos”82. 

A relação de emprego público nem sempre é titulada por contrato e não afasta um diferente 

«programa contratual» face à da relação de emprego privada e uma diferente limitação do 

empregador. 

3.2. A compreensão institucional do poder disciplinar 

O entendimento institucional do poder disciplinar vê-o como um instrumento de “defesa de 

organizações”, de “determinadas organizações ou instituições”83 ou uma decorrência da 

necessidade da respectiva conservação ou da defesa dos respectivos interesses, seja quando 

o radica numa perspectiva hierárquica, solidarista ou funcional-organizativa ou legal-

funcionalista84. A concepção, portanto, dilui nos interesses da instituição os das relações de 

trabalho, pelo que não se trata de garantir a integridade do ordenamento jurídico laboral, 

concretamente, a garanta do próprio complexo obrigacional que consubstancia a relação 

jurídica laboral, mas de garantir a instituição.  

3.2.1. A compreensão hierárquica do poder disciplinar 

A função pública de influência francesa é desenhada segundo uma estrutura hierárquica, de 

posicionamentos funcionais gradativos, escalonados em relações de estrita obediência e 

lealdade para com o superior hierárquico, à semelhança da organização dos exércitos85. 

                                                      
82. Guido Landi, “Disciplina”, Enciclopedia del Diritto, XIII, pp. 20 a 23. 
83. A natureza institucional do processo disciplinar foi invocada por Nogueira de Brito, aquando do 

processo de revisão constitucional de 1989, como motivo que tornava “teórica e praticamente incompatível a 
inclusão do processo disciplinar” no contexto das “garantias do processo criminal” (DAR, I Série, n.º 68, de 
22 de Abril de 1989, pp. 3291 e 3292).  

84. Quanto a esta última, ver considerando 78 da “opinião dissidente” ao Acórdão BverfG, 2 BvR 
1436/02 of 09/23/2003, paragraphs No. (1-138), 
http://www.bverfg.de/entscheidungen/rs20030924_2bvr143502en.html): Os deveres disciplinares dos 
trabalhadores públicos “asseguram na respectiva esfera interna uma administração uniforme conforme à lei e 
à Constituição”. 

85. Belén Marina Jalvo, El Régimen Disciplinario de los Funcionarios Públicos, cit., p. 52, nota 138, 
Eduardo Sebastião Vaz de Oliveira, A Função Pública Portuguesa. Estatuto Novo ou Nova Política?, 
Cadernos de Ciência e Técnica Fiscal, Centro de Estudos da Direcção-Geral das Contribuições e Impostos, 
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Neste quadro, diz-se que o “poder disciplinar somente se estabelece… entre pessoas 

participantes da mesma estrutura institucional, organizada em diferentes níveis de 

autoridade”86.  

Mas se, para uns, o poder disciplinar funda-se na hierarquia87, para outros é inerente à 

hierarquia, revelando-a88, ou potenciando-a89 e para outros ainda o poder disciplinar é uma 

“competência de controlo subjectivo do superior face aos subalternos”, funcionando “como 

uma garantia da própria relação hierárquica”, um corolário lógico do poder de direcção90. A 

                                                                                                                                                                  
Ministério das Finanças, Lisboa, 1996, Separata da revista n.º 122, 1969, p. 27, e Lições de Direito 
Administrativo, “segundo as prelecções do Exmo. Sr. Dr. Magalhães Colaço”, cit., p. 166 (“a organização 
normal dos serviços públicos supõe estabelecida, em cada categoria ou espécie, uma série graduada de 
agentes, resultando daqui que dentro de cada espécie de serviços, se estabelece uma organização hierárquica, 
e, entre os diversos agentes, uma subordinação efectiva”). 

86. Marcelo Madureira Prates, Sanção Administrativa Geral: Anatomia e Autonomia, cit., p. 217, e Max 
Weber, Economía y Sociedad, IV, Tipos de Dominación, cit., p. 117 (: A “disciplina burocrática” é 
caracterizada como a “submissão dos funcionários à obediência rigorosa dentro do seu laboral habitual” e 
“fundamento de toda a organização”.).  

87. Fausto Quadros, destacando que “não existe hierarquia sem disciplina” (Os Conselhos de Disciplina, 
cit., p. 60), funda o poder disciplinar no poder de direcção (pp. 59 e 60). Ludgero Neves defende que a 
responsabilidade disciplinar “só se aplica nas relações internas da hierarquia administrativa” (Direito 
Administrativo, Lições ao Curso de 1916-1917, coligidas por Arthur de Campos Figueira, 1916, p. 184). A. L. 
Guimarães Pedrosa defende que a responsabilidade disciplinar assenta “no princípio das hierarquias 
administrativas” e “tem a sua razão de ser na necessidade de manter e fortalecer o princípio da hierarquia e a 
disciplina” (Curso de Ciência da Administração e Direito Administrativo, Prelecções feitas na Universidade 
de Coimbra, I – Introdução e Parte I (Parte Geral), Coimbra, Imprensa da Universidade, 1908, pp. 293 e 294). 

Ver, também, Lições de Direito Administrativo, “segundo as prelecções do Exmo. Sr. Dr. Magalhães 
Colaço”, cit., pp. 189 e 178 (: “Poder hierárquico é o conjunto dos poderes que o funcionário superior tem 
sobre o inferior”), e Magalhães Collaço, “A desobediência dos funcionários administrativos e a sua 
responsabilidade criminal”, in Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Ano II, 
Coimbra, Imprensa da Universidade, 1916-1917, p. 70 (: “Se a hierarquia supõe a necessária graduação dos 
agentes, supõe também, com o poder disciplinar, a obediência dos agentes aos seus superiores”). 

88. Ver Georges Dellis e Spyros A. Pappas, Le droit disciplinaire et son application dans les 
administrations publiques des Etats Membres, in The Meeting of the Directors General for Public 
Administration, cit., p. 123, e Belén Marina Jalvo, El Régimen Disciplinario de los Funcionarios Públicos, 
cit., pp. 51 e 52 (: o poder hierárquico compreende “um conjunto de poderes que permitem ao superior 
hierárquico emanar normas relativas à organização dos serviços, ditar ordens, fiscalizar o cumprimento de 
ambas e ... exercer o poder disciplinar sobre os subordinados”). 

89. Numa outra perspectiva, a “vigilância hierárquica” é apontada como um instrumento do poder 
disciplinar (Michel Foucault, Surveiller et punir, idem, Michel Foucault, Surveiller et punir, Naissance de la 
prison, Gallimard, 1975, p. 205): permite formar uma “rede sem lacunas”, “possibilitada pela consequência de 
multiplicar os escalões, e de os repartir pela superfície a controlar” e permite, ao invés de constituir um “peso 
sobre a actividade a disciplinar”, “integrar-se no dispositivo disciplinar como uma função que aumenta os 
efeitos possíveis” (idem, pp. 201 a 208). “O poder disciplinar, graças a ela, torna-se um sistema «integrado», 
ligado do interior à economia e aos fins do dispositivo onde se integra” (Michel Foucault, idem p. 208). 

90. Paulo Otero, Conceito e Fundamento da Hierarquia Administrativo, Coimbra Editora, 1992, p. 139.  
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eficácia do poder de direcção - essencial na hierarquia administrativa - está dependente do 

poder de supervisão e do poder disciplinar91. 

A hierarquia administrativa é o modelo clássico das relações de supra e infra-ordenação no 

interior de uma pessoa colectiva, contrapondo-se às relações de equi-ordenação92. Na 

hierarquia, distingue-se a hierarquia externa e a hierarquia interna e a hierarquia em sentido 

estrito e em sentido lato. A hierarquia externa é uma hierarquia entre órgãos e a interna a 

que intercede entre órgãos e entre um órgão e um agente (trabalhador) ou entre agentes 

(trabalhadores). A primeira refere-se ao poder determinativo de um órgão administrativo 

sobre o exercício de competências por parte de outro órgão administrativo, adstrito ao dever 

de obediência, ao poder de disposição sobre os actos praticados pelo órgão sub-ordenado e 

de substituição, em certos casos, nesse exercício93. Daí a referência ao facto de que “o 

poder hierárquico não se aplica a simples operações de que não deriva nenhum efeito de 

direito, não se exercendo, por isso, sobre os actos dos funcionários cuja actividade se limita 

a essas operações, a actos de natureza técnica” e de que “não intervém nos actos chamados 

de gestão, actos contratuais”, por não serem “a consequência da vontade unilateral dos 

agentes mas a resultante de duas vontades, uma das quais é a de um particular”94. 

A hierarquia interna reporta-se ao poder de um órgão ou agente determinar a actividade ou 

actuação de um outro órgão ou agente, agindo “segundo critérios de distribuição de tarefas 

fixados pelo órgão posicionado no vértice da organização e com valor fundamentalmente 

interno”95.  

                                                      
91. Paulo Otero, Conceito e Fundamento da Hierarquia Administrativa, cit., pp. 150, 151 e 153, 50 a 52 

e 138 a 140. Para além do poder de direcção, todos os restantes poderes integrantes do estatuto do superior 
apenas assumem relevância hierárquica se atribuídos conjuntamente com o poder de direcção. 

92. Vicenzo Cerulli Irelli, Corso di Diritto Amministrativo, Ristampa aggiornata al 31 dicembre 2001, 
G. Giappichelli Editore – Torino, pp. 101 e 102.  

93. Paulo Otero, Conceito e Fundamento da Hierarquia Administrativo, cit., p. 396, Vincenzo Cerulli 
Irelli, Corso di Diritto Amministrativo, Ristampa aggiornata al 31 dicembre 2001, G. Giappichelli Editore – 
Torino, p. 103 (: observa o autor que, na hierarquia em sentido estrito, tal como vem caracterizada, “não 
existe uma verdadeira e própria separação de competência, mas esta vem a confundir-se com atribuição”), 
Ludgero Neves, Direito Administrativo, Lições ao Curso de 1916-1917, coligidas por Arthur de Campos 
Figueira, cit., p. 170, e Emídio Beirão Pires da Cruz, “Competência disciplinar (Análise de alguns dos seus 
problemas)”, p. 8 (: “a hierarquia decompõe-se numa escala de competências dentro do serviço”). 

94. Alberto Xavier, Estatuto dos Funcionários, cit., p. 83. 
95. Vincenzo Cerulli Irelli, Corso di Diritto Amministrativo, cit., p. 103. 
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Não há, em geral, hoje, hierarquia entre agentes, salvo entre militares, agentes militarizados 

e entre agentes dos serviços e forças de segurança96, em que existe “uma ordem rigorosa de 

patentes e postos” e um comando em cadeia, implicando um especial dever de 

obediência”97. Para além desta constatação, contra a compreensão hierárquica do poder 

disciplinar na relação jurídica de emprego público depõem também os seguintes aspectos: 

a) A relação de emprego público não se organiza a partir da estrutura hierarquizada da 

organização administrativa, não pressupõe diferentes níveis de autoridade; inexistindo 
                                                      

96. “Há, pois, a distinguir a hierarquia do serviço, da que resulta da graduação ou dos postos dos 
agentes” - Marcello Caetano, Do poder disciplinar, p. 9. No caso da instituição militar, destacam-se: i) o 
conjunto formado pela ordenação hierárquica rigorosa de patentes e postos; ii) o enquadramento da actividade 
de cada um dos seus membros por um “peculiar princípio de comando em cadeia, implicando um especial 
dever de obediência”; iv) a utilização de (certas) armas no exercício das funções, incluindo no modo de 
exercício dessas funções; v) o princípio do aquartelamento; vi) a obrigatoriedade de uso de farda ou uniforme, 
no que tudo contribuiu para a ”sujeição dos mesmos a particulares regras disciplinares” e, bem assim, o 
”cumprimento da missão que lhes é constitucionalmente confiada” (Acórdão n.º 103/87 - Processo n.º 74/83, 
in DR., II Série, n.º 103, de 6.05.1987, pp. 1876 e 1879), sem obnubilar os direitos dos sujeitos que 
estabelecem com o Estado uma relação de serviço militar. Expressivo, o n.º 3.º do “Regulamento para 
execução da Lei de 14 de Julho de 1856, relativa à abolição no Exército do continente e Ilhas adjacentes, dos 
castigos de varadas e de pancadas com espada de prancha” (aprovado por Decreto de 30 de Setembro de 
1856, in Collecção Official da Legislação Portuguesa, redigida por José Máximo de Castro Neto Leite e 
Vasconcelos, do Conselho de sua Majestade e Juiz da Relação de Lisboa, Anno de 1856, Imprensa Nacional, 
Lisboa, 1857, p. 406: “A subordinação constitui a essência do serviço militar. A obediência dos inferiores 
para com os superiores forma a base da subordinação.” 

De igual modo, expressivo, o artigo 2.º do Regulamento disciplinar do exército, de 15 de Dezembro de 
1875, cit., segundo o qual “[o]s deveres de disciplina e de serviço serão impreterivelmente cumpridos, 
qualquer que seja a graduação do militar. Os chefes responsáveis têm o rigoroso dever de empregar todos os 
meios para que as ordens de serviço sejam executadas, ainda que para tanto hajam de empregar expedientes 
extraordinários, não expressamente designados neste regulamento, nem considerados castigos, mas que sejam 
indispensáveis para fazer cumprir as ordens e respeitar o dever de passiva obediência, que constitui a força da 
disciplina militar.” 

Considere-se, igualmente, o preâmbulo do Decreto-Lei n.º 142/77, de 9 de Abril, que, situando o novo 
regulamento de disciplina militar no quadro constitucional e aludindo à necessidade de salvaguardar “as 
imprescindíveis e intemporais exigências de unidade, força moral e eficiência das forças armadas”, explica 
que se considerou “conveniente atender a uma certa prática, radicada em velha tradição nacional, em que 
avultam, humanizados, os princípios da hierarquia e da autoridade como pressupostos indissociáveis do 
espírito dinâmico e consistente de missão” (itálico nosso).  

97. Cfr. Acórdão n.º 103/87 - Processo n.º 74/83, do Tribunal Constitucional, in DR., n.º 103, I Série, de 
6.05.1987. 

Não existe, salvo relativamente a conjuntos específicos de trabalhadores, a hierarquia pressuposta, por 
exemplo, por Magalhães Collaço, “A desobediência dos funcionários administrativos e a sua 
responsabilidade”, cit., p. 69, onde se lê: “A organização normal dos serviços públicos supõe estabelecida, em 
cada categoria ou espécie, uma série graduada de agentes, cujos poderes diversos a lei criou e determina, 
cumprindo a cada um ou a cada grupo de agentes a prática de diversos actos específicos, visto como qualquer 
acto de administração é, por via de regra, resultante de um certo número de operações prévias, operações 
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estes e, mesmo quando existam, não há, por força da relação jurídica de emprego, 

qualquer posicionamento do trabalhador num de entre vários níveis hierárquicos. 

O empregador conforma a actuação (maxime, a sua prestação) do trabalhador no quadro 

dos deveres e obrigações por este contraídos, entre os quais os se inserem os que 

reflectem uma dada inserção institucional e os interesses públicos do empregador98 99. 

b) A inclusão entre os poderes do superior do poder disciplinar não o circunscreve às 

relações hierárquicas100, nem essa inclusão faz da hierarquia necessariamente o seu 

fundamento, desde logo porque os órgãos investidos do poder disciplinar podem ser 

outros que não os superiores hierárquicos, como, por exemplo, um conselho de 

disciplina, um inspector-geral. 

c) Um estrito modelo vertical, hierárquico, de estruturação das organizações é hoje tido 

por insatisfatório101. Uma maior atenção é dada a outras formas de relacionamento 

                                                                                                                                                                  
materiais e decisões que devem supor-se descriminadas pelos agentes de ordem diversa. (…) há portanto uma 
organização administrativa, mas há, dentro desta, diferentes hierarquias.”). 

98. Belén Marina Jalvo, El Régimen Disciplinario de los Funcionarios Públicos, cit., p. 53, incluindo 
nota 147. 

99. Para além do dever de obediência para com aqueles que têm o poder de direcção, este não abarca 
extensivamente todo o conteúdo da disciplina. Esta é delimitada pela relação jurídica estabelecida e pelas 
obrigações que derivam desse ajustamento (nalguns casos, contratual) e pelos deveres legais que convoca.  

100. Paulo Otero, Conceito e Fundamento da Hierarquia Administrativa, Coimbra Editora, 1992, pp. 50 a 
52, 138 a 140, 214 e 215, 233 e 234 e 390 (Nem em todas as relações de trabalho intercede o elemento 
hierárquico; a hierarquia “encontra-se excluída do direito privado, dado este basear-se numa relação jurídica 
de igualdade entre as partes. Consequentemente, se no direito privado existem relações de supremacia / 
subordinação, elas decorrem de uma circunstância sociológica e não do ordenamento jurídico” - p. 234) e 
Guido Landi, “Disciplina”, Enciclopedia del Diritto, XIII, Giuffrè Editore, p. 19. 

101. Segundo refere Joan Prats I Català, “Los fundamentos institucionales del sistema de mérito: la 
obligada distinción entre función pública y empleo público”, Documentación Administrativa, n.ºs 241-242, 
Janeiro-Agosto, 1995, pp. 11 a 59 (uma “estrutura baseada em redes ou relações verticais, hierárquicas, 
incentivadoras do clientelismo ou de submissão em vez de cooperação e da colaboração, não fomentará a 
confiança e conduzirá à produção de equilíbrio sub-óptimo não cooperativo”). Ver, igualmente, 
“Developpements récents de la gestion des ressources humaines dans les pays membres de l’OCDE”, Réunion 
du Groupe de travail sur la Gestion des ressources humaines, Paris, 25-26 juin 2001, PUMA/HRM(2001)5, p. 
15 (: as “distinções hierárquicas e funcionais entre os diferentes tipos de emprego encontram-se hoje e tendem 
a ser atenuadas”), M. Manzoor Alam, Public Personnel Policy in Europe - A Comparative Analysis of Seven 
European Countries, Ministry of Finance, Finland, State Employer’s Office, 11/98, p. 33 (Finlândia), p. 58 
(França: “A alteração das relações hierárquicas, a flexibilidade estrutural, e a capacidade para delegar 
responsabilidades são vistas como pré-condições de qualquer programa de modernização organizacional e 
financeira”), pp. 73 e 76 (Alemanha: “Ao nível estatal, a descentralização dos serviços administrativos e a 
redução de hierarquias são questões importantes nas reformas da gestão pública”; “Para além da introdução de 
um novo sistema de responsabilidade financeira e a criação de menos estruturas organizativas hierárquicas, a 
gestão do pessoal tornou-se um importante elemento de reforma administrativa na Alemanha”) e p. 121 
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inter-orgânico, assentes na equi-ordenação, cuja articulação se faz, através de regras de 

funcionamento de um órgão colegial, “através de contactos, recolha de informações, 

mediante o confronto de resultados”, em detrimento das ordens, instruções e directivas, 

ou privilegiando-se, quanto a estas, a participação dos órgãos ou agentes coordenados 

na sua elaboração. A coordenação  e a cooperação passam constituir também princípios 

jurídicos de organização administrativa102.  

A hierarquia como forma de relacionamento entre órgãos que implica supra-                  

-ordenação/infra-ordenação nos estritos termos referidos tende a ser substituída por um 

modelo diverso, que procura a articulação entre um princípio de supra e infra-ordenação 

e o princípio da competência103.  

Numa acepção ampla de hierarquia, o poder de direcção é redesenhado, traduzindo-se 

na fixação de objectivos e critérios que o subalterno deve observar, como referências 

                                                                                                                                                                  
(Reino Unido: “descentralização da autoridade administrativa nas agências públicas de forma que as 
‘hierarquias’ tradicionais sejam substituídas por estruturas voláteis que assegurem uma mais rápida resposta 
do que as funções tradicionais”); e Christoph Demmke, “Systems of grading staff in the public 
administrations of the European Union, in The Meetings of the Directors General for Public Administration, 
Institut Européen d’Administration Publique”, DGAP, Portugal 2000, pp. 24 e 25 (Holanda), e Delphine 
Costa, “Regard sur les évolutions du droit administratif italien. A propos du Traité de droit administratif 
dirigé par Sabino Cassese”, AJDA, n.º 37/2004, de 1 de Novembro de 2004, p. 2033 (“Tradicionalmente, a 
administração italiana assume uma função de autoridade, segundo um modelo hierárquico-piramidal e uma 
lógica legal-racional. Ora ela evoluiu consideravelmente quanto a estes pontos de vista.”). 

Ver, também, Claudie Boiteau, “Droit internacional et droit français de la fonction publique”, L’Actualité 
Juridique - Droit Administratif, 20 janvier 1994, p. 12 (Tal não significa a extinção do “poder hierárquico”, 
inerente a toda organização de trabalho, também a uma organização privada, onde não prevalece a definição 
estatutária das condições de trabalho”), Alam K. Campbell, “Civil Service Reform as a Remedy for 
Bureaucratic IIIs”, Current Issues in Public Administration, ST. Martin’s Press, New York, 1982, second 
edition, p. 297, e Alvar Nelson, “From King’s men to public employees (Notes on the development of legal 
consequences of offences or misconduct by Swedish civil servants)”, in Liber amicorum Raymond Screvens, 
L’Interdiction professionnelle en Droit Comparé, Editions Nemesis, Bruxelles, 1986, p. 361. 

102. Vincenzo Cerulli Irelli, Corso di Diritto Amministrativo, cit., pp. 102, 105 e 106. O Autor 
individualiza dois modelos de coordenação: i) aquele em que esta se efectua através de um órgão colegial no 
qual estão representados todos os órgãos ou agentes coordenados; ii) aquele em que a um dos órgãos equi-
ordenados é cometida pela lei a tarefa de coordenar. Seguindo a previsão constitucional e legal, Alfredo 
Gallego Anabitarte, Juan Antonio Chinchilla Peinado, Ana de Marcos Fernández e Blanca Rodríguez-Chaves 
Mimbrero (Conceptos y Principios Fundamentales del Derecho de Organización, Maricial Pons, 2000, pp. 
134 e segs., maxime, pp. 137 e 138) referem-se à hierarquia, à coordenação e à cooperação como “princípios 
que regem a organização das Administrações Públicas” (artigos 103.1 CE e 3.1 LRJPAC). Individualizam na 
cooperação e cooperação o comum respeito das competências próprias dos órgãos ou agentes coordenados ou 
que cooperam, distinguindo-as por a cooperação exigir o acordo de vontades ou o consenso e, por isso, não 
carecer de uma regulação específica por assentar no dever geral de colaboração. 

103. Vincenzo Cerulli Irelli, Corso di Diritto Amministrativo, cit., pp. 104 e 106. 
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vinculativas da sua actuação. Ao invés das ordens, são privilegiadas as instruções e, em 

particular, as directivas, podendo ambas tomar a forma de circulares104. Não são 

afectados os poderes de controlo (inspectivo e decisão de recursos) e substitutivo no 

caso de inércia105. 

Em 1996, num estudo comparativo da função pública dos, então, quinze Estados-

membros, foi identificada como insuficiência do regime jurídico disciplinar o facto de 

nem sempre perceber que o modelo “weberiano” de administração pública e a 

“disciplina passiva” do trabalhador que pressupõe, as mais das vezes, já não existir. 

Com efeito, “um funcionário que assegura funções de decisão deve ser submetido a 

uma disciplina ‘activa’. Os actos que emana comportam escolhas de uma importância 

considerável; devem ser perfeitos e não apenas conformes às ordens que ‘vêm de 

cima’”. De igual modo, o “funcionário moderno que trabalha sob a sua própria 

responsabilidade e em equipas”. O que se pretende é que o trabalhador realize 
                                                      

104. Assim, designadamente, de acordo com o artigo 16.º do d.lgs. 30 marzo 2001, nº 165 (“Norme 
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”), os “dirigentes 
gerais”, ou de nível superior, “devem executar os planos, programas e directivas gerais definidas pelo 
Ministro e devem cometer aos demais dirigentes a tarefa e a responsabilidade de específicos projectos e 
gestioni; definem os objectivos que os dirigentes devem prosseguir, atribuindo-lhes os necessários recursos 
humanos, financeiros e materiais” (alínea b). 

Os “dirigentes gerais” têm o poder de decidir recursos hierárquicos contra as decisões e actos 
administrativos não definitivos dos dirigentes (artigo 16.º, n.º 1, alínea i), do d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165). É 
marcada a separação entre o poder político e o poder administrativo, revelada pelo facto de o ministro não 
poder “revogar, reformar, reservar ou avocar a si ou de outra forma adoptar actos administrativos ou decisões 
da competência dos dirigentes. No caso de inércia ou atraso o Ministro pode fixar um prazo peremptório 
dentro do qual o dirigente deve adoptar as decisões ou os actos administrativos. Se a inércia permanecer, ou 
em caso de grave inobservância das directivas gerais por parte dos dirigentes competente, que importe 
prejuízo para o interesse público, o Ministro pode nomear, salvo os casos de urgência, após contraditório, um 
comissário ad acta, comunicando o facto ao Presidente do Conselho de Ministros” (artigo 13.º, n.º 3, do d.lgs. 
citado). No confronto dos membros do Governo, “[s]obre os dirigentes impende a inteira responsabilidade da 
tradução em actividade operativa e em resultados produtivos, das directivas gerais, dos actos de programação 
e de direcção” da autoria daqueles. 

Para além do diploma, ver, também, em síntese, Delphine Costa, “Regard sur les évolutions du droit 
administratif italien. A propos du Traité de droit administratif dirigé par Sabino Cassese”, AJDA, n.º 37/2004, 
de 1 de Novembro de 2004, p. 2033. 

Entre nós, diferentemente, o “dirigente máximo do serviço” (director-geral ou equiparado) tem 
competência dispositiva primária relativamente a actos da competência do inferior hierárquico e competência 
dispositiva secundária, sem prejuízo da previsão legal da interposição do recurso hierárquico para o órgão de 
topo da hierarquia (artigos 7.º e 8.º e mapa I, maxime, § 9, da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, na versão que 
considera as alterações introduzidas pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, e artigo 169.º, n.º 2 e n.º 3, do 
CPA). 
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correctamente e segundo um padrão de imparcialidade e diligência as tarefas que lhe 

são cometidas pelo empregador106. 

d) A hierarquia reportada à relação de emprego público consubstancia um das vertentes do 

relacionamento entre o empregador público e o funcionário ou agente administrativo, a 

do poder de direcção107. Importando, no entanto, ter presente: 

(1) Nas relações entre órgãos, “o poder de mando e o dever de obediência podem 

afectar o conteúdo dos actos jurídicos que adoptam os subordinados”. Nas 

relações de trabalho, entre um órgão administrativo, que exerça os poderes 

próprios do empregador, e o trabalhador, não dispõe este, em geral, de poderes 

para praticar “actos jurídicos” ou poderes decisórios.  

(2) O poder de direcção não determina sempre a existência de uma relação 

hierárquica. “Assim, a relação privada laboral confere à entidade empregadora 

a faculdade de exercer um poder de direcção sobre os respectivos assalariados, 

encontrando-se estes vinculados a um dever de obediência, sem que uma tal se 

configure juridicamente como vínculo hierárquico, apesar de existir um nexo 

de subordinação fundamentado no poder de direcção e no respectivo dever de 

obediência”108. 

(3) A relação jurídica disciplinar não se resume a uma relação de obediência para 

com o titular do órgão que corporiza o poder de direcção. Não se resume a um 

corolário do poder de direcção, porque garante o cumprimento dos deveres e 

obrigações do trabalhador e não apenas o das ordens e instruções do 

empregador. 

                                                                                                                                                                  
105. Cfr. artigo 16.º, alínea e), do “d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165”. 
106. Astrid Auer, Christoph Demmke e Robert Polet, La Fonction publique dans l’Europe des 15: 

Réalités et Perspectives, Institut Européen d’Administration Publique, Maastricht, Holanda, 1996, pp. 117 e 
118. 

107. Os funcionários que não sejam titulares de órgãos administrativos não podem praticar actos passíveis 
de revogação, anulação, suspensão ou modificação. Daí que não seja significativa a afirmação de Ludgero 
Neves de que “[o] poder hierárquico permite a modificação, revogação ou anulação de actos praticados pelos 
funcionários inferiores” - Direito Administrativo, Lições ao Curso de 1916-1917, coligidas por Arthur de 
Campos Figueira, cit., p. 170. 

108. Paulo Otero, Conceito e Fundamento da Hierarquia Administrativo, Coimbra Editora, 1992, pp. 57 e 
58.  



 
Capítulo II – Os limites ao exercício do poder disciplinar 35 
________________________________________________________________________________________ 
 

(4) Invoca Belén Marina Jalvo que “a disciplina da organização não pode 

prescindir do respeito e da colaboração entre os seus membros”. No entanto, 

esta é mediatizada pelos deveres e obrigações do trabalhador para com o 

empregador.  

(5) Nem todos os órgãos, dotados de poder de direcção, têm também poder 

disciplinar, não se pressupondo mutuamente. É o que acontece nas situações de 

concentração do poder de iniciativa disciplinar e de punição em alguns 

órgãos109 e de atribuição dos mesmos a órgãos inspectivos, desinseridos da 

estrutura hierárquica do empregador. 

3.2.2. A leitura funcionalista corporativa 

Para a doutrina francesa do Direito corporativo, o poder disciplinar é um “poder social de 

jurisdição de ordem ética”: mais do que sancionatórias, as penas disciplinares postulam a 

correcção e a salvaguarda da dignidade corporativa110. Esta leitura anda associada a uma 

concepção sublimada dos interesses das partes na relação de trabalho, de acordo com a qual 

as próprias garantias reconhecidas aos trabalhadores o são no “interesse mesmo do serviço 

e da dignidade profissional”111, a greve é considerada “um facto ilícito, grave e 

inadmissível”, um “acto de indisciplina”112 e a liberdade sindical rejeitada113. 

Os interesses das partes na relação jurídica de emprego público, não são comuns, nem estão 

sujeitos a uma comunitarização além do leal cumprimento dos seus «complexos 

                                                      
109. A Comissão Europeia, em decisão de 30 de Novembro de 1983, relativa à “aprovação da política em 

matéria disciplinar”, afirmou que os procedimentos disciplinares “não são um substituto da autoridade e que 
esta deve primeiramente ser exercida, na falta do que o procedimento perde utilidade” (apud Pedro de Miguel 
Garcia, “Le régime disciplinaire dans la fonction publique des Communautés européennes", cit. p. 283). 

110. Sobre os defensores de tal entendimento Marcello Caetano, Do Poder Disciplinar, cit., pp. 37, 38 e 
40. Ver, no sentido exposto, A. L. Guimarães Pedrosa, Curso de Ciência da Administração e Direito 
Administrativo, Preleccções feitas na Universidade de Coimbra, I – Introdução e Parte I (Parte Geral), 
Coimbra, Imprensa da Universidade, 1908, p. 293. 

111. Alberto Xavier, Estatuto dos Funcionários, cit., p. 38, p. 70 e pp. 79 e 80. 
112. Alberto Xavier, Estatuto dos Funcionários, cit., p. 42. 
113. Alberto Xavier, Estatuto dos Funcionários, cit., pp. 44 e 45. Se bem que aos funcionários públicos 

seja reconhecido a possibilidade de “formar[em] associações que tenham por fim a defesa, pelas vias legais, 
dos seus interesses profissionais”, não podem, no entanto, por constituírem “uma classe distinta da dos 
trabalhadores da indústria privada (…) arrogar-se como estes o direito de se sindicarem”, constituírem 
“associações de classe”.  
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prestacionais». São diferentes, antagónicos e, por isso, conflituais. Os interesses do 

empregador público são os próprios de um qualquer empregador, embora condicionados 

pelos interesses públicos corporizados nas atribuições e missões do correspondente 

organismo ou serviço público e os interesses do trabalhador são interesses patrimoniais e 

egoístas, disponibilizando a sua força de trabalho ao serviço daquele, por força do vínculo 

jurídico estabelecido, e mediante determinadas contrapartidas114. 

3.2.3. A leitura funcional-organizativa 

A explicação mais comum do poder disciplinar fundamenta-o na necessidade de boa 

organização e funcionamento do serviço115. A “repressão disciplinar” “não tem apenas por 

objecto sancionar a violação das obrigações profissionais do funcionário definidas pela 

lei…; visa também, segundo a expressão de J Riberi, sancionar as «faltas à lei interna do 

serviço» e mesmo, de forma mais geral, os comportamentos julgados repreensíveis e 

prejudiciais ao bom funcionamento do serviço”116. Noutras palavras, ainda, “a ratio do 

                                                      
114. Os trabalhadores da Administração Pública, demais agentes do Estado e outras entidades públicas 

estão exclusivamente ao serviço do interesse público tal como definido, nos termos da lei, pelos órgãos 
competentes da Administração Pública (artigo 269.º, n.º 1, da CRP).  

115. Serge Salon, Jean-Charles Savignac, Fonction Publique, Agents de l’État, des Collectivités Locales 
et des Grands Services Publics, cit., p. 217.  

Emídio Beirão Pires da Cruz diz que o “poder disciplinar que encontra o seu fundamento na necessidade 
de assegurar o regular funcionamento dos serviços administrativos mediante o cumprimento exacto, pontual e 
devotado dos deveres impostos aos respectivos agentes, destina-se a prevenir a violação destes deveres e a 
reprimir a actuação dos agentes prevaricadores, através da cominação e aplicação de sanções disciplinares. // 
(…) pretende-se alcançar em última análise, não só a melhoria do funcionamento dos serviços pelo 
aperfeiçoamento dos respectivos serventuários, mas também a fomentação e consolidação do prestígio do 
serviço perante o público, graças a uma mais perfeita adequação da sua actividade à realização dos seus fins.” 
– “Competência disciplinar (Análise de alguns dos seus problemas)”, p. 9. 

Vítor António Duarte Faveiro (“Esquema de uma teoria geral da infracção disciplinar”, cit., p. 890) 
observa que, quer ao Direito criminal, quer ao Direito disciplinar cabe a defesa dos valores colectivos, embora 
diferentes, respectivamente, a ordem e tranquilidade públicas e a “dos serviços públicos em geral”. Em sede 
da “legitimidade do direito de punir as infracções disciplinares”, caracteriza o Direito disciplinar como “um 
direito orgânico”, porque função da existência e funcionamento do serviço (“Esquema de uma teoria geral da 
infracção disciplinar”, cit., pp. 889 e 890). 

Para o Conselho Consultivo da PGR, no Parecer n.º 142/2000, a responsabilidade disciplinar “tem 
fundamento essencial no próprio desempenho dos serviços públicos, prevenindo e sancionando as faltas que 
comprometam o bom funcionamento dos serviços quando os funcionários deixem de observar os seus deveres 
funcionais, sejam comuns ou especiais”. PGRP00001237, Parecer n.º P000142000, n.º do documento 
PPA20010531001400, de 31 de Maio de 2001, p. 19, in http://www.dgsi.pt/pgrp.nsf/. 

116. Jean-Michel de Forges, Droit de la fonction publique, P.U.F., 1986, p. 167. Éric Massat advoga que, 
no Direito disciplinar, trata-se de fazer respeitar, pelos trabalhadores, as “regras próprias da ordem 
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poder disciplinar é a de assegurar que o comportamento da pessoa sujeita a tal poder seja 

conforme ao interesse e à finalidade própria da instituição” (S. Terranova)117. Belén Marina 

Jalvo, a partir desta articulação sistemática entre organização administrativa e regime de 

função pública118, afirma que o poder disciplinar119 se explica pela necessidade de “tutela 

da organização administrativa, de um serviço público eficaz, imparcial e conforme à lei”120.  

Seguindo esta linha, há quem destaque a conexão com a actividade administrativa. Expõe-      

-se que o fundamento do regime disciplinar reside na necessidade de manter a “ordem 

interna para assegurar o bom funcionamento do serviço ou actividade” e, bem assim, na 

necessidade de “defesa dos princípios e fins estabelecidos pelo ordenamento jurídico da 

Administração”, que, em suma, radica na “actividade administrativa concreta realizada”, de 

                                                                                                                                                                  
institucional às quais estão ligados, de serem sancionados com base nas faltas frequentemente determinadas a 
posteriori e in concreto, de se submeter ao estatuto interno do serviço, de sujeitar-se as suas obrigações” 
(“Des rapports du droit disciplinaire et du droit pénal dans l’administration. Contribution à une étude sur le 
pouvoir administratif visant les usagers des services publics”, cit., p. 760). 

117. Il Rapporto di Pubblico Impiego, Giuffrè, 1995, p. 139. 
118. Nos n.ºs 1 e 3 do artigo 103.º da Constituição espanhola.  
119. Cujo reconhecimento constitucional extrai do artigo 25.º, n.º 1, da Constituição espanhola “Ninguém 

pode ser condenado ou sofrer sanções por acusações e omissões que no momento da sua prática não 
constituam delito, falta ou infracção administrativa, segundo a legislação vigente nesse momento”. Cfr. este 
artigo in Constituições de Diversos Países, Organização, Tradução e Nota Prévia de Jorge Miranda, 1.º Vol., 
3.º edição, Imprensa Nacional da Casa da Moeda, Lisboa, 1986, p. 290.  

120. Belén Marina Jalvo, El Régimen Disciplinario de los Funcionários Públicos, cit., p. 44 e p. 30 (O 
poder disciplinar da Administração visa, em última análise, o interesse público, que deve ser acautelado por 
determinada instituição ou organização administrativa) e p. 25 (O poder disciplinar destaca-se, hoje, como 
uma “técnica de organização e como garantia última da prossecução objectiva e eficaz dos interesses gerais a 
cargo da Administração”. O direito disciplinar é um instrumento ao serviço da realização desses interesses e 
critérios de actuação. Serve como “garantia de imparcialidade dos funcionários” e de um correcto exercício 
do poder sancionatório (p. 25). 

Em sentido próximo, cfr. Fausto de Quadros, para quem o fundamento da disciplina é “a actuação 
ordenada e racional dos agentes da Administração, de modo a evitar-se a anarquia no seio desta e a poder 
obter-se uma conduta eficiente da parte dos serviços administrativos em face da missão que lhe está confiada” 
(Os Conselhos de Disciplina na Administração Consultiva Portuguesa, cit., p. 29). Ao “direito disciplinar 
compete, concretamente, pautar a conduta dos agentes no desempenho da função pública” (p. 30). Define-o 
como “um sector do Direito Administrativo, que tem por objecto a definição dos deveres que aos agentes 
incumbe respeitar para o funcionamento perfeito dos serviços - os tais deveres funcionais -, bem como a 
regulamentação da responsabilidade emergente da violação desses deveres, incluindo, nomeadamente, o 
problema da efectivação de tal responsabilidade (p. 30)”. 

Georges Dellis e Spyros A. Pappas (“Le droit disciplinaire et son application dans les administrations 
publiques des Etats Membres”, cit., p.123) pronunciam-se no sentido de que o princípio da continuidade do 
serviço público alicerça um princípio de continuidade da repressão disciplinar. 
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onde resulta a existência de um estatuto disciplinar geral e de estatutos disciplinares 

especiais121.  

Aplicada às relações jurídicas do sector privado, a leitura tem a limitação de não abranger 

aquelas que não têm qualquer enquadramento empresarial ou organizacional. No emprego 

público não constitui uma limitação. O enquadramento institucional é omnipresente e 

sempre relevante mesmo nas relações jurídicas tituladas por contrato, embora os termos 

dessa relevância se possam discutir. 

3.3. A posição adoptada 

O poder disciplinar do empregador público funda-se na relação jurídica de emprego 

público. O empregador pretende que o trabalhador observe a disciplina122, delimitada pelos 

deveres e obrigações assumidos pelo trabalhador com o vínculo laboral. O trabalhador é 

devedor da mesma; a sua posição é a de subordinação disciplinar e de sujeito passivo da 

responsabilidade disciplinar123. 

O empregador público é titular do poder disciplinar nas relações de trabalho, como decorre 

expressa e abstractamente da lei. Mas é titular do poder disciplinar em face de um concreto 

trabalhador por força da constituição da respectiva relação jurídica de emprego (a qual pode 

ser titulada por acto administrativo ou por contrato124).  

A constituição de uma relação jurídica de emprego público importa sempre a integração do 

trabalhador em serviço ou organismo da Administração Pública em sentido orgânico e a 

modelação da mesma pelas vinculações jurídico-públicas a que está sujeita. A disciplina de 

que o empregador público é credor abrange, assim, não só o cumprimento das obrigações e 

deveres relativos à prestação de trabalho – o do “desempenho de forma contínua e diligente 

da função ou trabalho que deve realizar” –, mas também a observância de uma dada 

deverosidade funcional, aferida por pautas de comportamento na organização e em face dos 

                                                      
121. Antonio Martínez Martín, Régimen Jurídico de los Funcionarios. cit., p. 117.  
122. El Régimen Disciplinario de Los Funcionários Públicos, editorial Lex Nova, Valladolid, p. 27. 
123. Em sentido próximo, ver Bélen Marina Jalvo, El Régimen Disciplinario de Los Funcionários 

Públicos, editorial Lex Nova, Valladolid, p. 27.  
124. O fundamento do poder disciplinar do empregador público não é contratualista, porque a relação 

jurídica de emprego público pode não ser sequer titulada por contrato.  
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administrados125. Está sempre, em causa, a garantia deste complexo obrigacional que 

constitui a relação jurídica laboral. 

A tutela organizacional é, pois, mediatizada pela garantia de cumprimento dos deveres e 

obrigações funcionais. É sobre aquela garantia que se projectam os interesses do 

empregador, que mediatamente servem também os prosseguidos pela correspondente 

pessoa colectiva integrada na Administração Pública126 127. 

Não se trata de um poder interno, ajurídico, mas de um poder exercível no quadro de uma 

relação jurídica, em face de um outro sujeito, a do empregador em face do trabalhador para 

cumprimento do «programa» jurídico prestativo laboral128. 

4. O exercício informal do poder disciplinar 

4.1. A actuação informal na função pública 

As instituições podem ser definidas como “sistemas de normas ou regras do jogo que 

pautam ou parametrizam as expectativas e comportamentos dos indivíduos e das 

                                                      
125. Cfr. artigo 266.º, n.º 2, da CRP. 
Temos, por exemplo, o caso do indivíduo de cor negra a quem um funcionário de um estabelecimento de 

ensino recusa, por racismo, a matrícula - in Manual de Derecho Disciplinario de los Funcionários Públicos, 
Marcial Pons, 1992, p. 61, de Juan Manuel Trayter. 

126. Onde se destacam, onde se destacam três notas: a sua dimensão finalística, a sua dimensão jurídica e 
a sua dimensão democrática.  

127. Dir-se-ia que as pretensões do empregador de cumprimento pelo trabalhador dos seus deveres e 
obrigações se mediatizam às exigências e necessidades de existência e funcionamento da organização e estas 
às suas finalidades, de molde que são estas últimas que fundamentam e são a razão de ser da disciplina, ou 
indo mais longe a ou as da actividade administrativa (a organização não vale por si, não se auto-justifica). 
Poder-se-ia ainda observar que a incorrecção disciplinar de conduta do trabalhador, podendo não afectar em si 
o funcionamento da organização, podem ser contrárias às suas finalidades. 

A nossa convicção é a de que esta perspectiva é imprecisa, diluindo em genéricas conexões funcionais, 
sempre possíveis de serem estabelecidas, o fundamento mais fiel à realidade do poder disciplinar, que é o de 
uma garantia de cumprimento do complexo obrigacional da relação jurídica de emprego público, sendo, pois, 
uma ou “a forma eficaz de assegurar a adequação dos trabalhadores aos… interesses” do empregador (Maria 
do Rosário Palma Ramalho, Do Fundamento do Poder Disciplinar Laboral, cit., p. 443), não uns e quaisquer 
interesses públicos, mas os interesses do empregador (público) enquanto tal. Ver, também, Bélen Marina 
Jalvo, El Régimen Disciplinario de Los Funcionários Públicos, cit., pp. 27 a 30 

128.A legalidade da organização administrativa é uma legalidade que a exterioriza: não é uma realidade 
interna ajurídica; projecta-se no exterior e não há fundamento para que apenas as realidades externas ou com 
projecção externa tenham relevância externa jurídica. O Direito cauciona, como outras, também esta 
realidade, que é em si complexa. A expressão «direito interno» não tem suficiência designativa, além de ser 
uma expressão estigmatizada. O Direito implica sempre uma dualidade, um aliud, outrem, uma exterioridade 
à sua aplicação.  
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organizações”129. Corporizam uma dada realidade formal, considerada enquanto tal. Existe, 

não obstante, paralelamente, uma dimensão informal, que: i) manifesta “dificuldades de 

aplicação efectiva de tantos esquemas jurídico-formais”, a aplicação desvirtuada de outros e 

uma “gramática [relacional] parda”, com a aplicação de “subtis mecanismos de sanção e de 

marginalização de comportamentos fora do padrão”130; ii) contribui para informar a 

evolução dos “procedimentos científicos” e o tratamento dogmático de matérias de um 

ramo ou subsistema de Direito131; iii) aperfeiçoa ou afeiçoa a aplicação do sistema ou 

regime formal132.  

Baptista Machado A apreensão de “toda a realidade do funcionamento da Administração” 

não permite deixar de fora as “relações informais que se articulam no seio da 

Administração à revelia dos mecanismos formalizados assim como os mecanismos 

oficiosos que interferem com os regulamentos explícitos e engendram uma estruturação do 

poder de facto bem diferente daquela que resultaria da linha de subordinação 

hierárquica”133 ou das «linhas formais de organização».  

No discurso sobre a eficácia normativa da lei no Estado contemporâneo, o “mundo das 

relações estabelecidas no interior da função pública” é apontado como um dos domínios 

onde é significativo o peso dos “mecanismos diferentes dos legais”. Assim, na sua proposta 

                                                      
129. Joan Prats I Català, “Los fundamentos institucionales del sistema de mérito: la obligada distinción 

entre función pública y empleo público”, Documentación Administrativa, n.ºs 241-242, Janeiro-Agosto, 1995, 
p. 21. 

130. Por isso, observa com pertinência Joan Prats I Català, não se podem desconhecer as regras informais, 
reduzir o institucional no jurídico, sob pena de se estar a fechar os olhos à evidência e, sobretudo, tornar 
impossível a compreensão das dificuldades de aplicação efectiva de tantos esquemas jurídico-formais. A 
informalidade das instituições completa e adapta a institucionalidade formal; manifesta os «actores» e os 
problemas não apreendidos ou não eficazmente regulados pelos mecanismos formais e bem assim a “cultura 
cívica” e o “capital social” (“confiança mútua” e “compromisso cívico”) da instituição. Por aqui passam a 
inoperatividade e as (“Los fundamentos institucionales del sistema de mérito: la obligada distinción entre 
función pública y empleo público”, Documentación Administrativa, n.ºs 241-242, Janeiro-Agosto, 1995, pp. 
22 e 23). 

131. António Menezes Cordeiro, “Contratos públicos: subsídios para a dogmática administrativa, com 
exemplo no princípio do equilíbrio financeiro”, Cadernos O Direito, n.º 2, 2007, Lisboa, Almedina, p. 28, 
nota 75.  

132. De modo que, observa João Baptista Machado, “para bem funcionar, a organização concreta se tenha 
de adaptar a estas duas lógicas: à da organização formal e à da organização informal” “Lições de introdução 
ao Direito Público”, Obra Dispersa, Vol. II, Scientia Ivridica, Braga, 1993, p. 224. 

133. João Baptista Machado, “Lições de introdução ao Direito Público”, Obra Dispersa, Vol. II, Scientia 
Ivridica, Braga, 1993, p. 231  
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de elaboração de um estatuto de função pública, em 1969, Eduardo Sebastião Vaz de 

Oliveira, aconselha a que se deva ter “em conta não apenas o aspecto regulamentar, 

jurídico-abstracto, das relações desenvolvidas – estatuto jurídico e estático – mas, também, 

o carácter psico-sociológico, político e moral de todos os elementos constituintes da 

respectiva Administração Pública – estatuto integral e dinâmico”134. A função pública 

como instituição é, neste contexto, precisamente definida por Joan Prats I Català como “o 

conjunto de valores, princípios e normas – formais e informais – que disciplinam o 

ingresso, o acesso, a retribuição, a responsabilidade, o comportamento geral, as relações 

com os órgãos de direcção política e com os cidadãos e, em geral, todos os aspectos da vida 

funcionarial considerados socialmente relevantes”135.  

Quanto às razões da informalidade, destacam-se:  

a) É explicável na perspectiva de uma “administração de gestão”136, sem que a gestão dos 

trabalhadores da Administração Pública se baste com a “mera aplicação de normas 

jurídicas”137. 

b) Por outro lado, tem um aspecto disfuncional. Os «mecanismos informais» atingem, 

como refere António Manuel Hespanha, “o puro princípio hierárquico ou a mecânica 

das promoções profissionais” e fazem-se sentir na preferência da “pura política (pessoal 

ou institucionalizada)” ao uso do instrumentário jurídico138. Nesta linha, Joan Prats I 

Català assinala como “grave falha ou deficit institucional, a vigência informal de regras 

do jogo que torna impossível [ou atinge também] a exigência de responsabilidade aos 

                                                      
134. Eduardo Sebastião Vaz de Oliveira, A Função Pública Portuguesa. Estatuto Novo ou Nova Política?, 

cit., pp. 104 e 105.  
135. Cfr. “Los fundamentos institucionales del sistema de mérito: la obligada distinción entre función 

pública y empleo público”, Documentación Administrativa, n.ºs 241-242, Janeiro-Agosto, 1995, p. 23.  
136. Ver Bernardo Diniz de Ayala, na medida em que destaca que “o tema da informalidade da acção 

administrativa deve ser visto no quadro de uma ‘administração de gestão’”- “A Administração informal: mais 
uma aparente (?) reserva de Administração perante os Tribunais (?)”, in http://www.oa.pt. 

137. Joan Prats I Català, relativamente à função pública espanhola, “Los fundamentos institucionales del 
sistema de mérito: la obligada distinción entre función pública y empleo público”, Documentación 
Administrativa, n.ºs 241-242, Janeiro-Agosto, 1995, p. 24, nota 19. 

138. António Manuel Hespanha, “Lei e Justiça: história e prospectiva de um paradigma”, in Justiça e 
Litigiosidade: História e Prospectiva, Lisboa, s/data, Fundação Calouste Gulbenkian, p. 26. 
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funcionários”139, seja civil (com a inoperância do exercício do direito de regresso), seja 

financeira, seja disciplinar.  

c) Quanto à responsabilidade disciplinar, podem apontar-se as seguintes motivações para a 

informalidade: i) Quanto a esta, é de destacar o facto de, por vezes, ser promovida por 

outras formas, como, por exemplo, através de sugestão a dirigente para que se aposente 

«voluntariamente». Importa, com efeito, ter presente o “risco de dissimulação duma 

sanção disciplinar, ao abrigo de uma medida apresentada como determinada unicamente 

pelo interesse do serviço”140, mais fácil de adoptar e que se oferece, amiúde, como mais 

eficaz do ponto de vista do resultado que se pretende atingir, e a, por vezes difícil, 

distinção das sanções de outras “medidas administrativas”, tomadas em função da 

pessoa do trabalhador141. A alteração da afectação funcional e a mudança de local de 

trabalho são medidas que tomadas no interesse legítimo do empregador e no exercício 

legítimo do poder conformativo da prestação de trabalho, frequentemente surgem 

referenciadas como susceptíveis de dissimular a aplicação de uma sanção disciplinar. 

Assim, por exemplo, um alto funcionário do Ministério da Agricultura francês, chefe de 

serviço na Direcção do Departamento da Agricultura e da Floresta, foi afecto ao 

desempenho de funções não compatíveis com o seu posicionamento categorial, com 

invocado fundamento na inconveniência para o serviço, resultante do seu mau 

desempenho profissional. A decisão, analisada a mudança de afectação funcional e 

respectivos efeitos142, foi considerada pelo Tribunal Administrativo Clermont-Ferrand, 

de 6 de Junho de 2002, como consubstanciando uma sanção disciplinar ilegal e anulada, 

por falta de competência do seu autor, falta de procedimento prévio e de 

fundamentação143 144.  

                                                      
139. Cfr. “Los fundamentos institucionales del sistema de mérito: la obligada distinción entre función 

pública y empleo público”, Documentación Administrativa, n.ºs 241-242, Janeiro-Agosto, 1995, p. 12, nota 2. 
140. Alain di Stefano, La Participation des Fonctionnaires Civils a la Vie Politique, cit., p. 112.  
141. Jean-Michel de Forges, Droit de la fonction publique, cit., pp. 176 e 182.  
142. As novas funções, resumidas à elaboração de um relatório mensal de serviço, não eram as de um alto 

funcionário do Ministério da Agricultura, o mesmo não tinha ao seu dispor condições que as permitissem 
realizar, nem acesso ao seu anterior espaço de trabalho e as novas funções importavam a perda de 
compensações remuneratórias. 

143. Ver síntese da decisão, proferida no Processo 991145, in AJDA, n.º 19, de 18 de Novembre de 2002, 
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O Secretário Geral Provincial de um Sindicato foi transferido pela Direcção Geral da 

Polícia para uma dada unidade orgânica, decisão de que veio a interpor recurso de 

amparo para o Tribunal Constitucional espanhol por lesão da sua liberdade sindical, 

alegando que aquela medida era discriminatória como o demonstravam a pendência de 

vários procedimentos disciplinares contra si instaurados. O Tribunal Constitucional 

considerou que “[n]ão se podia afirmar razoavelmente que a actuação disciplinar da 

Administração estava motivada por uma atitude persecutória contra o autor pela sua 

actuação legítima como dirigente sindical, ou que a instauração dos procedimentos 

tivesse uma necessária relação causal com a alegada atitude discriminatória por parte da 

Direcção Geral da Polícia”. A Sentença 85/1995 foi criticada por se entender que os 

indícios cuja existência foi arguida pelo autor justificavam a inversão do ónus da prova, 

a demonstração “da razoabilidade e proporcionalidade da medida adoptada e o seu 

carácter absolutamente alheio a todo o propósito atentatório dos direitos 

fundamentais”145. 

                                                                                                                                                                  
p. 1238. Já em 1979, Alain di Stefano (La Participation des Fonctionnaires Civils a la Vie Politique, cit., p. 
112) chamava a atenção para o facto de uma mudança de afectação funcional decidida em nome do interesse 
do serviço poder ser uma sanção disciplinar dissimulada e que importava, portanto, não desconhecer os 
“riscos de desvio de procedimento”. 

144. Considere-se, ainda, o seguinte exemplo. Na sequência da recomendação formulada em relatório 
inspectivo, no sentido de a um «Conseiller des affaires étrangères de 1.ª classe» não serem atribuídas funções 
de chefe de missão ou qualquer outra que implicasse o enquadramento de uma equipa, o mesmo foi mantido 
sem afectação entre Julho de 1986 e Fevereiro de 1998, data em que se aposentou, sem prejuízo do 
pagamento da respectiva remuneração. O Conselho de Estado francês, por decisão de 6 de Novembro de 
2002, considerou a situação ilegal, por ao ministro respectivo ser devido, legalmente, tomar uma de duas 
medidas: ou afectar o funcionário ao exercício de funções correspondentes à sua graduação profissional, ou 
desencadear um procedimento tendente ao seu despedimento por “insuficiência profissional”. Ao não fazê-lo, 
antes o deixando numa situação de não exercício efectivo de funções, concluiu que o Estado devia indemnizar 
o funcionário pelos prejuízos morais e materiais que sofreu. Ver síntese da decisão, proferida no Processo n.º 
227147, in AJDA, n.º 19, de 18 de Novembre de 2002, p. 1212, e a decisão in AJDA, n.º 23, de 16 de 
Décembre de 2002, pp. 1440 a 1443. Destacou o Conselho de Estado que “todo o funcionário no activo tem 
direito a que lhe sejam atribuídas, num prazo razoável, funções correspondentes ao seu grau ou qualificação 
profissional” (p. 1442). 

145. Cfr. extracto da Sentença e a crítica de Jesús Jordano Fraga no livro deste Nulidad de los Actos 
Administrativos Y Derechos Fundamentales, Marcial Pons, Madrid, 1997, pp. 237 e 238. 

Alain Di Stafano apresenta como uma medida sem carácter disciplinar a mudança de local de trabalho de 
um funcionário cuja “atitude política, “numa atmosfera política mais ou menos tensa … provoca uma certa 
agitação entre os utentes de um serviço público, os administrados ou os outros funcionários”, ainda que 
“nenhuma manifestação intempestiva, alguma falta de reserva seja imputável ao agente em causa”. Em face 
duma “perturbação no serviço, a administração pode fundadamente com base no interesse do serviço 
determinar aquela mudança que não terá carácter disciplinar, pois nenhuma falta pode ser censurada ao 



 
44   Direito disciplinar da função pública 
________________________________________________________________________________________ 
 

4.2. O exercício informal legal e o exercício informal ilegal do poder disciplinar 

As razões identificáveis para a informalidade, no domínio disciplinar, parecem ser de três 

ordens: uma, que tem a ver com a demora e o «ónus da formalidade» implicados na 

tramitação procedimental; outra, que se prende com a procura da formação «pacífica», 

legitimada e eficaz da decisão disciplinar; e, em terceiro, com o exercício não nomeado e 

desvirtuado do poder disciplinar. 

O agir administrativo informal não é, à luz das suas «boas razões» e da sua ocorrência, 

afastável e necessariamente ilegal, antes complementar à dimensão formal146 e passível de 

tutela jurídica e, portanto, jurisdicional, seja à luz do princípio da boa fé e, em geral, dos 

princípios gerais da actividade administrativa, seja das normas de competência147. 

No exercício informal do poder disciplinar, temos de considerar, pois, duas situações: a 

situação em que o mesmo é ilegal e a situação em que não o é. 

Na primeira, três hipóteses se configuram:  

a) A hipótese em que o empregador público actua com desvio de poder, isto é, exerce 

o poder disciplinar sem nomear, seja exercendo formalmente o poder de direcção, o 

poder conformativo da prestação de trabalho, o poder determinativo do local de 

trabalho, o poder inspectivo ou de controlo. 

b) Aquela em que actua contra legem, por exemplo, não toma qualquer decisão 

relativamente a participação, denúncia ou queixa disciplinar contra um trabalhador; 

substitui um trâmite legal devido por uma diligência informal ou, ao invés de 

                                                                                                                                                                  
funcionário, mas terá por objecto e por efeito fazer cessar a perturbação constatada. O interesse do serviço em 
tais circunstâncias não é colocado directamente em causa pelo funcionário em questão, mas por aqueles que 
reagem à sua atitude.” Cfr. La Participation des Fonctionnaires Civils a la Vie Politique, cit., p. 113. 

146. Paulo Otero, Legalidade e Administração Pública, O sentido da vinculação administrativa à 
juridicidade, Almedina, 2003, p. 189 e p. 923 (; o sistema jurídico é, como observa Paulo Otero, permeável “à 
factualidade e à informalidade geradoras de uma normatividade ‘não oficial’ praeter legem e [para além de] 
contra legem”), Bernardo Diniz de Ayala, “A Administração informal: mais uma aparente (?) reserva de 
Administração perante os Tribunais (?)”, in http://www.oa.pt, e António Menezes Cordeiro, Contratos 
públicos: subsídios para a dogmática administrativa, com exemplo no princípio do equilíbrio financeiro”, 
Cadernos O Direito, n.º 2, 2007, Lisboa, Almedina, p. 28, nota 75 (o autor identifica como exemplo de 
“actuação ‘informal’ da Administração” causadora de “modificações nos… procedimentos científicos” do 
Direito Público, a utilização de “esquemas privados”). 

147. Bernardo Diniz de Ayala, “A Administração informal: mais uma aparente (?) reserva de 
Administração perante os Tribunais (?)”, citado. 
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proferir decisão final do procedimento disciplinar acorda, informalmente, com o 

trabalhador que este requeira a passagem à situação de aposentação. 

c) Outra hipótese é a do exercício informal violar os princípios fundamentais da 

actividade administrativa como os da prossecução do interesse público, da 

legalidade, da proporcionalidade ou desrespeitar outros limites jurídicos substantivo 

ao exercício do poder.  

A informalidade pode ocorrer, por exemplo, em sede de subsunção dos factos às 

normas identificativas das infracções disciplinares, o que é propiciado pelo carácter 

aberto da sua tipificação. Considere-se o seguinte exemplo: por ter agredido a 

pessoa da sua companheira, no pátio da residência de ambos, estando de folga, 

factos pelos quais foi criminalmente condenado, um guarda da PSP foi punido, por 

decisão de 12 de Outubro de 1999, com a sanção disciplinar da aposentação 

compulsiva pelo secretário de Estado Adjunto do Ministro da Administração 

Interna, sanção que veio a judicialmente anulada por erro nos pressupostos de 

direito e por violação do princípio da proporcionalidade. No processo disciplinar, o 

chefe da Secretaria da Esquadra onde trabalhava prestou a seguinte informação: 

“durante um período de cerca de 2 anos e meio, durante o qual, como chefe da 

Secretaria da mesma Esquadra, fui verificando que o comportamento do guarda … 

não primava pela incolumidade. Todavia, ultimamente venho constatando 

significativas melhorias ao ponto de crer seja possível obséquio”. A informação 

indicia que possam ter  pesado na subsunção, outros factos que não apenas a 

agressão cometida fora do serviço148.  

Quanto à possibilidade (legal) de exercício informal do poder disciplinar, podem, 

considerar-se, designadamente, as seguintes situações: 

a) A celebração de acordos administrativos endoprocedimentais ou acordos 

parcialmente integrativos do acto final do procedimento disciplinar, que ilustra “um 

certo acolhimento” de “actos informais dentro do quadro formal da legalidade”149. 

                                                      
148. No acórdão do STA de 23 de Setembro de 2004 (proferido no Processo n.º 979/03).  
149. Paulo Otero, Legalidade e Administração Pública, cit., p. 919.  



 
46   Direito disciplinar da função pública 
________________________________________________________________________________________ 
 

b) O instrutor pode “adoptar as providências que se afigurarem convenientes para a 

descoberta da verdade”150. 

c) O empregador interpela o trabalhador para a desconformidade disciplinar (não 

grave) do seu comportamento e apela à respectiva correcção ou propõe-lhe a 

frequência de certa formação. 

Estas hipóteses de actuação informal são geradoras de efeitos jurídicos, designadamente, 

são relevantes no plano da autovinculação e responsabilidade administrativas151. 

4.3. Limites jurídicos ao exercício informal do poder disciplinar 

A actuação administrativa, independentemente da sua feição, modo, expressão formal ou 

informal, está sujeita aos “princípios gerais da actividade administrativa”, constantes do 

CPA e às “normas que concretizam preceitos constitucionais” (artigo 2.º, n.º 5, do CPA e 

artigo 266.º da CRP). No procedimento disciplinar, têm de ser garantidas ao trabalhador a 

sua audiência e defesa (artigo 269.º, n.º 3, da CRP). Estes são parâmetros certos da 

informalidade no exercício do poder disciplinar. 

Sendo a mesma ilegal, particular atenção se impõe. Alain di Stefano, a propósito da 

dissimulação de sanção disciplinar sob medida apresentada como ditada pelo interesse do 

serviço, considera indispensável a submissão deste tipo de medidas às mesmas garantias 

daquela152. A formulação é algo imprecisa e parece de difícil aplicação a exigência de um 

mesmo nível de densidade procedimental para medidas que são apresentadas como não 

sancionatórias. As garantias a exigir devem ser, na falta de indícios consistentes, as 

exigidas em geral para os actos desfavoráveis para os seus destinatários.  

a) A identificação dos factos que os suportam, cuja exactidão pode vir a ser verificada, 

o que inclui a descrição das condutas invocadas e das respectivas circunstâncias 
                                                      

150. Cfr. artigo 35.º, n.º 4, do Estatuto Disciplinar de 1984.  
151. Paulo Otero, Legalidade e Administração Pública, cit., pp. 918 e 919.  
152. Alain di Stefano, La Participation des Fonctionnaires Civils a la Vie Politique, cit., pp. 113 e 114. O 

autor destaca que nem sempre é fácil separar o interesse do serviço do interesse do Governo, o que ilustra 
com a decisão da Administração Pública francesa de pôr termo ao destacamento dos funcionários colocados 
em serviço no Estado de Marrocos e que subscreveram o apelo dito «dos 481» ao Presidente da República 
sobre o problema algeriano e a “decisão de mudar a afectação de um funcionário que tomou posição pública 
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(artigo 123.º, n.º 1, alínea c), do CPA, artigo 124.º, alínea a), e artigo 125.º, n.ºs 1 e 

2); 

b) A definição da sua relevância jurídica e, consequentemente, das razões e interesses 

determinantes da tomada da decisão (artigo 123.º, n.º 1, alíneas d) e e), artigo 124.º, 

alínea a), e artigo 125.º, n.ºs 1 e 2, do CPA). 

O controlo jurisdicional eficaz das decisões disciplinarmente não nomeadas (“para-

disciplinares”) enquanto tais é decisivo à não marginalização jurídica do exercício informal 

do poder disciplinar153. Trata-se do juiz verificar: i) a exactidão dos factos; ii) a respectiva 

qualificação; iii) “a existência de procedimentos claros”154; iv) “a apreciação feita … nas 

circunstâncias do caso”155 e, portanto, as conexas razões invocadas para motivar a decisão; 

v) a idoneidade e proporcionalidade da medida, “em função das circunstâncias de cada caso 

e dos objectivos prosseguidos”156. 

O facto de uma decisão assumir uma forma, sentido ou objectivo não disciplinar, sem 

deixarem de, atenta a sua motivação, o ser, podem viciá-la, não apenas por desvio de poder 

ou abuso de direito157, mas também por erro nos pressupostos de facto, desvio de 

procedimento, omissão de formalidades essenciais e por vício de violação de lei, decorrente 

da inobservância de princípio geral da actividade administrativa. 

 

 

 
                                                                                                                                                                  
sobre uma questão política polémica” (p. 114). Ver, também, Serge Salon, Jean-Charles Savignac, Fonction 
Publique, Agents de l’État, des Collectivités Locales et des Grands Services Publics, cit., p. 207. 

153. É, assim, de reconhecer, como afirma Alain Di Stefano, que, considerando “os abusos que pode 
implicar o poder reconhecido à administração de mudar a afectação dos funcionários fundando-se 
exclusivamente no interesse do serviço, o controlo exercido pelo juiz administrativo reveste uma importância 
particular para a protecção [designadamente] da liberdade de opinião dos funcionários. …” (La Participation 
des Fonctionnaires Civils a la Vie Politique, cit., p. 114). 

154. La Participation des Fonctionnaires Civils a la Vie Politique, cit., p. 114.  
155. La Participation des Fonctionnaires Civils a la Vie Politique, cit., p. 114.  
156. Ricardo Rivero Ortega, El Estado Vigilante, cit., p. 114. 
157. Laubadére apud Crozafon, Jean-Luc, “Le contrôle juridictionnel de la sanction disciplinaire dans 

l’entreprise et dans l’administration”, in Droit Social, Année 1985, p. 202 (“a administração pode ser tentada 
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CONCLUSÕES 

Secção I 

O poder disciplinar 

1. O poder disciplinar do empregador público não é um direito subjectivo, seja em sentido 

estrito, seja enquanto direito potestativo.  

2. Não atribui nenhuma situação jurídica de vantagem em favor dos interesses próprios do 

titular do poder, não é exercível “pelos seus critérios de conveniência pessoal e de 

gestão”158. 

3. No Direito da função pública italiana, prevalece, na doutrina e na jurisprudência, o 

entendimento de que as decisões do empregador público em matéria disciplinar são de 

“natureza privatístico-negocial”, sendo o poder disciplinar um direito potestativo 

esteado na relação jurídica de emprego. 

4. A leitura jus-privatística em causa funda-se nas seguintes coordenadas:  

a) na redefinição dos espaços de autonomia do empregador público, correspondente a 

unidades organizativas auto-suficientes, num quadro de poliarquia institucional e 

administrativa; 

b) numa relação jurídica de emprego público regida, fundamentalmente, por normas 

jus-laborais privadas (contratualizada); 

c) na decomposição analítica dos interesses cuja tutela justifica a acção disciplinar. 

5. É possível divisar no poder disciplinar do empregador público quatro dimensões: i) uma 

dimensão preventiva e prescritiva; ii) uma dimensão premial, destacada relativamente a 

certas categorias de trabalhadores; iii) a do exercício da acção disciplinar: iv) uma 

dimensão punitiva. 

                                                                                                                                                                  
a camuflar uma sanção sob a aparência de uma medida de serviço, mais fácil de tomar, o que constitui um 
desvio de poder”) e p. 203. 

158. A expressão, atrás citada, é de Maria do Rosário Ramalho.  
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6. O Direito disciplinar regula o exercício desse poder e os interesses do trabalhador, no 

exercício juridicamente regulado do mesmo. O poder disciplinar é uma das sujeições 

decorrentes da sua vinculação numa relação jurídica de emprego. 

7. Os interesses do empregador público são os próprios de um qualquer empregador, 

embora condicionados pelos interesses públicos corporizados nas atribuições e missões 

do correspondente organismo ou serviço público. 

8. Os interesses do trabalhador são interesses de alguém que disponibiliza a sua força de 

trabalho no quadro de uma relação de subordinação a troco de uma remuneração 

periódica e certa. 

9. O empregador público é titular do poder disciplinar em face de um concreto trabalhador 

por força da constituição da respectiva relação jurídica de emprego público. 

10. O poder disciplinar opera como garantia do complexo obrigacional que constitui a 

relação jurídica laboral, dos deveres e obrigações assumidos pelo trabalhador. 

11. Na discussão sobre o fundamento do poder disciplinar é recorrente a remissão para o 

“regular e bom funcionamento do serviço”, para a “estabilidade da organização”, para a 

observância da “cadeia hierárquica”, para a “unidade de direcção e comando”. 

12. São expressões imprecisas, que não se adequam ao enquadramento normativo vigente. 

13. O poder disciplinar é uma garantia do cumprimento, por parte do trabalhador, da 

prestação laboral (e complexo obrigacional associado), no quadro da relação jurídica de 

emprego público.  

14. Os interesses prosseguidos são os de um empregador, não de uns e quaisquer interesses 

públicos, mas os interesses do empregador (público) enquanto tal, isto é, enquanto 

credor da prestação laboral. 

15. O poder disciplinar funciona também como uma garantia de certeza e estabilidade do 

trabalhador na relação jurídica de emprego. 
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Secção II – Os limites do poder disciplinar 

 1. Os limites subjectivos: os sujeitos activos do poder 
disciplinar 

 1.1. A competência para o exercício da acção disciplinar e a 

competência disciplinar punitiva 

 1.1.1. A competência para a instauração de procedimento 

disciplinar  

 1.1.1.1. A natureza jurídica da decisão sobre a instauração de 

procedimento disciplinar 

 1.1.2. A competência disciplinar punitiva 

 1.1.2.1. A competência disciplinar e a hierarquia administrativa 

 1.1.2.2. Os trabalhadores dos institutos públicos 

 1.1.2.3. Os trabalhadores das empresas públicas 

 1.1.2.4. Os trabalhadores das universidades 

 1.1.2.5. Os trabalhadores das entidades administrativas 

independentes 

 1.1.2.6. Os trabalhadores da Administração autónoma territorial 

 1.1.2.7. Os trabalhadores dos distritos administrativos 

 1.1.2.8. Os titulares de cargos dirigentes 

 1.2. Os conselhos de disciplina 

 1.3. A competência disciplinar nas situações de dualidade de 

vínculos jurídico-laborais 

 2. Os limites temporais 

 2.1. Os limites temporais da sujeição ao poder disciplinar 
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 2.1.1. Início da sujeição ao poder disciplinar 

 2.1.2. Termo da sujeição ao poder disciplinar 

 2.1.3. O poder disciplinar no caso de modificações subjectivas na 
relação jurídica de emprego público 

 2.2. Limites temporais ao exercício do poder disciplinar 

 2.2.1. Prescrição do procedimento disciplinar 

 2.2.1.1. Os termos iniciais do tempo de prescrição do procedimento 

disciplinar 

 2.2.1.1.1. O conhecimento e a prática dos factos 

 2.2.1.1.2. O conhecimento subjectivo prescricionalmente relevante 

 2.2.1.1.3. O conhecimento objectivamente relevante 

 2.2.1.2. Interrupção e suspensão de prazo prescricional 

 2.2.1.3. A caducidade do procedimento disciplinar 

 3. Os limites objectivos do poder disciplinar 

 3.1. Os limites objectivos decorrentes do objecto imediato e do 
objecto mediato da relação jurídica de emprego público 

 3.1.1. Os limites objectivos decorrentes do objecto imediato 

 3.1.2. Os limites objectivos decorrentes do objecto mediato 

 3.2. Os limites relativos ao objecto da infracção disciplinar 

 3.2.1. O princípio da legalidade disciplinar 

 3.2.1.1. O princípio da legalidade 

 3.2.1.2. A legalidade disciplinar no emprego público  

 3.2.2. O princípio da tipicidade 

 3.2.3. A proibição da analogia 
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 3.2.4. A definição da matéria disciplinar proibida através de 

normas disciplinares em branco 

 3.2.5. O princípio da não retroactividade ou da aplicação da lei 

disciplinar mais favorável 

 3.2.6. A declaração de inconstitucionalidade e revogação de norma 

previsiva de infracção ou de sanção disciplinar e os casos 

julgados e “decididos administrativos”  

 3.2.7. A relevância mitigada do erro sobre a prática de infracção 

disciplinar 

 3.3. O conceito de infracção disciplinar 

 3.3.1. Os elementos do conceito da infracção disciplinar 

 3.3.1.1. O elemento material 

 
3.3.1.2. 

As infracções continuadas e as infracções de execução 

continuada 

 3.3.1.3. A tentativa  

 3.3.2. O elemento pessoal: os sujeitos passivos do poder 

disciplinar 

 3.3.3. A ilicitude 

 3.3.3.1. Os deveres 

 3.3.3.1.1. Os deveres funcionais e extrafuncionais 

 3.3.3.1.2. Os deveres éticos e morais 

 3.3.3.1.3. A tipologia dos deveres jurídicos 

  a) Deveres gerais: 

   (1) O dever de realizar a prestação de trabalho 
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   (2) O dever de lealdade 

   (3) O dever de sigilo 

   (4) O dever de correcção 

   (5) O dever de isenção 

   (6) O dever de obediência 

 
  

(6).1. A obediência a ordens do superior 

hierárquico 

 
  

(6).2. A medida de cláusula aberta do dever de 

obediência  

   (7) O dever de assiduidade e de pontualidade 

   (8) O dever de zelo  

 
  

(8).1. A insuficiência profissional como 

infracção disciplinar 

 
  

(8).2. Dever de exclusividade ou de não 

acumulação de empregos e cargos. 

 
 

b) Os deveres organizados em função do objecto da 

relação jurídica de emprego público 

   (1) Deveres relativos à prestação de trabalho 

   (1).1.      A excepção de não cumprimento 

   (2) Deveres institucionais 

 
  

(3) Deveres relativos à inserção na 

organização administrativa 

   (4) Deveres para com a colectividade 

  c) A pós-eficácia dos deveres 
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 3.3.3.4. Causas de exclusão da ilicitude 

 3.3.4. O nexo de causalidade  

 3.3.5. A culpa 

 3.3.5.1. As circunstâncias excludentes da culpa 

 4. Limites de natureza política: a amnistia e o indulto 

 5. Limites administrativos 

 5.1. A revogação por inconveniência 

 5.2. A suspensão ilimitada  

 5.3. A reabilitação profissional 

 5.4. A reintegração a título póstumo 

  Conclusões 
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Secção II – Os limites do poder disciplinar 

1. Limites subjectivos: os sujeitos activos do poder disciplinar 

O poder disciplinar não pode ser exercido por qualquer sujeito, trabalhador ou órgão 

administrativo, nem em relação a qualquer sujeito, trabalhador ou titular de órgão 

administrativo. Coloca-se em face de outrem no quadro de uma relação jurídica. Está 

limitado do ponto de vista subjectivo e é intersubjectivo.  

O titular do poder está numa situação jurídica activa, a daquele que pode actuar a disciplina 

(autodeterminada e heterodeterminada) e pretende a sua observância159. Aquele em face de 

quem o poder pode ser exercido tem uma posição jurídica passiva, a de devedor do 

cumprimento dos deveres e obrigações da relação jurídica, sujeito ao exercício daquele 

poder160. Estes últimos são os trabalhadores numa relação jurídica de emprego público, 

podendo ser diferentemente considerados em função dos regimes disciplinares aplicáveis à 

relação jurídica laboral em que são parte. Mas mesmo que não varie regime jurídico 

disciplinar, não são sujeitos passivos em face de qualquer órgão administrativo, mesmo no 

quadro da organização administrativa correspondente ao seu empregador público. Há uma 

geometria variável no exercício subjectivo do poder disciplinar. Esta relaciona-se, 

sobretudo, com a distribuição das competências relativas às várias faces do poder 

disciplinar. Importa, pois, analisar, predominantemente, o lado activo da relação jurídica 

disciplinar. 

1.1. A competência para o exercício da acção disciplinar e a competência disciplinar 

punitiva 

O poder disciplinar, exercido pelos órgãos administrativos, no quadro de uma relação 

jurídica de emprego público e tem várias feiçoes, em função das quais é distribuído. Nem 

todos os órgãos administrativos que tem poder disciplinar têm o mesmo poder disciplinar. 

A distinção fundamental a considerar, no poder disciplinar, é entre o poder de instaurar 

                                                      
159. Bélen Marina Jalvo, El Régimen Disciplinario de Los Funcionarios Públicos, cit., p. 27. 
160. Em sentido próximo, ver Bélen Marina Jalvo, El Régimen Disciplinario de Los Funcionarios 

Públicos, cit., p. 27.  
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procedimento disciplinar, o poder de realizar a instrução e o poder de punir161 162. O 

exercício da acção disciplinar inicia-se pela instauração de procedimento disciplinar, 

continua com a instrução deste e culmina na respectiva decisão, que pode ser punitiva do 

trabalhador visado. No caso das sanções em que se diz não haver lugar a procedimento 

disciplinar (em geral, as de repreensão), ainda assim, distingue-se um primeiro momento, 

aquele em que um órgão administrativo projecta punir o trabalhador e o confronta com a 

respectiva intenção e um segundo momento em que o órgão administrativo, não obstante as 

explicações ou observações do trabalhador, toma a decisão de o punir. 

1.1.1. A competência para a instauração de procedimento disciplinar  

A decisão de instaurar procedimento disciplinar e a decisão punitiva são decisões 

ingerentes na esfera jurídica do trabalhador, embora de forma diferente e diferente 

gravosidade ou grau de afectação. Daí que a primeira tenda a ser distribuída por vários 

órgãos, em geral, aqueles no âmbito de cuja esfera de actuação exerçam a respectiva 

actividade, mas também por órgãos de serviços inspectivos ou de auditoria, e a segunda a 

ser concentrada ou precisamente distribuída em função da gravidade das sanções 

disciplinares163.  

A difusão do poder de instaurar procedimento disciplinar poder-se-á argumentar que 

melhor permite actuar a disciplina ou clarificar a sua observância ou desrespeito. Depõe 

neste sentido o facto de a decisão de não proceder disciplinarmente em face de auto de 
                                                      

161. Pedro Jorge da Silva Cordeiro divide o poder disciplinar em “faculdade de decidir a acção 
disciplinar” e em poder punitivo – “Responsabilidade Médica Disciplinar no Serviço Nacional de Saúde 
(Algumas especificidades instrutórias)”, Direito da Medicina – I, n.º 6, Faculdade de Direito da Universidade 
de Coimbra, Centro de Direito Biomédico, Coimbra Editora, 2002, p. 215.  

162. Enquanto o poder disciplinar prescritivo está, sem uma relação específica, em geral, associado aos 
poderes de instaurar procedimento disciplinar e ao poder de punir, o poder premial está associado, em geral, 
ao poder de punir. 

163. Considere-se, por exemplo, o artigo 39.º, n.º 1, do Estatuto Disciplinar de 1984, de acordo com o 
qual podem “instaurar ou mandar instaurar processo disciplinar contra os respectivos subordinados todos os 
superiores hierárquicos, ainda que neles não tenha sido delegada a competência para punir”. 

Considere-se, igualmente, do “Estatuto Disciplinar dos Agentes da Administração Pública” de Cabo 
Verde (Decreto-Legislativo n.º 8/97, de 8 de Maio), cujo artigo 41.º, em matéria de competência para 
instaurar processo disciplinar dispõe que são competentes os “membros do Governo”, os “órgãos executivos 
das autarquias locais” e os “funcionários ou agentes de referencia não inferior a 9 ou equiparada”. 

Quanto ao poder de punir, ver, a título de exemplo, os artigos 17.º a 21.º do Estatuto Disciplinar de 1984 e 
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notícia, participação ou queixa da prática de infracção, só poder ser tomada pelo órgão com 

competência para a aplicação de sanção disciplinar prevista para infracção disciplinar que 

se equaciona podere corporizar os factos; a competência para decidir pela não instauração 

de procedimento disciplinar é exclusiva do órgão com competência para punir164 

Há, no entanto, que conciliar tal interesse com a não sujeição desproporcionada de 

trabalhador a procedimento disciplinar. A decisão de iniciar procedimento disciplinar 

constitui o trabalhador arguido, indiciando-o como autor, da prática de infracção 

disciplinar. Certa sua conduta, segundo certo recorte circunstancial, é objecto de 

investigação, podendo ser interrogado enquanto tal, ser acareado com outros sujeitos, 

suspenso preventivamente do exercício de funções... 

A decisão de instaurar procedimento disciplinar deve ser uma decisão informada, do ponto 

de vista da consistência jurídica da infracção indiciada ou do indiciamento da infracção e 

do ponto de vista da coerência com outras decisões tomadas em face de situações 

semelhantes ou idênticas. A decisão talvez devesse, pois, ser apenas da competência do 

dirigente máximo do serviço, apoiada em parecer e proposta de serviço jurídico, inspectivo 

e de auditoria165.  

1.1.1.1. A natureza jurídica da decisão sobre a instauração de procedimento 

disciplinar 

O acto que decide da instauração de procedimento disciplinar é um acto de trâmite, é o acto 

que inicia o procedimento, pondo “em marcha uma série de actos”, é um dos actos 

preparatórios da decisão final do procedimento disciplinar166. Para além do efeito 

                                                                                                                                                                  
os artigos 20.º a 22.º do “Estatuto Disciplinar dos Agentes da Administração Pública” de Cabo Verde. 

164. Cfr. artigo 50.º, n.º 4, do Estatuto disciplinar de 1984: a competência para não instaurar 
procedimento disciplinar é do órgão que seria competente para aplicar a sanção disciplinar hipotética e 
abstractamente aplicável.  

165. João Caupers suscita - no parecer elaborado no Processo n.º 76-DI-10, da Provedoria de Justiça – a 
questão de saber “até que nível (descendente) de responsabilidade se deve cometer essa competência para 
instaurar processos” (Relatório do Provedor de Justiça, 1977, Secretaria de Estado da Comunicação Social, 
Direcção-Geral da Divulgação, p. 123). O legislador, no Estatuto Disciplinar de 1984, estendeu tal 
competência a todos os superiores hierárquicos do funcionário ou agente, “ainda que neles não tenha sido 
delegada a competência de punir” (artigo 39.º, n.º 1).  

166. Cfr., mutatis mutandis, ver Vieira de Andrade, sobre a natureza e impugnabilidade do aviso de 
abertura de concurso. “Recorribilidade do acto de abertura de concurso. Anotação ao Acórdão do STJ, de 26 
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propulsor, este acto produz efeitos na esfera jurídica do trabalhador. E pode produzi-los na 

esfera jurídica do participante ou de terceiro167 e, portanto, ser mais do que um mero acto 

de trâmite168. Como tal, prima facie, não é de excluir a possibilidade da sua impugnação, se 

existir, em concreto, interesse em agir e a possibilidade de o impugnar não tenha sido 

legalmente deferida para a decisão final169. O carácter não definitivo ou removível dos 

efeitos jurídicos da decisão de instauração de procedimento disciplinar170, ponderado com o 

interesse público no prosseguimento da acção disciplinar, pode justificar que a decisão de 

instaurar procedimento disciplinar não seja desde logo recorrível, assim como a 

consideração de que pode ser incerta a sua utilidade ou eficácia. Com efeito, a decisão do 

recurso da decisão de instauração do procedimento disciplinar tende a ficar prejudicada 

                                                                                                                                                                  
de Janeiro de 2000”, in Revista de Legislação e de Jurisprudência, Ano 132, n.º 3907, pp. 312 a 320.  

167. Segundo um entendimento tradicional, o participante ou denunciante não é um interessado no 
procedimento, não “tendo nenhuma relação com os factos senão o seu conhecimento, nem outro interesse do 
que o de cumprir em abstracto com o seu dever de colaboração como cidadão” (R. Parada apud Blanca 
Lozano Cutanda, “El principio de oficialidad de la acción sancionadora administrativa y las condiciones 
necesarias para garantizar su efectividad”, in Revista de Administración Pública, n.º 161, Mayo/Agosto, 2003, 
p. 100, nota 44) ou com o empregador. O mesmo tem, porém, nalguns casos um interesse legítimo concreto 
no exercício da acção disciplinar e no resultado desta, porque um seu direito ou interesse foi afectado pela 
infracção ou porque espera do mesmo obter um efeito jurídico útil na sua esfera jurídica (pense-se no caso em 
que a decisão de não instaurar procedimento disciplinar suscite a apresentação, pelo trabalhador visado, de 
queixa-crime por difamação). Para além de uma maior atenção aos interesses de terceiro (Admitindo a 
possibilidade de o denunciante ou participante ser interessado, a jurisprudência espanhola distingue entre o 
mero denunciante e o “denunciante qualificado”, sem que, no entanto, deixe de ao primeiro reconhecer certas 
faculdades no seio do procedimento – Manuel Fernández Salmarón reportando-se ao tratamento do conceito 
de interessado por parte de César Cierco Seirana no livro “La participación de los interesados en el 
procedimento administrativo”, Revista de Administración Pública, n.º 162, Septiembre/Diciembre 2003, pp. 
518 e 519). É, também, para alguns, um instrumento de controlo sobre o exercício do poder disciplinar 
(Blanca Lozano Cutanda, “El principio de oficialidad de la acción sancionadora administrativa y las 
condiciones necesarias para garantizar su efectividad”, in Revista de Administración Pública, n.º 161, 
Mayo/Agosto, 2003, pp. 99 a 106).  

168. Quanto aos efeitos jurídicos de um acto de abertura de procedimento sancionatório, no plano 
comunitário, cfr. Nicolas Charbit, “Aides d’Etat: Recours à l’encontre d’une simple décision d’ouverture de 
procédure”, AJDA, n.º 15/2003, pp. 794 a 798. 

169. Razões de economia procedimental e processual podem justificar a não impugnação autónoma da 
decisão de instauração de procedimento disciplinar. 

Sobre as ponderações apresentadas, referidas à impugnação do aviso de abertura de um concurso, cfr. 
Vieira de Andrade, Anotação ao Acórdão do STJ, de 26 de Janeiro de 2000, “Recorribilidade do acto de 
abertura de concurso”, in Revista de Legislação e de Jurisprudência, Ano 132, n.º 3907, pp. 312 a 320.  

170. Os “actos preparatórios só não admitem recurso contencioso quando não criem desde logo uma 
situação jurídica definitiva” (Ac. do STA de 8 de Julho de 1938), nem “comprometem em certo sentido a 
decisão final (Ac. do STA de 15 de Outubro de 1965)” - apud Fausto de Quadros, Os Conselhos de Disciplina 
na Administração Consultiva Portuguesa, cit., pp. 419 e 420. No entanto, cfr., hoje, o artigo 51.º, n.ºs 1 e 2, do 
CPTA. 
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pelo desenrolar do procedimento e a tomada da decisão final. Nas palavras de César Cierco 

Seira, “a inevitável duração do recurso contra o acto de trâmite,… pode torná-lo ineficaz 

salvo quando ocorra suspensão, sempre delicada, do procedimento principal”171. Acresce 

que, se a impugnação “confere um acréscimo garantístico às partes interessadas, o grau de 

controlo efectuado pelo Tribunal, é necessariamente limitado pelo carácter provisório da 

decisão”172, ou melhor, pelo carácter não irremovível dos seus efeitos. A decisão de não 

instauração de procedimento disciplinar, diversamente da decisão de abertura do 

procedimento, produz efeitos jurídicos definidores quanto à realidade analisada sob o ponto 

de vista disciplinar. 

O facto de tal decisão ser, geralmente, inscrita no exercício da discricionariedade 

administrativa, depõe no sentido da sua sindicabilidade. Sendo uma decisão tomada no 

exercício de poder discricionário, o tribunal pode, designadamente, analisar os motivos de 

facto e de direito da decisão, a suficiência da fundamentação e a observância dos princípios 

da imparcialidade e da proporcionalidade173.  

A questão da impugnabilidade é extensível à decisão que instaura inquérito, sindicância ou 

processo de averiguações. Esta é, geralmente, considerada um “acto meramente 

preparatório de processo”, “tendente à organização do processo administrativo de 

inquérito”, “não constituir decisão final nem definir a situação jurídica do funcionário”174. 

Crê-se, no entanto, que nestes meros não pode ser afastada a possibilidade do controlo 

                                                      
171. Apud Manuel Fernández Salmerón analisando a sua La participación de los interesados en el 

procedimento administrativo, “Revista de Administración Pública, n.º 162, Septiembre/Diciembre 2003, p. 
520.  

Sem prejuízo da possibilidade de lançar mão de providência cautelar, embora com duvidosa eficácia. 
172. Nicolas Charbit (relativamente ao Acórdão do Tribunal de 1.ª instância das Comunidades Europeias 

de 23 de Outubro de 2002, proferido nos processos nºs T-346/99, T-347/99 e T-348/99 - Territorio Histórico 
de Álava, Territorio Histórico de Guipuzcoa, Territorio Histórico de Vizcaya c/Diputación Foral de álava, 
Diputación Foral de Guipùzcoa, Diputación Foral de Vizcaya), anota que, se a impugnação “confere um 
acréscimo garantístico às partes interessadas, o grau de controlo efectuado pelo Tribunal, é necessariamente 
limitado pelo carácter provisório da decisão” - “Aides d’Etat: Recours à l’encontre d’une simple décision 
d’ouverture de procédure”, AJDA, n.º 15/2003, p. 798. 

173. O alargamento da sindicabilidade de decisões administrativas antes não reconhecidas passíveis de 
impugnação não tem de traduzir-se numa menor intensidade de controlo. Sem prejuízo, a natureza do poder 
cujo exercício traduz pode importar a adequação do mesmo. 

174. Citações retiradas das referências jurisprudenciais indicadas por Leal Henriques, in Procedimento 
Disciplinar, cit., pp. 240 e 241. 



 
60   Direito disciplinar da função pública 
________________________________________________________________________________________ 
 

judicial daquela decisão, segundo a perspectiva que ficou referida175. Não deve aproveitar a 

invocação genérica de que se inscreve na esfera interna da Administração, havendo que 

verificar, em concreto, se esgotam os seus efeitos na mesma, isto é, se não afectam outros 

sujeitos176. 

1.1.2. A competência disciplinar punitiva 

A decisão punitiva é a decisão verdadeiramente intrusiva da esfera jurídica do trabalhador, 

aquela que tem, em regra, um carácter restritivo dos seus direitos profissionais177. A 

competência disciplinar punitiva é definida segundo o critério da gravidade da sanção a 

aplicar. Quanto mais grave ou lesiva é a sanção maior o posicionamento hierárquico ou 

organizativo ou o nível qualificativo do órgão com competência para a aplicar178. Contra a 

desconcentração da competência para punir é assinalado que propicia “alguma disparidade 

de critérios”179. Sem prejuízo, a aplicação das sanções disciplinares expulsivas cabe aos 

órgãos de topo da hierarquia administrativa ou tutelar (membros do Governo, secretário 

regional) ou aos órgãos executivos das autarquias180.  

                                                      
175. O “Cour administrative d’appel de Paris”, de 19 de Janeiro de 2004, analisou o recurso interposto 

pela “Associação para o desenvolvimento da habitação” contra a decisão do director da Inspecção-Geral dos 
Assuntos Sociais que ordenou inspecção àquela associação (e não o acto ministerial conjunto que solicitou ao 
referido director que o fizesse) qualificando aquele como um acto que “tinha a natureza de uma decisão lesiva 
como tal impugnável pela associação para o desenvolvimento dos fogos”. Cfr. “Choix discrétionnaire par 
l’IGAS de ses inspections”, com anotação de Hervé Rihal, AJDA, n.º 28/2004, pp. 1551 a 1553. 

176. Vasco Pereira da Silva, Em Busca do Acto Administrativo Perdido, cit., p. 96. 
177. José Garbén Llobregar, El Procedimiento administrativo sancionador, comentarios al título ix de la 

Ley 30/1992 y al Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora de la 
Administración (Real Decreto 1398/1993), 2. ª Edición, Tirant lo Blanch, Valencia, 1996, pp. 60 e 61.  

178. O artigo 17.º, do Estatuto Disciplinar atribui a competência para aplicar a sanção de repreensão 
escrita a “todos os funcionários e agentes em relação aos que lhes estejam subordinados” (n.º 1) - o que 
abrange quer os respectivos superiores hierárquicos quer a ordenação hierárquica no interior de certas 
carreiras -, a competência para aplicar as sanções de multa, suspensão e inactividade aos “secretários-gerais, 
directores gerais e equiparados, nomeadamente dos institutos públicos” (n.º 2) e aos “responsáveis pelos 
serviços directamente dependentes dos membros do Governo”, nos quais, embora não possuindo qualquer 
uma daquelas categorias, seja delegada, pelo membro do Governo competente, “a competência para a 
aplicação das penas” últimas referidas (n.º 3); As sanções expulsivas e a de cessação da comissão de serviço 
são da competência exclusiva dos membros do Governo, dos secretários regionais das Regiões Autónomas em 
cada caso competentes, dos “órgãos executivos” das autarquias e dos conselhos de administração dos serviços 
municipalizados (artigos 17.º, n.º 4, 18.º e 19.º do mesmo diploma). 

179. Maria de Fátima da Graça Carvalho, “Exercício da acção disciplinar”, in Intervenções no Seminário 
Internacional sobre Direitos Humanos e Eficácia Policial, Sistemas de Controlo da Actividade Policial, IGAI, 
Lisboa, 1998, p. 273.  

180. Cfr. artigos 16.º a 21.º do Estatuto Disciplinar de 1984. 
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A competência disciplinar para recompensar tende a concentrar-se nos níveis superiores da 

hierarquia ou nos órgãos administrativos de nível superior, em função da importância ou da 

relevância dos respectivos efeitos jurídicos181.  

Por último, refira-se que a competência para punir anda, por vezes, associada à 

competência para nomear ou contratar o trabalhador182. 

1.1.2.1. A competência disciplinar e a hierarquia administrativa 

A hierarquia administrativa funciona no encadeado de alguns cargos de direcção ou chefia 

e dos correspondentes órgãos – que agem pelo empregador público – e entre estes e o 

trabalhador, delimitado pela inserção organizacional funcional183. Nesta medida, pode 

dizer-se que o poder disciplinar punitivo pode, como “competência de controlo subjectivo 

do superior face aos subalternos (...) funciona(r) como uma garantia da própria relação 

hierárquica” e que a eficácia do poder de direcção – essencial na hierarquia 

administrativa184 –  passa pelo poder disciplinar, sendo este um seu corolário lógico185. Mas 

não se encerra dentro dele. Existindo hierarquia existe disciplina, mas esta existe para além 

dela. O poder disciplinar não é uma faculdade exclusiva do superior hierárquico, nem das 

relações jurídico-públicas, nem garante apenas o poder de direcção ou a relação jurídica 

hierárquica. Deve ainda ter-se presente que o funcionário que, numa situação de 

mobilidade, pratica infracção que põe em causa o cumprimento dos seus deveres e 

obrigações para com o empregador com o qual mantém um vínculo laboral (não extinto 

                                                      
181. Cfr. artigo 60.º, n.º 3, e Anexo A do Regulamento Disciplinar da Guarda Nacional República.  
182. René Chapus, Droit administratif général, Tome 2, 5. Édition, Montchrestien, 1991, p. 259: se a 

entidade competente para nomear tem, em regra, competência para punir. 
183. Não há, em geral, importa ter presente, hierarquia resultante da “graduação ou dos postos de 

trabalho”. “Há, pois, a distinguir a hierarquia do serviço, da que resulta da graduação ou dos postos dos 
agentes” - Marcello Caetano, Do poder disciplinar, cit., p. 9. 

184. Todos os restantes poderes integrantes do estatuto do superior apenas assumem relevância 
hierárquica se atribuídos conjuntamente com o poder de direcção - Paulo Otero, Conceito e Fundamento da 
Hierarquia Administrativa, Coimbra Editora, 1992, p. 153.  

Fausto de Quadros, Os Conselhos de Disciplina na Administração Consultiva Português, cit., pp. 59 e 60. 
185. Paulo Otero, Conceito e Fundamento da Hierarquia Administrativa, cit., pp. 150 e 151 e p. 139. 
A disciplina nas relações de trabalho jus-publicistas (ou jus-administrativistas), ainda que seja separada 

do poder hierárquico, pode encarar-se como um instrumento da hierarquia administrativa: ordena-se à 
garantia do dever de obediência ou da relação de subordinação, importando responsabilidade disciplinar a 
violação das expressões dessa subordinação, como são os deveres que sobre si impendem. 
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com a situação de mobilidade) e não os deveres e obrigações do empregador sob cuja 

direcção se encontra ao serviço, num determinado momento, na situação de mobilidade, 

responde disciplinarmente perante o primeiro. De onde decorre que pode existir poder 

disciplinar sem poder de direcção. 

Atenta a dispersão legal de competências, a competência punitiva primária deve caber aos 

respectivos órgãos administrativos desconcentrados, podendo as decisões punitivas 

tomadas ser, no entanto, anuladas, revogadas ou modificadas pelos órgãos superiores186. Ou 

seja, a competência disciplinar punitiva é, em regra, secundária187.  

A função de vigilância ou fiscalização é de todo e qualquer dirigente. Pelo que, se 

presenciar ou verificar infracção disciplinar, “levantará ou mandará levantar auto de 

notícia”, no qual se discriminem os factos, as circunstância e eventuais elementos 

probatórios da infracção que se configura. A não ser superior hierárquico do funcionário ou 

agente visado, remeterá o auto de notícia à “entidade competente para instaurar o processo 

disciplinar”188 189.  

                                                      
186. Cfr. artigos 142.º, n.º 1, 147.º e 174.º do CPA.  
187. No Estatuto Disciplinar de 1984, o poder disciplinar surge especificamente associado à hierarquia 

administrativa, com amplo poder de intervenção do órgão de nível superior na esfera de competência dos 
demais, de nível inferior, notam Alberto Augusto Oliveira e Alberto Esteves Remédio, “Sobre o direito 
disciplinar da função pública”, in Estudos em Homenagem a Cunha Rodrigues, Vol. II, Coimbra Editora, 
2001, p. 645). Tal fica a dever ao artigo 16.º do Estatuto Disciplinar de 1984, que dispõe: “A competência 
disciplinar dos superiores envolve sempre a dos seus inferiores hierárquicos dentro do serviço”, de onde se 
pode extrair que um dirigente de um nível superior pode, em primeira linha, sancionar um trabalhador em vez 
de um outro de nível inferior, dotado de competência para o efeito, ou, no uso de competência para substituir 
e modificar os actos do “subalterno”, aplicar uma sanção diferente (compreendida na sua esfera de 
competências) daquela que foi aplicada pelo segundo. Dito de outra forma, os órgãos administrativos de nível 
inferior não “estão providos nem de competência exclusiva absoluta, nem de competência exclusiva de 1.º 
grau”, tendo antes ambos (superior e inferior) “competência simultânea ou comum”, o que constitui uma 
excepção face à regra da “exclusividade primária do subalterno sempre que lhe são atribuídas competências 
próprias”. Ver Alberto Augusto Oliveira e Alberto Esteves Remédio, “Sobre o direito disciplinar da função 
pública”, cit., pp. 645 e 646, e Alberto Xavier, Estatuto dos Funcionários (Justificação Jurídico-Política da 
Questão e Projecto de Lei, cit., p. 82 (: considera que a “hierarquia baseia-se na divisão de competência entre 
os funcionários de diversa categoria de um mesmo serviço, de modo que não é lícito ao agente superior 
substituir-se ao agente inferior”). 

Cremos, no entanto, que a norma do artigo 16.º não é suficientemente clara para apoiar a interpretação 
que fica exposta, porque o que dela decorre com segurança é que os superiores hierárquicos podem alterar as 
decisões tomadas pelos inferiores hierárquicos no exercício do poder disciplinar e que podem praticar os actos 
que os mesmos poderiam praticar, mas não diz que se pode substituir ao órgão legalmente competente sem 
mais, independentemente de quaisquer pressupostos, maxime, a inércia ilegal do inferior.  

188. Neste sentido, dispõe o artigo 47.º do Estatuto Disciplinar de 1984. De reparar que, em face da 
formulação do artigo 47.º, n.º 1, dificilmente o dirigente que constata infracção disciplinar praticada em 
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Entendido um sistema de disciplina puramente hierarquizado como aquele em que “é só o 

superior hierárquico quem aprecia os factos imputáveis ao agente e quem o pune, se for 

caso disso, não se verificando a intervenção de qualquer órgão”190, então o nosso regime 

disciplinar não pode ser dito senão como regime hierárquico temperado. O poder de 

apreciação e qualificação dos factos como infracção disciplinar cabe fundamentalmente ao 

instrutor, que exerce as respectivas funções de forma autónomo quer face ao órgão com 

competência para instaurar o procedimento disciplinar quer face ao órgão com competência 

para o decidir. Por outro lado, existe dispersão orgânica de ambas as competências191. 

1.1.2.2. Os trabalhadores dos institutos públicos 

A Administração Pública indirecta é a expressão organizativa da descentralização 

administrativa funcional, instrumental, consubstanciada pelos institutos públicos, pessoas 

colectivas públicas incumbidas da realização optimizada das atribuições do Estado ou de 

outras pessoas colectivas públicas. Há lugar a “uma relação translatícia do exercício da 

competência”, exercendo o instituto público, em nome próprio, poderes e funções cuja 

titularidade e realização, na sua raiz, pertencem ao ente público matriz192.  

                                                                                                                                                                  
“serviço sob a sua direcção” não é superior hierárquico do funcionário ou agente ao qual a mesma é prima 
facie imputável, salvo se este não se encontrar sob o poder de direcção de tal dirigente, ou em “serviço sob a 
direcção”, ou, por força da infracção cometida, esteja em causa o poder disciplinar do seu «empregador de 
origem», como pode acontecer numa situação de mobilidade. Dito por outras palavras, o funcionário pratica 
infracção que põe em causa os interesses do seu empregador e não daquele, sob cuja direcção se encontra ao 
serviço num determinado momento. Pode, pois existir, poder disciplinar sem poder de direcção. 

O n.º 4 do artigo 47.º do Estatuto Disciplinar de 1984 – que dispõe que o auto de notícia deve ser 
remetido imediatamente à entidade competente para instaurar o procedimento disciplinar - não contraria o 
artigo 39.º do mesmo Estatuto. É que a competência dos dirigentes para instaurar procedimento disciplinar só 
pode ser exercida relativamente aos trabalhadores que são seus “subordinados” (ainda que não estejam, num 
determinado momento, sob a sua direcção). De igual modo, o artigo 27.º, n.º 1, alínea a), do Estatuto utiliza a 
expressão “seus subordinados”. O artigo 60.º, n.º 2, do Regulamento Disciplinar da Guarda Nacional 
Republicana, aprovado pela Lei n.º 145/99, de 1 de Setembro, é expressivo na sua redacção, ao explicitar que 
a “competência dos superiores abrange sempre a dos seus inferiores hierárquicos, dentro do comando, 
unidade, estabelecimento ou serviço a que pertencem, a que estão adidos ou onde exercem efectivamente 
funções, nos termos da respectiva cadeia funcional de vinculação hierárquica.” 

189. O n.º 1 do artigo 50.º do Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro, reafirma esta distinção entre 
competência para levantar auto de notícia e competência para instaurar procedimento disciplinar. 

190. Fausto de Quadros, Os Conselhos de Disciplina na Administração Consultiva Português, cit., p. 60. 
191. Cfr. artigos 16.º a 21.º do Estatuto Disciplinar de 1984. 
192. José Ortiz Mallol, “La relación de dependencia de las entidades instrumentales de la administración 

pública: algumas notas”, in Revista de Administración Pública, n.º 163, Enero/Abril, 2004, pp. 275 a 278. 



 
64   Direito disciplinar da função pública 
________________________________________________________________________________________ 
 

A individualidade jurídica dos entes que corporizam Administração Pública indirecta 

traduz-se na correspectiva pluralidade de sujeitos públicos empregadores. As relações de 

trabalho estabelecem-se entre o indivíduo e o instituto público e não com a pessoa colectiva 

Estado ou outra. Os órgãos dos institutos públicos não se encontram sujeitos senão à 

superintendência e/ou tutela do Governo. 

As formas de descentralização e desconcentração administrativas não prejudicam a 

“necessária eficácia e unidade de acção da Administração e dos poderes de direcção, 

superintendência e tutela dos órgãos competentes”193, designadamente, os pertinentes 

poderes do Governo sobre a administração directa do Estado, a administração indirecta e a 

administração autónoma (artigo 199.º, alínea d), da CRP), o que pode implicar a prática de 

actos, exigidos pela lei, respeitantes aos funcionários e agentes do Estado mas também de 

outras pessoas colectivas públicas (artigo 199.º, alínea e), da CRP). Assim se compreende a 

reserva legal de competência ministerial e aos secretários regionais, em cada caso 

competentes, da aplicação das sanções disciplinares expulsivas e da sanção disciplinar de 

cessação da comissão de serviço194 e, por exemplo, a reserva à Inspecção-Geral da Saúde, 

no âmbito do Sistema Nacional de Saúde, da competência, sob pena de nulidade das 

respectivas decisões, para “a instauração de processos disciplinares em que os arguidos 

sejam ou tenham sido há menos de cinco anos funcionários dos quadros de pessoal 

dirigente ou membros de órgãos colegiais de gestão de instituições ou serviços dependentes 

ou sob a superintendência do Ministro da Saúde e, bem assim daqueles a cujas infracções 

correspondam penas expulsivas”195. A competência para a respectiva nomeação, assim 

como o carácter funcional da descentralização, pode justificar a centralização da 

competência disciplinar punitiva relativamente aos titulares dos órgãos dos institutos 

públicos196. Acresce referir que das decisões punitivas proferidas pelos órgãos competentes 

dos institutos públicos cabe, por previsão legal, recurso tutelar197. 

                                                      
193. O artigo 267.º, n.º 2, da CRP.  
194. Cfr. artigo 17.º, n.º 4, do Estatuto Disciplinar de 1984.  
195. Cfr. alínea q) do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 291/93, de 24 de Agosto.  
196. Cfr. artigo 2.º, n.º 2, do Estatuto Disciplinar de 1984. 
197. Cfr. Parecer n.º 57/96, do Conselho Consultivo da PGR, in DR., II Série, n.º 150, de 30 de Junho de 

1990, pp. 9401 e segs.  
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Relativamente aos trabalhadores dos institutos públicos em geral, pode explicar-se pelo 

carácter funcional da descentralização e pelos imperativos da eficácia e unidade da acção 

administrativa e pelos poderes de superintendência. No entanto, cremos ser incoerente com 

a sua qualidade de pessoas colectivas públicas e de sujeitos públicos empregadores e 

contrária a uma das já clássicas directrizes de reforma da Administração Pública, 

implementada em vários países (v.g., Reino Unido, Suécia, Itália), que é a de separar a 

«direcção política» da «direcção» ou nível de decisão administrativo198. 

1.1.2.3. Os trabalhadores das empresas públicas 

As empresas públicas são pessoas colectivas integradas na Administração Pública. Como 

empresas que são actuam num mercado, produzindo e/ou prestando bens ou serviços, na 

perspectiva da obtenção de lucro ou ganho, em vista dos quais foram criadas (artigo 81.º, 

maxime, alíneas a), b) e c), e artigo 82.º da CRP). Devem reger-se, como tal, pelas regras 

das empresas do sector privado. Algumas modelações publicísticas decorrem dos termos e 

fundamento da sua criação, do capital maioritariamente público ou do peso do accionista 

e/ou poderes de controlo.  

O Governo, nos termos do artigo 199.º, alínea e), tem competência, no “exercício de 

funções administrativas”, para “[p]raticar todos os actos exigidos pela lei respeitantes aos 

funcionários e agentes do Estado e de outras pessoas colectivas públicas”. É 

contraproducente à natureza empresarial da pessoa colectiva a intervenção governamental 

no domínio das respectivas relações de trabalho. Não é também seguro que a referência aos 

“funcionários e agentes” compreenda, para além dos trabalhadores com vínculos jurídico-

administrativos, os trabalhadores em regime de direito privado199. A aplicação deste regime 

não se coaduna ou é pouco propício a intervenções tutelares ou directivas de órgãos 

administrativos exteriores ao próprio empregador público, maxime, quando esse 
                                                      

198. Sugestivamente, o Deputado Alberto Xavier, no início do século XX, escrevia: “[n]os países 
descentralizados, os governantes e [os] seus agentes não têm autoridade sobre os agentes descentralizados, 
não podendo dirigir-lhes instruções ou impor-lhes um certo número de coisas” (Estatuto dos Funcionários 
(Justificação Jurídico-Política da Questão e Projecto de Lei, cit., p. 78). 

Ver, também, Giustina Noviello e Vito Tenore, La Responsabilità e il procedimento disciplinare ne 
Pubblico Impiego Privatizzato, cit., p. 601 e p. 603. 

199. Diferentemente, os n.ºs 1 e 2 do artigo 269.º da CRP refere-se aos trabalhadores da Administração 
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empregador é uma empresa pública. A competência para exercer o poder disciplinar e 

aplicar qualquer sanção disciplinar deve caber assim exclusivamente aos órgãos próprios da 

empresa pública. 

A individualidade e ampla autonomia jurídicas de que deve ser dotado este empregador 

público explica que se tenha colocada a questão de saber se podiam ser amnistiadas as 

“infracções disciplinares cometidas por trabalhadores de empresas públicas ou de capitais 

públicos”, como aconteceu por força da previsão da alínea ii) do artigo 1.º da Lei n.º 23/91, 

de 4 de Julho200, que excepcionou apenas as infracções disciplinares que constituíam ilícito 

penal não amnistiado pela mesma lei e as infracções que deram lugar ao despedimento “por 

decisão definitiva e transitada”. A constitucionalidade da norma foi suscitada, alegando-se 

que confiscava o “poder privado que a entidade patronal tem sobre os seus trabalhadores, 

quer do poder de direcção, quer do poder disciplinar” e que discriminava os trabalhadores 

das empresas privadas201. Pode, no entanto, contrapor-se que o plano, político-legislativo, 

em que se situa a amnistia não contende com o plano laboral, administrativo ou privado 

laboral. A concessão de amnistia e de perdões genéricos é uma opção política ou político-

legislativa que influi no regime jurídico ou abstractamente na aplicação do regime jurídico 

da responsabilidade penal, contra-ordenacional e disciplinar. Não corresponde ao exercício 

de uma competência administrativa ou ao exercício do poder directivo ou disciplinar das 

entidades empregadoras. Não há, assim, que fazer apelo à titularidade do capital social das 

empresas públicas ou do sector público da economia pelo Estado para justificar a 

inexistência de “expropriação ou confisco do poder disciplinar de entidades autónomas” 

pelo legislador202. Como referido, os planos de intervenção são diferentes, não se 

                                                                                                                                                                  
Pública. 

200. Sobre a amnistia de sanção disciplinar dos funcionários da “Caixa Geral de Depósitos, Crédito e 
Previdência”, por força da alínea e) do mesmo artigo 1.º da Lei n.º 16/86, de 16 de Junho, ver Parecer do 
Conselho Consultivo da PGR, DR., II Série, n.º 180, de 29 de Abril de 1988, pp. 7058 e segs. 

201. A norma foi arguida desconforme ao artigo 3.º, n.º 3, e ao artigo 61.º da CRP e bem assim aos artigos 
13 (princípio da igualdade), 62.º, n.º 1 (garantia da propriedade privada), 82.º, n.º 2 (sector público), e 87.º, n.º 
2 (hoje, artigo 86.º, n.º 2 - intervenção do Estado nas empresas privadas), da CRP. 

202. Em sentido diferente, o Tribunal Constitucional, no Acórdão n.º 153/93, Processo n.º 151/92, ponto 
16, pp. 18 a 22, maxime, pp. 21 e 22, in wwwtribunalconstitucional.pt (: “Tão-pouco se pode ver nessa 
amnistia uma ofensa ao direito de propriedade privada, visto que o seu Estado é proprietário, directa ou 
indirectamente, das empresas do sector público”). 
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prejudicando mutuamente. As motivações justificativas das amnistias e perdões genéricos, 

sendo transversais à natureza das relações jurídicas, permitem compreender essa 

separação203.  

Embora não intervenha em concreto no exercício do poder disciplinar, pode prejudicar a 

estabilidade e previsibilidade do exercício daquele poder, do ponto de vista dos interesses 

do empregador público, principalmente, quando estão em causa infracções que afectam a 

subsistência da relação de trabalho. A Assembleia da República deve, pois, dosear o 

alcance da amnistia, por maioria de razão relativamente às empresas não sujeitas a qualquer 

tipo de condicionalismos públicos204.  

1.1.2.4. Os trabalhadores das universidades 

“As universidades dispõem do poder de punir, nos termos da lei, as infracções disciplinares 

praticadas por docentes, investigadores e demais funcionários e agentes”205. Este poder 

disciplinar é exercido pelo senado206, em relação a todas as sanções, de cujas deliberações 

cabe impugnação judicial directa207. A salvaguarda constitucional da sua autonomia 

administrativa (artigo 76.º, n.º 2, da CRP) postula a reserva da competência disciplinar das 

universidades enquanto empregadores públicos e depõe contra a intervenção 

governamental. Tal não prejudica a aplicação do regime disciplinar legal, substantivo e 

procedimental, aplicável aos demais trabalhadores da Administração Pública, sem prejuízo 

da eventual disposição, em sede estatutária, de alguns aspectos do respectivo regime208. 

 

 

                                                      
203. Acórdão n.º 153/93, Processo n.º 151/92, ponto 10, 15, § 7, e ponto 21, § 5, respectivamente, p. 7, 

pp. 17 e 29, tribunalconstitucional.pt. 
204. Cfr. Acórdão n.º 153/93, Processo n.º 151/92, pp. 2 a 4, in wwwtribunalconstitucional.pt  
205. Cfr. n.º 1 do artigo 9.º, sob a epígrafe “Autonomia disciplinar”, da Lei n.º 108/88, de 24 de Setembro.  
206. Cfr. artigo 25.º, alínea i), da mesma Lei n.º 108/88, de 24 de Setembro. 
207. “Esta interpretação preserva a essência da autonomia disciplinar universitária e compatibiliza-a com 

os ditames da lei disciplinar geral”-  Parecer da PGR n.º 74/2002, in DR., II Série, n.º 118, de 22 de Maio de 
2003, pp. 7803 e 7813.  

208. Cfr. artigos 76.º, n.º 2, 112.º, n.º 1, n.º 6, 2.ª parte, e n.º 7, e 165.º, n.º 1, alínea d), t), e 198.º, n.º 1, 
alínea a), b) e c), da CRP. 
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1.1.2.5. Os trabalhadores das entidades administrativas independentes 

A figura das entidades administrativas independentes foi criada para realizar o objectivo da 

regulação despolitizada e eficiente de determinadas áreas da actividade económica e o de 

uma maior eficácia na tutela de certos direitos fundamentais. A sua “expertise em relação 

ao sector de actividade onde actuam” e a neutralidade face aos governantes209 – 

independência orgânica (assente na sua composição, regime de incompatibilidades, forma 

de designação, duração, inamovibilidade dos órgãos directivos) e funcional (ausência de 

relação hierárquica, de superintendência e de tutela) que as caracteriza210 – são 

instrumentais e essenciais à realização dos referidos objectivos. Dispõem, em maior ou 

menor medida, em função da sua concreta missão, de poderes de regulação, recomendação, 

fiscalização, conciliação, injunção, autorização, de sanção211 e normativos212. A eficácia da 

sua função regulativa assenta na junção de funções que são muitas vezes separadas na 

Administração (como as funções de regulamentação, autorização, controle e de sanção). 

Dispõem do seu próprio pessoal, que recruta e em relação ao qual constituem o respectivo 

empregador. Mesmo quando não corporizam entes personalizados, a independência que se 

pretende destas entidades administrativas depõe contra qualquer intervenção exterior 

relativamente ao pessoal que asseguram os respectivos serviços de apoio ou auxiliares. 

 

 

                                                      
209. Juli Ponce Solé, “La calidad en el desarrollo de la discrecionalidad reglamentaria : teorías sobre la 

regulación y adopción de buenas decisiones normativas por los gobiernos y las administraciones”, in Revista 
de Administración Pública, n.º 162, Septiembre/Diciembre, 2003, pp. 108 e 109. 

210. Paule Quilichini, “Réguler n’est pas juger. Réflexions sur la nature du pouvoir de sanction des 
autorités de régulation économique”, AJDA, n.º 20/2004, 24 mai, pp. 1061, 1067 e 1098.  

211. Paule Quilichini, “Réguler n’est pas juger. Réflexions sur la nature du pouvoir de sanction des 
autorités de régulation économique”, AJDA, n.º 20/2004, 24 mai, p. 1061.  

212. A legitimidade da actividade das entidades administrativas independentes, destaca Juli Ponce Solé, 
assenta não só na sua expertise e na sua estrutura organizativa, mas também no “exercício razoável e racional 
do seu poder normativo”. A discricionariedade que aí dispõem e a possível afectação de direitos e valores 
fundamentais (v.g., direito à reserva da intimidade da vida privada, direitos dos consumidores, serviço 
público, cumprimento do direito comunitário) exigem o “reforço dos aspectos procedimentais e de 
fundamentação” na elaboração dos respectivos regulamentos e no exercício dos seus poderes em geral (Juli 
Ponce Solé, “La calidad en el desarrollo de la discrecionalidad reglamentaria : teorías sobre la regulación y 
adopción de buenas decisiones normativas por los gobiernos y las administraciones”, in Revista de 
Administración Pública, n.º 162, Septiembre/Diciembre, 2003, pp. 108 a 110. 
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1.1.2.6. Os trabalhadores da Administração autónoma territorial 

A Administração autónoma territorial compreende as regiões autónomas e as autarquias 

locais. A autonomia regional é uma “autonomia político-administrativa”, que se traduz em 

poder de legislar (sem prejuízo, de estar duplamente limitado pela competência legislativa 

do Governo e da Assembleia da República e pela circunscrição às “matérias enunciadas no 

respectivo estatuto”) e em “poder executivo próprio”, com a existência de um governo, 

como órgão de condução política e órgão superior da Administração Pública regional213. 

No âmbito desta, atento o poder de auto-organização e a identidade e pluralidade de 

pessoas colectivas públicas empregadoras, não é de excluir, antes pelo contrário, a 

definição de regras de competência disciplinar diferentes das da Administração Pública 

estadual. Tais regras têm sido definidas ao nível estadual e são paralelas às adoptadas para 

aquele. Por exemplo, aos secretários regionais é conferida a competência disciplinar 

punitiva que é atribuída aos ministros (têm o poder de aplicar as sanções disciplinares 

expulsivas, de aposentação compulsiva e de demissão, assim como a sanção de cessação da 

comissão de serviço)214. 

Quanto aos trabalhadores das autarquias locais, a Constituição afirma o princípio da 

equiparação do regime jurídico dos “funcionários e agentes da administração local” ao 

“regime dos funcionários e agentes do Estado”215. A equivalência de regimes jurídicos não 

obsta a que o legislador disponha de modo diverso para os trabalhadores da Administração 

local. Não exclui a diferenciação de regimes laborais. Com efeito, por um lado, o n.º 2 do 

artigo 234.º prevê que o “regime dos funcionários e agentes do Estado” é aplicável “nos 

termos da lei” e, por outro lado, com as “necessárias adaptações” (ambas as expressões 

introduzidas na revisão constitucional de 1997). A definição desse regime a sua aplicação 

tem um limite no princípio da autonomia político-administrativa das autarquias locais 

(artigos 6.º, 235.º e 237.º). Este demanda a salvaguarda da individualidade jurídica das 
                                                      

213. Cfr. artigos 225.º, 227.º, n.º 1, alíneas a) a c) e g), 228.º e 231.º e 232.º da CRP.  
214. Cfr. artigo 17.º, n.º 4, do Estatuto Disciplinar de 1984. Quanto às demais sanções, definidas em lei 

geral da república (artigo 165.º, n.º 1, alínea d), da CRP), a competência cabe aos órgãos respectivos das 
administrações regionais autónomas (artigo 17.º, n.ºs 1 a 3, do Estatuto Disciplinar de 1984 e Acórdão do STA 
de 28 de Janeiro de 1992, processo n.º 027176, JSTA00033671 e SA119920128027176). 
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autarquias como sujeitos empregadores e exclui o poder dispositivo do Governo sobre os 

respectivos trabalhadores ou a intervenção na gestão das respectivas relações de trabalho, 

sem prejuízo da verificação do cumprimento da lei em sede de tutela administrativa (artigo 

242.º). Com efeito, as autarquias locais são pessoas colectivas territoriais, dotadas de 

autonomia político-administrativa, no quadro da estruturação do Estado português como 

um Estado unitário, mas organizado segundo os princípios da subsidiariedade e da 

descentralização (artigo 6.º, 237.º, n.ºs 1 e 2, e 288.º, alínea o), da CRP)216. A autonomia 

“orgânico-admnistrativa”217 ou o “princípio da livre administração”218 reflecte-se: i) na 

existência de quadros próprios (artigo 243.º, n.º 1, da CRP) e afasta, por princípio, um 

quadro geral nacional de funcionários das autarquias locais, como o extinto quadro geral 

administrativo219; ii) no recrutamento e gestão dos seus próprios trabalhadores; iii) na 

constituição das suas próprias relações de trabalho; iv) no exercício dos poderes próprios do 

empregador nessas mesmas relações de trabalho220.  

Neste quadro, cada autarquia pública empregadora tem poder disciplinar próprio, exercido 

através dos respectivos órgãos executivos221. Para garantia dos trabalhadores e de um 

exercício legalmente adequado das faculdades do poder disciplinar, devem as mesmas ser 

organicamente repartidas. Quanto ao poder de instaurar procedimento disciplinar, poderia 

ser concentrado no órgão cimeiro das estruturas administrativas internas e não disperso por 

                                                                                                                                                                  
215. Cfr. artigo 243º, n.º 2, da CRP.  
216. “[N]ão são expressão apenas de autonomia administrativa, em sentido estrito, constituindo também 

uma estrutura do poder político” - Gomes Canotilho e Vital Moreira, Constituição da República Portuguesa 
Anotada, cit., p. 881. 

217. Almeno de Sá, Administração do Estado, Administração Local e Princípio da Igualdade no âmbito 
do Esatuto de Funcionário, Coimbra, 1985, Separata do número especial do Boletim da Faculdade de Direito 
de Coimbra, Estudos em Homenagem ao Professor Doutor António de Arruda Ferrer Correia, 1985, p. 33.  

218. Jacques Bourdon, “La fonction publique territoriale, 20 ans d’évolution permanente”, AJDA, n.º 
3/2004, p. 122. 

Refonder de Statut de la Fonction Publique Territoriale pour Reussir la Descentralisation, in 
http://territorial.fr/home/accueil/nsf/0/C35EFEBF87F794F01256DD-0005064E6/$file/316-Rapport-at31-10-
03-153807.pdf. 

219. Dito de outra forma, “podem criar autonomamente, nos limites da lei, os seus quadros de pessoal 
necessário para a gestão das suas actividades, segundo o princípio da liberdade de escolha do sistema de 
organização” (Gomes Canotilho e Vital Moreira, Constituição da República Portuguesa Anotada, cit., p. 889).  

220. Cfr. artigo 199.º, alíneas d) e e), e artigos 235.º e 242.º da CRP  
221. Cfr. artigo 18.º, n.º 1, do Estatuto Disciplinar de 1984. 
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todo e qualquer dirigente intermédio numa dada cadeia hierárquica222. Quanto ao poder de 

punir, deve ser repartido entre os presidentes dos respectivos órgãos executivos e os órgãos 

colegiais executivos223. 

Quanto aos serviços municipalizados, a competência disciplinar para aplicar todas as 

sanções disciplinares é cometida aos respectivos conselhos de administração224. Tais 

                                                      
222. Não se estabelecendo, assim, um paralelismo com a distribuição das competências disciplinares 

pelos órgãos dirigentes da Administração estadual.  
223. Qualquer uma das sanções disciplinares legalmente previstas (Cfr. artigo 11.º do Estatuto Disciplinar 

de 1984) é aplicável pelos “órgãos executivos das autarquias locais”, das “associações e de federações de 
municípios” e das associações de freguesia (Cfr. artigo 18.º, n.º 3, alíneas a) e c), do Estatuto Disciplinar de 
1984, artigos 247.º e 253.º da CRP e João Pacheco de Amorim, “Duas questões de direito disciplinar 
suscitadas pela criação de empresas municipais”, in Revista de Direito e de Estudos Sociais, Janeiro-Junho, 
2001, Ano XLII (XV da 2.ª série), n.ºs 1 e 2, p. 25, nota 25). O Estatuto Disciplinar de 1984 refere que os 
“presidente dos órgãos executivos têm competência para repreender qualquer funcionário ou agente ao 
serviço da autarquia” (Cfr. artigo 18.º, n.º 4, do Estatuto Disciplinar de 1984. 

Dir-se-á que esta repartição de competências disciplinares entre os órgãos das autarquias locais está 
prejudicada pela atribuição ao presidente da câmara municipal da competência para “[d]ecidir todos os 
assuntos relacionados com a gestão e direcção dos recursos humanos afectos aos serviços municipais” (cfr. 
artigo 68.º, n.º 2, alínea a), da LAL – Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 
de Janeiro) e “[g]erir os recursos humanos dos estabelecimentos de educação e ensino, nos casos e nos termos 
determinados na lei” (cfr. artigo 68.º, n.º 2, alínea e), da LAL)), sendo que, no caso das freguesias, está 
cometida à junta de freguesia a competência para “[g]erir os recursos humanos ao serviço da freguesia” 
(artigo 34.º, n.º 1, alínea d), da LAL).  

O regime disciplinar aplicável às autarquias locais consta do Estatuto Disciplinar de 1984. O âmbito 
material daquela e da “Lei das Autarquias Locais” é diferente. Esta não contém normas específicas quanto à 
competência disciplinar. Embora se registe uma tão significativa disparidade entre a amplitude de 
competência do presidente da câmara municipal e do presidente da junta de freguesia para gerir e dirigir os 
recursos humanos e a sua competência disciplinar, afirmada no primeiro diploma, cremos que uma mudança 
tão radical na atribuição de competência requeriria uma expressão inequívoca do legislador na “Lei das 
Autarquias Locais”. O Estatuto Disciplinar de 1984 parece ter querido que os funcionários e agentes das 
autarquias locais dispusessem da garantia da colegialidade relativamente ao exercício do poder disciplinar 
punitivo. O mesmo parece resultar, a partir do confronto do n.º 1 com o n.º 3 do artigo 18.º do Estatuto 
Disciplinar de 1984. Considerar também o artigo 67.º, n.º 1, do Estatuto Disciplinar de 1984, que dispõe que o 
processo disciplinar pronto para decisão deve ser objecto de apreciação na primeira reunião ordinária a 
realizar depois de elaborado o relatório final pelo instrutor e, como tal, ser inscrita na ordem do dia a tomada 
da respectiva deliberação e que, se a reunião ordinária não ocorrer nos cinco dias subsequentes, será 
convocada reunião extraordinária, a realizar ao sexto dia. 

Comparando com o ordenamento jurídico espanhol, verifica-se que a Ley n.º 11/1999 comete ao 
Presidente da “Corporación Local”, nas “Províncias e Municípios de Régimen Comúm”, a competência para 
‘impor todas as sanções disciplinares incluindo a separação de serviço dos funcionários da Corporación (salvo 
em relação aos funcionários com habilitação nacional) e o despedimento do pessoal laboral, informando em 
ambos os casos ao Pleno na primeira sessão que celebre”, competência que não é delegável; nos “municípios 
de gran población”, a competência para decidir a ‘separação de serviço dos funcionários do Ayuntamiento, o 
despedimento do pessoal laboral e o regime disciplinar” cabe à “junta de gobierno local”, sendo igualmente 
delegável. Cfr. José Luis Rivero Ysern, Manual de Derecho Local, Quinta Edición, Thomson Civitas, 2004, 
pp. 391 e 392. 
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“serviços públicos de interesse local explorados sob a forma industrial por conta e risco dos 

municípios”225, apesar da sua natureza empresarial e autonomia administrativa e financeira, 

não gozam de personalidade jurídica, e, portanto, os seus trabalhadores são, juridicamente, 

do respectivo município226. Tal autonomia e a não sujeição ao poder de direcção dos 

executivos camarários justificam que aqueles órgãos exercem fundamentalmente os 

poderes próprios do empregador público, incluindo o poder disciplinar227. Sem prejuízo, 

das “deliberações do conselho de administração dos serviços municipalizados” cabe recurso 

hierárquico impróprio para a Câmara Municipal228. De notar que um grande número dos 

serviços municipalizados foram transformados em empresas públicas municipais. 

1.1.2.7. Os trabalhadores dos distritos administrativos 

As regiões administrativas constitucionalmente previstas como uma das categorias de 

autarquias locais não foram ainda institucionalizadas, por depender a sua criação, que tem 

de ser simultânea, da lei (artigos 236.º, n.º 1, 255.º e 256.º da CRP). 

Até lá subsistem os distritos. A competência disciplinar relativamente ao pessoal das 

assembleias distritais e dos governos civis cabe ao governador civil, de cujas decisões cabe 

directa impugnação judicial229. Enquanto parte da Administração estadual periférica não 

suscita escolho a reserva ministerial da competência para aplicar as sanções disciplinares de 

inactividade e as sanções expulsivas aos funcionários e agentes dos governos civis230. 

1.1.2.8. Os titulares de cargos dirigentes 

Os titulares de cargos dirigentes têm o dever de diligenciar pelo prosseguir os interesses 

públicos cometidos à respectiva pessoa colectiva, realizando as correspondentes 
                                                                                                                                                                  

224. Cfr. artigo 19.º do Estatuto Disciplinar de 1984. 
225. Cfr. artigo 164.º do Código Administrativo.  
226. Cfr. João Pacheco de Amorim, “Duas questões de direito disciplinar suscitadas pela criação de 

empresas municipais”, cit., pp. 26 e 27. 
227. Sobre a atribuição aos serviços municipalizados da “mais ampla autonomia em matéria disciplinar, 

apesar de não disporem de personalidade jurídica própria”, cfr. João Pacheco de Amorim, “Duas questões de 
direito disciplinar suscitadas pela criação de empresas municipais”, in Revista de Direito e de Estudos Sociais, 
Janeiro-Junho, 2001, Ano XLII (XV da 2.ª série), n.ºs 1 e 2, pp. 27 e 28.  

228. Cfr. artigo 64.º, n.º 1, alínea n), da LAL.  
229. Cfr. artigo 20.º do Estatuto Disciplinar de 1984. 
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atribuições. Para tanto, actuam as competências ou exercem os poderes dos respectivos 

órgãos231. Cabe-lhes, variavelmente, a gestão administrativa, técnica e financeira dos 

serviços, o que implica a “organização dos recursos humanos, instrumentais e de controlo” 

e a prática de actos que vinculam a pessoa colectiva em face do exterior232 e, em maior ou 

menor medida, “funções de representação”233. 

Pelo exercício deste «complexo funcional» respondem disciplinarmente na medida da 

relação jurídica que titula o exercício do cargo, estabelecida com o sujeito público pelo qual 

e no âmbito do qual actua234. Esta relação jurídica tem por objecto aquele mesmo 

«complexo funcional» e é, em regra, uma relação jurídica de emprego, no sentido em que 

um indivíduo exerce uma actividade sob a autoridade e/ou as determinações do ente 

público empregador. Como contrapartida, e a este título, recebe um vencimento, outras 

prestações sociais e/ou culturais e «regalias».  

O exercício dos poderes dos órgãos administrativos é parametrizado por “princípios que 

implicam certos deveres para o seu titular, poderes que como tais se dizem vinculados (…) 

à observância de tais deveres, que são estabelecidos, implicitamente ou explicitamente, para 

a tutela dos interesses objectivos ou gerais”235. Estes deveres, no quadro de uma relação 

jurídica hierárquica, têm a amplitude que é dada pelo respectivo quadro de obediência. Nas 

relações não hierárquicas, são delimitados pela respectiva natureza e pelos poderes 

limitados do órgão supra-ordenado que os exerce; os deveres são, fundamentalmente, 

relativos aos resultados e à observância das directivas ministeriais ou do órgão «supra-

ordenado»236. Os titulares dos órgãos representativos das autarquias locais, dada a ausência 

                                                                                                                                                                  
230. Concretamente, do Ministro da Administração Interna (artigo 21.º do Estatuto Disciplinar de 1984). 
231. Diego Vaiano, La Riserva di Funzione Amministrativa, Giuffrè Editore, Milano, 1996, pp. 234 e 

235. 
232. Diego Vaiano, La Riserva di Funzione Amministrativa, cit., p. 291, nota 39. 
233. Sobre as “funções de representação”, ver Diogo Freitas do Amaral, A Função Presidencial nas 

Pessoas Colectivas de Direito Público, Separata dos Estudos de Direito Público em Honra do Professor 
Marcello Caetano, Edições Ática, Lisboa, 1973, p. 27. 

234. O título pode residir num contrato, num acto de nomeação ou numa comissão de serviço (cfr. artigo 
10.º, 20.º e 23.º do “PL 316/2007”, de 12 de Junho de 2007. 

235. Santi Romano apud Diego Vaiano, La Riserva di Funzione Amministrativa, Giuffrè Editore, Milano, 
1996, p. 235, nota 33.  

236. Giustina Noviello e Vito Tenore, La Responsabilità e il Procedimento Disciplinare nel Pubblico 
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de qualquer relação de infra-ordenação estabelecida com outro ente público, não são 

passíveis de responsabilidade disciplinar237.  

O poder disciplinar é, portanto, medido para extensão da relação jurídica estabelecida e dos 

deveres e obrigações do indivíduo titular do cargo dirigente. Por estes, pode responder 

disciplinarmente na medida do objecto da respectiva relação jurídica, cujo programa 

obrigacional compreende o exercício dos poderes dos órgãos administrativos dos quais são 

titulares238. 

O poder disciplinar sobre os titulares dos cargos dirigentes não é circunscrito senão 

negativamente pelo poder de controlo239, pois o poder disciplinar pode ser mais limitado do 

que o poder de controlo; e, podendo consubstanciar uma forma de controlo, pode existir 

sem este, como o poder disciplinar pode existir sem o mesmo ou algumas das suas 

faculdades (v.g., serviços inspectivos há cujo poder disciplinar apenas se queda pela 

instrução dos procedimentos disciplinares; a concentração do poder disciplinar, de 

iniciativa e punição, no órgão com competência para estabelecer a relação jurídica de 

emprego não prejudica, em regra, o poder de direcção e o poder fiscalização dos órgãos 

dirigentes das unidades orgânicas de inserção funcional dos trabalhadores). 

                                                                                                                                                                  
Impiego Privatizzato, Giuffrè Editore, 2002, p. 45.  

237. Ver, por exemplo, o Parecer n.º 126/1991, do Conselho Consultivo da PGR, de 24 de Abril de 1991, 
in DR., II Série, n.º 236, de 14 de Outubro de 1991.  

238. Sem, sem necessidade, portanto, de separação entre as funções enquanto órgão do Estado e enquanto 
órgão da pessoa colectiva. De forma diferente, Freitas do Amaral defende, versando sobre o presidente duma 
pessoa colectiva de direito público, que “está sujeito ao poder disciplinar do Governo apenas em relação à sua 
actuação como representante deste” e que “[f]ora disso, só a livre exoneração por motivo de conveniência o 
pode afectar” (Cfr. A Função Presidencial nas Pessoas Colectivas de Direito Público, cit., p. 35). Os 
dirigentes actuam como titulares de órgãos do Estado quando celebram contratos ou praticam actos em nome 
do Estado, praticam actos ao abrigo de «delegação» do Governo e quando se substituem ao Governo em 
circunstâncias excepcionais sobre matérias da competência deste. Neste sentido, cfr. Freitas do Amaral, texto 
citado, p. 28. 

Diferentemente do autor, entendemos que a “fiscalização da observância das leis e regulamentos 
estaduais aplicáveis”, a execução das decisões dos órgãos superiores do Estado relativas à pessoa colectiva” e 
a “prática de actos preparatórios ou de actos de execução referentes a assuntos reservados à competência do 
Governo”, as mais das vezes, correspondem ao exercício de atribuições e competências da pessoa colectiva 
pública (distinta do Estado), ao respeito dos limites da relação jurídica que os liga e à observância do 
princípio da legalidade.  

239. Georges Vedel e Pierre Devolvé enfatizam a conexão. Ver Droit administratif, Tome 2, cit., pp. 405 
e 406.  
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Os deveres dos dirigentes são de três tipos: i) deveres decorrentes da relação jurídica 

estabelecida com os titulares de outros órgãos administrativos ou político-administrativos; 

ii) deveres próprios de quem pode exercer poder de direcção e poder de fiscalização sobre 

outros240; iii) deveres inerentes à relação jurídica de emprego. Quanto aos de segundo tipo, 

é de salientar que devem, em parte, ser “responsáveis pela prevenção de práticas proibidas 

dos trabalhadores, pelo cumprimento e promoção da aplicação das leis, regras e 

regulamentações, e outros aspectos da gestão do pessoal, e por assegurar (…) que os 

trabalhadores são informados dos seus direitos e garantias”241. 

Disse-se, noutro local, que num quadro geral de exercício incorrecto do poder disciplinar, o 

princípio da igualdade e a tutela da confiança podem justificar a não punição ou a punição 

disciplinar atenuada do trabalhador. No caso dos titulares de cargos dirigentes, com 

bastante reserva se pode aceitar o enunciado, por força do respectivo dever de zelo, cuja 

medida é dada pela sua situação organizacional, qualificação profissional e, em particular, 

deverosidade funcional própria do conteúdo da função dirigente; qualquer investimento de 

confiança será, em princípio não justificado242. 

A par dos deveres funcionais, o estatuto dos titulares de cargos dirigentes – com sobrelevo 

para o modo e os períodos de tempo decorridos os quais pode ser feito cessar o exercício do 

cargo e/ou a respectiva relação jurídica de emprego – são instrumentos importantes dos 

princípios da imparcialidade e do bom andamento da administração pública243.  

                                                      
240. Sobre a polícia sueca, por exemplo, o Provedor de Justiça Chefe, destaca que “[é] dever do 

Comandante de qualquer unidade policial averiguar se as regras que regulam o trabalho policial estão a ser 
bem aplicadas e iniciar os procedimentos disciplinares, quando for caso disso”. Cfr. intervenção de Claes 
Eklundh, no Seminário Internacional sobre Direitos Humanos e Eficácia Policial, Sistemas de Controlo da 
Actividade Policial, IGAI, Lisboa, 1998, p. 333. 

241. Neste sentido, por exemplo, cfr. § 2302 – “Prohibited personnel pratices” – do “Title 5, United States 
Code. Government Organization and Employees, Part III – Employees, Subpart F – Labor-Management and 
Employee Relations, Chapter 71, Labor-Management Relations”, in  
http://www.flra.gov/statutes/fslmrs/fslmrs.html e http://www.opm.gov/omsoe/prohibit/legal.htm  

242. Mutatis mutandis, aproveita as palavras da sentença proferida no processo “R. v. Brixton Prison 
Governor”, de 1963: “um dos deveres mais importantes dos tribunais é apurar tanto quanto possível que os 
grandes oficiais do Estado e aqueles sob suas ordens, não menos do que organismos públicos e particulares, 
actuaram de acordo com a lei no exercício das suas funções; e quanto maior for o poder exercido, e mais 
elevada a autoridade exercendo-a, mais importante é o cumprimento pelo tribunal do seu dever, e o mais 
difícil” (R.F.V. Heuston, Essays in Constitutional Law, second edition, London, Stevens & Sons, 1964, p. 
47).  

243. Giustina Noviello e Vito Tenore, La Responsabilità e il Procedimento Disciplinare nel Pubblico 
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1.2. Os conselhos de disciplina 

O poder disciplinar é, no Direito disciplinar da função pública, em geral, de exercício 

«unipessoal», cabendo a iniciativa e decisão final a um órgão administrativo singular, assim 

como as tarefas de investigação e acusação a um “agente instrutor”. Nalguns casos 

específicos, na história da função pública portuguesa244, e nalguns, hoje, pouco estatutos245, 

                                                                                                                                                                  
Impiego Privatizzato, cit., p. 45. 

244. Fausto de Quadros, Os Conselhos de Disciplina na Administração Consultiva portuguesa, cit., pp. 
349 e segs. 

Os conselhos de disciplina foram criados, entre nós, no Regulamento Disciplinar de 1913 para os 
“funcionários civis”. Alberto Xavier, considerando-o “um diploma incompleto e imperfeito”, destaca como 
um dos seus méritos a instituição de conselhos disciplinares, aos quais assinala o papel de limitar a 
omnipotência dos “chefes hierárquicos”. Cfr. Estatuto dos Funcionários (Justificação Jurídico-Política da 
Questão e Projecto de Lei, Lisboa, Portugal-Brasil Limitada, Sociedade Editora, p. 22. 

No Regulamento disciplinar de 1913, previa-se a existência em cada ministério e em cada direcção-geral 
de um conselho de disciplina, constituído o primeiro pelo secretário-geral e por dois directores-gerais, um 
nomeado anualmente e o outro para cada caso concreto (artigo 2.º). A aplicação de certas penas era 
necessariamente precedida da audição do conselho de disciplina, assim como a suspensão da pena (artigo 39.º, 
§ 1). O conselho disciplinar de cada direcção-geral era composto pelo próprio director-geral e por dois 
imediatos inferiores hierárquicos, nomeados anualmente pelo ministro (artigo 4.º). 

No Ultramar, os conselhos de disciplina parecem ter sido introduzidos pelo Decreto n.º 3605, de 26 de 
Novembro de 1917, substituído pelo Decreto n.º 4218, de 27 de Abril de 1918 e este pelo Decreto-Lei n.º 23 
229, de 15 de Novembro de 1933 (Reforma Administrativa Ultramarina), por sua vez alterado pelo Decreto 
n.º 26 180, de 7 de Janeiro de 1936. 

Quanto aos conselhos de disciplina do Ultramar, o primeiro diploma estabelecia a existência de um 
conselho de disciplina junto de cada governo-geral, governo de província ou governo de distrito (artigo 2.º); o 
segundo diploma previa a emissão de regulamentos disciplinares privativos por cada província de além-mar, 
com consequentes variações no respectivo regime jurídico; e o terceiro diploma previa o conselho de 
disciplina da província, o conselho de disciplina da colónia e o “Conselho Disciplinar Superior de Disciplina 
das Colónias” (depois “Conselho Superior de Disciplina do Ultramar”). Com o Estatuto do Funcionalismo 
Ultramarino aprovado pelo Decreto n.º 40 708, de 31 de Julho de 1956, foi substituído o “conselho de 
disciplina da província” pelo “conselho de disciplina distrital” e os “conselhos de disciplina da colónia” e 
“conselho superior de disciplina das colónias” passaram a designar-se de “conselho disciplinar central” e 
“conselho superior de disciplina do Ultramar”. 

O regime jurídico do “Conselho Superior de Disciplina do Ultramar” foi alterado pelo Decreto-Lei n.º 47 
743, de 2 de Junho de 1967, que aprovou uma nova Lei Orgânica do Ministério do Ultramar. 

Nos regulamentos disciplinares do exército, a presença de conselhos disciplinares foi uma constante. Cfr. 
artigos 44.º, 45.º,47.º, 48.º e 50.º do “Regulamento para execução da Lei n.º 14 de Julho de 1856, relativa à 
abolição no Exército do continente e Ilhas adjacentes, dos castigos de varadas e de pancadas com espadas de 
prancha” (Collecção Official da Legislação Portuguesa, Ano de 1856, Lisboa, Imprensa Nacional, 1857, pp. 
411 e 412); artigos 53.º a 55.º do “Regulamento disciplinar do exército”, aprovado por Decreto de 15 de 
Dezembro de 1875 (Collecção Official da Legislação Portuguesa, Anno de 1875, Imprensa Nacional, Lisboa, 
1875); artigos 53.º, 55.º e 78.º e segs. do regulamento de disciplina aprovado pelo Decreto de 5 de Julho de 
1894 (Collecção Official de Legislação Portuguesa, Anno de 1984, Imprensa Nacional, Lisboa, 1895), e 
artigos 89 a 111.º do “Regulamento disciplinar do exército”, aprovado por “Ordem do exército n.º 26”, 
referida a 21 de Dezembro de 1896 (Diário do Governo, n.º 41, de 22 de Fevereiro de 1897); artigos 88.º a 
110.º do “Regulamento disciplinar do exército” (Diário do Governo, n.º 113, de 16 de Maio de 1913); artigos 
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assim como no direito comparado246, encontra-se a previsão de órgãos colegiais de 

disciplina. Os poderes dos conselhos de disciplina são raramente decisórios247. São-lhe 

variavelmente atribuídos funções consultivas e de instrução248 e mesmo de iniciativa 

disciplinar relativa à instauração de procedimento disciplinar, de inquérito ou de 

sindicância249.  

A “função própria e específica”, na expressão de Fausto de Quadros, dos conselhos de 

disciplina, é a de órgãos de consulta em matéria disciplinar, de esclarecimento do órgão 

com competência decisória sobre a qualificação jurídico-disciplinar da conduta de um 

                                                                                                                                                                  
141.º a 167.º do “Regulamento de disciplina militar”, aprovado, em 1 de Dezembro de 1925, pelo Decreto n.º 
11:311 (Colecção Oficial de Legislação Portuguesa, publicada no ano de 1925, segundo semestre, Imprensa 
Nacional, Lisboa, 1928); artigos 160.º a 185.º do “Regulamento de Disciplinar militar”, de 15 de Junho de 
1929, aprovado, pelo Decreto n.º 16:963, da mesma data (Colecção Oficial de Legislação Portuguesa, 
publicada no ano de 1929, primeiro semestre, Imprensa Nacional, Lisboa, 1936). 

245. Cfr. artigos 129.º a 144.º do regulamento de disciplina militar, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 142/77, 
de 9 de Abril. Aos conselhos superiores de disciplina militar compete, em matéria militar, “[a]ssistir o chefe 
do estado-maior em todas as matérias de natureza disciplinar que por este forem submetidas à sua 
consideração” e “[d]ar parecer sobre a conduta de militares quando, através do processo disciplinar, se 
verifique poder haver lugar à aplicação das penas de reserva compulsiva, reforma compulsiva ou separação de 
serviço” (artigo 134.º, alíneas a) e b), do Decreto-Lei n.º 142/77, de 9 de Abril). 

246. É o caso, por exemplo, do Direito da função pública francesa e do Direito da função pública da 
União Europeia. Quanto à primeira, sobre a "garantia fundamental" da intervenção de um conselho de 
disciplina, com funções instrutórias e consultivas, ver Jean-Michel de Forges, Droit de la fonction publique, 
P.U.F., 1986, pp. 178 a 181, e Acórdão do CE de 30 de Setembro de 1995, Req. 269251, in 
http://www.legifrance.gouv.fr. Quanto à segunda, ver Pedro de Miguel Garcia, “Le régime disciplinaire dans 
la fonction publique des Communautés européennes”, cit. p.p. 287 e segs.  

247. João Caupers, defendendo o cometimento a órgãos colegiais mistos da competência para punir, 
advogava que passassem, depois de um período transitório, a ter também competências decisórias. Cfr. 
Parecer elaborado no Processo n.º 76-DI-10, Relatório do Provedor de Justiça, 1977, p. 129.  

248. Fausto de Quadros, Os Conselhos de Disciplina na Administração Consultiva Portuguesa, cit., p. 304 
(No âmbito do Decreto n.º 59-311, de 14 de Fevereiro, aos conselhos de disciplina eram reconhecidos 
“vastíssimos poderes instrutórios”, destacando o autor o poder, previsto no artigo 5.º, n.º 2, daquele Decreto 
de “ordenarem inquéritos com o fim de melhor se elucidarem sobre as circunstâncias do caso concreto”); 
Alberto Xavier, Estatuto dos Funcionários, cit., pp. 22 e 23; e considerando 16 do Acórdão do TJ de 29 de 
Janeiro de 1985, caso 228/83, p. 7 (http://www.eur-lex.europa.eu/); artigos 137.º a 142.º do regulamento de 
disciplina militar, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 142/99, de 9 de Abril (funções instrutórias dos conselhos 
superiores de disciplina militar); e Pedro de Miguel Garcia, “Le régime disciplinaire dans la fonction publique 
des Communautés européennes", cit. p. 284 (sobre as competência consultivas e instrutórias do Conselho de 
disciplina no Direito da função pública da União Europeia: “deve verificar a existência de infracções, avaliar 
a sua gravidade, a fim de emitir um parecer à autoridade disciplinar e propor-lhe eventualmente uma 
sanção”). 

249. Por vezes mesmo, independentemente da instauração de procedimento disciplinar – cfr. Fausto de 
Quadros, Os Conselhos de Disciplina na Administração Consultiva Portuguesa, cit., pp. 386 e 387, e pp. 288, 
364, 365 e 388. 



 
78   Direito disciplinar da função pública 
________________________________________________________________________________________ 
 

trabalhador250. Informa a «legitimidade jurídica» e a validade da decisão disciplinar251. O 

órgão administrativo decisor está obrigado a solicitar a emissão de parecer de conselho 

consultivo e a tomá-lo como base da sua decisão: afastando-se dele, deve fundamentar a 

divergência, seja no sentido favorável, seja, principalmente, no sentido desfavorável.  

Os conselhos de disciplina, como destaca Martinho Nobre de Melo, possuem, por vezes, 

“competência activa em matérias estranhas à disciplina”. Advogava ser “necessário 

diferenciar a função disciplinar da que seja meramente administrativa”, por esta última ser 

“essencialmente positiva e directa” (no exercício da qual os conselhos administrativos 

deveriam ter um papel consultivo importante e “organizar anualmente os quadros de 

promoção, segundo a antiguidade e as notas fornecidas”) e, a primeira, “essencialmente 

negativa”, pelo que as “questões relativas à disciplina” deviam ser “resolvidas por 

“tribunais especiais” que oferecessem “todas as garantias de imparcialidade” e tivessem 

uma perspectiva diferente da da Administração, o que, aliás, notava, se enquadrava dentro 

da “tendência da função disciplinar para uma jurisdicionalização”252. Esta 

jurisdicionalização é conotada com o exercício da acção disciplinar por “tribunais 

disciplinares”, sem prejuízo da iniciativa caber aos órgãos administrativos, em 

contraposição a um sistema de exercício do poder disciplinar hierarquizado253. 

Independentemente da qualificação como não administrativa da “função disciplinar” (para 

                                                      
250. Fausto de Quadros, Os Conselhos de Disciplina na Administração Consultiva Portuguesa, cit., pp. 

289 a 291. 
251. Escreve Fausto de Quadros que tal intervenção “só valerá como garantia disciplinar quando consistir 

num juízo valorativo que no processo disciplinar tenha por objecto a qualificação jurídica dos factos 
imputados ao agente e a sugestão à Administração activa da sanção aplicável (se o for)” - Os Conselhos de 
Disciplina na Administração Consultiva, cit., pp. 37 e 124. 

252. O Estatuto dos Funcionários, Estatuto legal, Lisboa, 1914, pp. 138 a 142, maxime, pp. 139 e 142. 
O procedimento disciplinar é caracterizado por Massimo Severo Giannini, como um procedimento 

contencioso que tem lugar perante uma comissão de disciplina que adopta decisões administrativas (Diritto 
Amministrativo, Vol. I, Terza Edizione, Giuffrè Editore,1993, p. 337), pois, de acordo com o então vigente 
artigo 114.º do Decreto Presidencial n.º 3, de 1957, o órgão decisor, quase sempre o ministro, devia seguir a 
deliberação do conselho de disciplina, do qual se podia afastar apenas para dispor em sentido mais favorável 
ao trabalhador (Guido Zanobini, Corso di Diritto Amministrativo, Volume Terzo, cit., p. 307). 

253. Sobre a classificação dos sistemas de exercício do poder disciplinar em sistema de disciplina 
hierarquizado (inteiramente ou de forma condicionada) e em sistema de disciplina jurisdicionalizada (de 
forma perfeita ou limitada), por apelo ao enquadramento de Marcello Caetano e do Instituto Internacional de 
Ciências Administrativas, ver Fausto de Quadros, Os Conselhos de Disciplina na Administração Consultiva, 
cit., pp. 47 e segs., 135 e 136 e p. 302. 
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que aponta a afirmação), a junção referida (no órgão consultivo de competências 

disciplinares e não disciplinares) tem o senão de ser menos favorável a um respectivo 

exercício imparcial254. 

A atribuição de competência decisória – directamente, como uma «especial jurisdição» ou 

indirectamente, pela emissão de parecer conforme – aos conselhos de disciplina, confere-

lhes, segundo Marcello Caetano, uma espécie de poder para “proferir julgamentos 

disciplinares”255, cuja intervenção neste termos é proposta para as sanções mais 

gravosas256. 

A audição dos conselhos de disciplina, quando prevista, “constitui uma formalidade 

«necessária e essencial» do processo disciplinar”, pela influência que tem na formação da 

decisão disciplinar. Por isso, a sua falta projectar-se-á sobre a validade desta257. Constituem 

uma das garantias disciplinares do trabalhador (qualificáveis de preventivas, porque 

acompanham ou integram o processo formativo da decisão258), um limite ao poder do órgão 

decisor259.  

Comparando, na respectiva função instrutória, o conselho de disciplina com o agente 

instrutor260, pode dizer-se que a intervenção de um órgão colegial pode, nalguns casos, 

oferecer “maiores garantias de imparcialidade e de justiça”261, face à dependência 

                                                      
254. Cfr. artigo 27.º do Regulamento Disciplinar de 1913 e artigo 425.º do Estatuto do Funcionalismo 

Ultramarino. 
255. Expressão de Marcello Caetano, Do Poder Disciplinar, cit., p. 159. 
256. Alberto Xavier, Estatuto dos Funcionários, cit., pp. 23 e 24. 
257. Sobre a consequência da omissão dos pareceres obrigatórios dos conselhos de disciplina, cfr. Fausto 

de Quadros, Os Conselhos de Disciplina na Administração Consultiva Portuguesa, cit., pp. 397 a 410, 500 a 
513. 

258. Fausto de Quadros, Os Conselhos de Disciplina na Administração Consultiva Portuguesa, cit., pp. 
118 a 122, e pp. 304 a 305.  

259. Éric Massat, “Des rapports du droit disciplinaire et du droit pénal dans l’administration”, cit., p. 756.  
Expressivamente, lê-se no preâmbulo do regulamento de disciplina militar, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

142/77, de 9 de Abril: “Consagrados definitivamente como órgãos de consulta nos domínios mais relevantes 
do campo da disciplina, eles surgem não com qualquer carácter repressivo ou natureza jurisdicional, mas 
antes e apenas como instituto legal de defesa dos arguidos no âmbito administrativo-militar e, 
simultaneamente, como instrumento de apoio à justiça, perfeição e segurança das decisões finais do 
executivo. ” 

260. Cfr. artigo 66.º, n.º 4, do Estatuto Disciplinar de 1984.  
261. Fausto de Quadros, Os Conselhos de Disciplina na Administração Consultiva Portuguesa, cit., p. 

321. 
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hierárquica e/ou funcional que, por vezes, intercede entre aquele que exerce as funções de 

instrutor e o órgão com poder de decisão262. Contra o «sistema singular», aponta Marcello 

Caetano263 a familiaridade e as paixões da proximidade, a que a procedimentalização do 

exercício do poder disciplinar e as garantias correspondentes não seriam suficientes para 

atalhar, mas antes adequada a introdução da obrigatoriedade da consulta prévia de um 

órgão consultivo, como factor de ponderação e imparcialidade264, assim como a subtracção 

do poder decisório relativamente às sanções superiores à da repreensão e advertência aos 

superiores hierárquicos com categoria inferior à de director-geral.  

Em desfavor dos conselhos disciplinares, funcionando com a qualidade de órgão consultivo 

ou órgão decisor, invoca-se a “lentidão com que actuam”265 e a sua benevolência. Marcello 

Caetano propõe, para o primeiro senão, que àqueles fossem impostos prazos peremptórios 

e, quanto ao segundo, observa que a alternativa (demeritória) é a entrega “dos funcionários 

ao acaso da índole e severidade dos ministros”266. No entanto, nem a delonga é uma 

verificação apenas aplicável aos órgãos colegiais, nem o aludido acaso é afirmável ou de 

pressupor por princípio. Os procedimentos disciplinares surgem para decisão ministerial 

(quanto às sanções disciplinares, cuja aplicação lhes compete) tecnicizados, por um 

«caminho instrutório», instrutório-investigatório e instrutório-contraditório, e após 

avaliação, pelo menos da sua legalidade estrita, em serviços jurídicos. 

No Direito disciplinar da função pública comunitária, cabe a uma comissão disciplinar 

(“Disciplinary Body”) o apuramento contraditório da prática de infracção disciplinar e das 

circunstâncias determinativas da gravidade da sanção. É qualificado como um órgão 

consultivo com a competência para acertar, de forma independente e mediante específico 

procedimento, baseado no princípio audi alteram partem e no respeito dos direitos de 
                                                      

262. Cfr. artigo 51.º, nºs 1 4, do Estatuto Disciplinar de 1984.  
Alberto Xavier, mesmo relativamente aos conselhos de disciplina, defende que dele não devem fazer 

parte, nem “o chefe hierárquico que tenha proposto a acção disciplinar ou aquele sob cujas imediatas ordens 
se encontra o funcionário arguido ao tempo da infracção” e acrescenta que tais “preceitos não carecem de 
justificação, de tal modo se impõem”. Cfr. Estatuto dos Funcionários, cit., p. 21. 

263. Do Poder Disciplinar, cit., pp. 151 a 160.  
264. A decisão em sentido contrário ao parecer emitido deve fundamentar o afastamento do mesmo. 
265. Fausto de Quadros, Os Conselhos de Disciplina na Administração Consultiva Portuguesa, cit., pp. 

477 e 478. 
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defesa, o cometimento de infracção disciplinar. Atentas estas características, estabelece o 

TJCE que o parecer por si emitido é passível de impugnação autónoma face à decisão 

punitiva267. 

O modo de funcionamento dos conselhos de disciplina condiciona a qualificação como uma 

das garantias do trabalhador em procedimento disciplinar268. Daí a ênfase que é colocada na 

observância de regras do contraditório e na fundamentação do seu parecer e, bem assim, da 

decisão disciplinar por referência ao mesmo269. 

Às notas da colegiabilidade, especialidade ou representatividade e acessoriedade são 

tributadas, igualmente, as vantagens da maior objectividade, independência e 

imparcialidade270. Estas, no entanto, dependem da sua composição, das suas competências 

e da respectiva ligação à entidade decisória.  

No que respeita à composição, temos o critério dos interesses representados e o critério da 

especialidade da formação dos membros. No primeiro, distingue-se entre os conselhos 

compostos apenas por representantes da Administração – podendo estes ter ou não alguma 

dependência face ao titular do poder disciplinar – e os que são integrados, em número 

paritário ou não, por representantes dos trabalhadores – numa tradução mais ou menos 

significativa do princípio da participação, em função da forma da sua designação (por 

escolha da Administração, inerência ou escolha, maxime, eleitoral dos trabalhadores)271 272. 

                                                                                                                                                                  
266. Do Poder Disciplinar, cit., p. 154. 
267. “Il serait contraire a ces caracteristiques de denier au requerant la possibilité d’attaquer separement la 

procedure devant le conseil de discipline et d’obtenir, le cas echeant, l’annulation de l’avis rendu par celui-ci, 
avec pour consequence que la procedure disciplinaire doit être recommencée depuis le debut.” Acórdão do 
TJCE, de 29 de Janeiro de 1985, Proc. C-228/83, considerando 16, p. 7, (http://www.eur-lex.europa.eu/). 

268. Fausto de Quadros, Os Conselhos de Disciplina na Administração Consultiva Portuguesa, cit., p. 
304. 

269. Fausto de Quadros, Os Conselhos de Disciplina na Administração Consultiva Portuguesa, cit., pp. 
303 a 305. 

270. Fausto de Quadros, Os Conselhos de Disciplina na Administração Consultiva Portuguesa, cit., pp. 
143 e segs., maxime, pp. 168 a 176. 

271. Fausto de Quadros, Os Conselhos de Disciplina na Administração Consultiva, cit., pp. 271 a 282. A 
composição mista dos conselhos de disciplina, com representantes da Administração e dos particulares, é de 
molde a permitir, defendia em 1974 o autor, que actuem “mais eficientemente como órgãos de ponderação e 
de reflexão” (p. 482). Sobre a evolução da composição dos conselhos de disciplina em Portugal, ver, também, 
Fausto de Quadros, idem, pp. 370 a 384.  

A Constituição de 1933, destaca o mesmo autor, opunha-se a uma participação de representantes dos 
agentes nos conselhos de disciplina como expressão do sindicalismo na função pública, mas não se “fosse 
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A consideração dos interesses em presença e da necessidade de um exercício funcional 

livre ou isento explica a exigência de que não integre ou participe nas deliberações do 

conselho pessoa com qualificação profissional inferior ao do trabalhador cuja 

responsabilidade disciplinar esteja a ser apurada273.  

A especialidade da composição dos conselhos de disciplina remete, por um lado, para que 

sejam integrados por pessoas com formação jurídica274 e na área de actividade do arguido, 

por a apreciação disciplinar envolver o recorte seguro dos factos e a tarefa da sua 

qualificação jurídica e por o conhecimento de uma dada área de actividade propiciar uma 

avaliação melhor informada da conduta disciplinarmente passível de censura do 

trabalhador275. 

                                                                                                                                                                  
adoptada à margem de vinculações ideológicas e apenas por realismo ou em razão da eficiência dos métodos 
de acção na Administração Pública, como já sucedeu no Ultramar” (pp. 381 a 383). 

272. Em França, por exemplo, nos conselhos de disciplina têm assento membros representativos dos 
trabalhadores, com pelo menos a categoria do trabalhador arguido e, em número igual, representantes da 
Administração (René Chapus, Droit administratif géneral, Tome 2, 5. édition, Montchrestien, 1991, p. 281 e 
segs., e André de Laubadère, Jean-Claude Venezia e Yves Gaudement, tome 2, 9e édition, 1992, pp. 146 e 
147). Como exemplo de conselho de disciplina de composição paritária, ver, igualmente, o Conselho de 
disciplina no Direito da função pública da União Europeia (Pedro de Miguel Garcia, “Le régime disciplinaire 
dans la fonction publique des Communautés européennes", cit. pp. 288 e 289). 

O número paritário dificulta a tomada de decisão ou a emissão de parecer, segundo refere João Caupers, o 
qual propõe que, “não havendo acordo entre os representantes da Administração e dos trabalhadores”, sejam 
elaborados “dois documentos expondo cada uma das posições”, a remeter ao superior hierárquico competente, 
para que o mesmo decida e aplique, sendo o caso, a sanção disciplinar (parecer elaborado no Processo n.º 76- 
-DI-10, do Provedor de Justiça, Relatório do Provedor de Justiça, 1977, Secretaria de Estado da Comunicação 
Social, Direcção-Geral da Divulgação, p. 137). 

273. Fausto de Quadros, Os Conselhos de Disciplina na Administração Consultiva Portuguesa, cit., p. 
321. 

274. Fausto de Quadros defendia, em 1974, que os conselhos de disciplina deviam “ser constituídos se 
não exclusiva, pelo menos predominantemente, por magistrados ou, pelo menos, por pessoas licenciados em 
Direito. A tarefa de qualificar juridicamente os factos imputados ao acusado para depois propor a sanção 
disciplinar aplicável (caso se conclua pela sua punibilidade), tudo isso seguindo trâmites em muitos casos 
decalcados em trâmites jurisdicionais, reclama uma soma de conhecimentos e um sentido de justiça, de 
independência e de imparcialidade, que é muito mais vulgar encontrar-se na nobre carreira da magistratura ou, 
nem sempre com tanta segurança, em pessoas dedicadas ao estudo do Direito” - Os Conselhos de Disciplina 
na Administração Consultiva Portuguesa, cit., p. 483. 

A intervenção de magistrados na condução do procedimento disciplinar, sem prejuízo de um possível 
melhor domínio da respectiva técnica jurídica, não jurisdicionaliza o exercício administrativo do poder 
disciplinar – pretensão cuja bondade pode ser questionada -, antes existe uma assunção, em maior ou menor 
medida, dos interesses do empregador (com o risco de, nalguns casos, serem transportados para o exercício 
futuro da respectiva função jurisdicional. Uma mais perfeita tramitação formal-procedimental não é 
equivalente a um maior distanciamento na aplicação do Direito. 

275. Pense-se no caso do médico cirurgião arguido em procedimento disciplinar por má prática (técnica) 
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A composição de tais conselhos é geralmente mista, isto é, integrada por representantes dos 

trabalhadores e dos empregadores; compreende, também, nalguns casos, a presença dos 

magistrados judiciais276. Esta presença põe em risco a garantia de independência e 

imparcialidade de um eventual julgamento judicial posterior, não porque se conceba a 

intervenção em processo judicial no qual esteja em apreciação decisão tomada por aquele 

conselho ou com a participação daquele conselho, mas porque a intermutabilidade entre os 

tribunais e a Administração Pública pode introduzir uma lógica funcional-administrativa 

nas apreciações jurisdicionais das condutas e decisões administrativas277. 

1.3. A competência disciplinar nas situações de dualidade de vínculos jurídico-laborais 

Existe dualidade de vínculos jurídicos laborais nas situações de acumulação de empregos 

públicos, nas situações em que um trabalhador realiza uma prestação única de trabalho para 

um mesmo empregador, tendo com o mesmo dois vínculos jurídicos laborais (um activo e 

outro inactivo ou suspenso) ou, não se encontrado na situação de acumulações de funções 

(realiza uma prestação de trabalho única), está ligado a empregadores diferentes por 

vínculos laborais diferentes (um activo e outro suspenso) ou por um vínculo laboral 

(estrutural) e um vínculo funcional278. 

No primeiro caso, o trabalhador responde disciplinarmente para cada uma das entidades 

públicas empregadoras. A efectivação da responsabilidade disciplinar faz-se 

                                                                                                                                                                  
da medicina. 

276. Alberto Xavier, Estatuto dos Funcionários (Justificação Jurídico-Política da Questão e Projecto de 
Lei), Lisboa, Portugal-Brasil Limitada, Sociedade Editora, pp. 24, 49 a 52, 54, 55, 62 e 63. 

277. Jorge Miranda, no texto que submeteu à Assembleia da República, no exercício do direito de petição, 
em 1996, com sugestões de alteração a artigos da Constituição, referenciou, em sede de “garantias e 
incompatibilidades”, uma norma onde se dispusesse: “Os juízes que aceitem qualquer outra função pública ou 
privada não podem regressar ao exercício efectivo da magistratura, salvo novo ingresso nos termos gerais.” 
Explicou que a norma se justifica pelos “excessos conhecidos”. Mais referiu que: “A independência dos juízes 
e o volume do trabalho pedido aos tribunais não se compadecem com juízes fora do exercício (e que, às vezes, 
apesar disso, são promovidos por antiguidade).” Cfr. Ideias para uma Revisão Constitucional em 1996, 
Edições Cosmos, Lisboa, 1996, p. 45. De notar ainda que a dimensão do país torna mais visíveis as 
desvantagens associadas à intermutabilidade entre exercício de funções jurisdicionais e exercício de funções 
administrativas. 

278. O trabalhador realiza uma prestação única de trabalho ao abrigo de um vínculo jurídico-laboral, 
mantendo, no entanto, um outro vínculo, com o mesmo empregador (v.g., é o caso do funcionário público 
que, sem perder o respectivo vínculo jus-administrativo, celebra um contrato de trabalho com o seu 
empregador, suspendendo-se o primeiro vínculo ou «deslocando-se» no mesmo na situação de mobilidade, 
por exemplo, através da figura da cedência (mais ou menos) ocasional. 
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autonomamente no quadro de cada relação jurídica de emprego. A comunicação à outra 

entidade empregadora da instauração de procedimento disciplinar e depois de decisão 

punitiva279 só se justifica em caso de eventual concreta projecção sobre a respectiva relação 

jus-laboral280. 

No segundo caso, o trabalhador sem deixar de estar vinculado a um empregador público 

estabelece com o mesmo um outro vínculo laboral. É o que acontece quando um 

trabalhador nomeado celebra um contrato de trabalho por tempo indeterminado com o 

sujeito público empregador. Mais do que uma modificação jurídica objectiva da relação 

jurídica anterior constitui-se uma outra, sem prejuízo da suspensão dos efeitos jurídicos da 

anterior. Nas situações em que ocorre apenas modificação objectiva da relação jurídica de 

emprego público, não há lugar à constituição de um outro vínculo laboral, mas o conteúdo 

daquela altera-se, passando a relação das partes a ser regida fundamentalmente por um 

novo regime jurídico de trabalho. 

A «deslocação» num outro empregador (público ou privado) importa uma modificação 

subjectiva e objectiva, na medida em que a relação jurídica de emprego passe, em parte, 

mais ou menos extensa, a ser regulada por um regime jurídico diferente, coexistindo um 

vínculo jurídico laboral orgânico, estrutural ou de base, estabelecido com dado empregador 

público, e um vínculo jurídico laboral, constituído por título de mobilidade ou por vínculo 

laboral constituído com pressuposto no ou associado ao primeiro.  

Estas modificações ocorrem, de forma mais expressiva, nas situações de mudança orgânica 

dos entes públicos (por exemplo, transformação de um serviço público em instituto público 

ou em empresa pública), as quais são acompanhadas, frequentemente, da mudança no 

regime jurídico das relações de trabalho, confrontando-se os trabalhadores com relação 

jurídica de emprego jus-administrativista, de raiz estatutária, com a opção da sua 

manutenção tout court ou pela sua manutenção, em termos estruturais, mas com alteração 
                                                      

279. Cfr. artigo 40.º, n.º 1, do Estatuto Disciplinar de 1984.  
280. Como se refere no Parecer PA-3 n.º 14/78, da Procuradoria Administrativa brasileira, de 16 de 

Janeiro de 1978, em regra, “cometida a falta no exercício de determinado cargo, não devem os efeitos da 
punição se comunicar ao cargo exercido pelo servidor em regime acumulativo”. Diversamente do aí 
defendido, não é de admitir que a consideração da natureza, espécie e gravidade da falta disciplinar 
consequencie, sem mais, a perda de outro emprego ou cargo público. 
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funcional concretizada na sujeição em parte substantiva a um outro regime jurídico de 

trabalho de trabalho. A mudança de empregador, temporária ou não definitiva, com carácter 

determinado ou indeterminado, coloca o trabalhador na esfera do poder de direcção e do 

poder disciplinar de um outro empregador sem deixar de o estar, em maior ou menor 

medida, na esfera do anterior. Sendo a mobilidade indeterminada, torna-se mais enfática a 

dualidade de empregadores: um «empregador estrutural» e «um empregador funcional» ou 

um «empregador de base» e um «empregador de destino», sendo estas últimas designações 

mais significativas quando há a constituição de um segundo vínculo jurídico (por exemplo, 

um trabalhador é requisitado por tempo indeterminado a uma empresa pública, celebrando 

com esta um contrato individual de trabalho)281. 

O poder disciplinar é o poder de, no âmbito de uma relação jurídica de continuidade 

(durável e intersubjectiva), o empregador impor ao trabalhador o “programa obrigacional”, 

ordenado relacional necessário, à realização dos respectivos fins. A esta luz, o poder deve 

ser exercido pelo empregador em relação ao qual aquele «programa» e «ordenado» está a 

ser posto em causa. Não faz já sentido, assim, que seja o «empregador de destino» a 

proceder contra o trabalhador quando este viola deveres funcionais a que está obrigada para 

com o «empregador estrutural», como, por exemplo, dever de sigilo ou o dever de 

correcção ou põe em causa os interesses do mesmo na respectiva relação jurídica de 

emprego. A violação não afecta, em princípio, a «relação funcional» (ou o segundo 

                                                                                                                                                                  
http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos- /bibliotecavirtual/sumulas/sumula13.htm.  

281. A mudança de empregador funcional também ocorre devido à celebração de contratos de concessão 
de serviço público. Por força do “contrato de concessão da exploração e gestão do sistema de abastecimento 
de Água (captação, tratamento, elevação, armazenamento e distribuição), do Sistema de Drenagem e 
Tratamento das águas Residuais do Concelho de Setúbal”, a empresa concessionária obrigou-se a “aceitar e 
manter ao seu serviço todo o pessoal que, à data do contrato, integr[ava] a estrutura dos Serviços 
Municipalizados de Setúbal” (artigo 71.º, n.º 1, do Cap. XI do contrato de concessão). Os mesmos, no prazo 
de um ano desde a data de outorga do contrato, tiveram que optar entre a integração no quadro de pessoal da 
concessionária, cuja concretização ficou dependente de acordo entre esta e o trabalhador, e a manutenção do 
vínculo jurídico laboral anterior e subsequente afectação ao serviço da concessionária, em regime de 
requisição por tempo indeterminado. Neste caso, a preservação do vínculo jurídico anterior implica que o 
desenvolvimento da carreira se faça segundo o regime jurídico da função pública, razão pela qual a mesma 
continuou a ser uma responsabilidade do município, o mesmo acontecendo com “em matéria de ilícito 
disciplinar”. Quando aos demais aspectos da relação de trabalho, cabe à concessionária o exercício dos 
demais poderes do empregador (na expressão usada no contrato de concessão, o trabalhador passou a ficar 
dependente da concessionária “em matéria de actividade funcional”) – cfr. artigo 71.º, n.º 2, do contrato de 
concessão.  



 
86   Direito disciplinar da função pública 
________________________________________________________________________________________ 
 

vínculo) e a instituição em que se insere, pelo que não se justifica nem é eficaz deixar ao 

«empregador de destino» a incumbência de exercer a acção disciplinar. O facto de ter sido 

praticada antes ou depois da «deslocação» para o «empregador de destino» será aqui 

indiferente: o facto de ocorrer já sob a alçada do ”serviço em que o arguido exercia funções 

à data da infracção” ou do «empregador de destino» não obsta a que a instauração do 

procedimento disciplinar e a eventual punição caiba ao «empregador de origem»282. Em 

favor da punição pelo «empregador de destino», pode invocar-se que uma eventual decisão 

disciplinar punitiva pelo «empregador ou serviço de origem» não deixará, nalguns casos, de 

se repercutir sobre a relação funcional com o «empregador de destino», da qual a relação 

jurídica de origem é pressuposta. O inverso pode já não será verdadeiro, em princípio, 

verdadeiro, pelo que neste caso a avaliação melhor pode quedar-se no «empregador de 

destino»283. O que é decisivo é deve ser o critério de determinação da competência para 

instaurar procedimento disciplinar e decidi-lo é o da relação jurídica de emprego que 

estiver em causa ou o do sujeito empregador para com o qual o trabalhador viola dever ou 

obrigação a que está vinculado no quadro da respectiva relação jurídica284. 

Consideremos, ainda, as seguintes três hipóteses. a) a mudança verificou-se antes da 

instauração do procedimento disciplinar; b) a mudança verificou-se na pendência do 

procedimento disciplinar; c) a mudança verificou-se depois de concluído o procedimento 

disciplinar. 

A primeira, não obsta a que a decisão de proceder disciplinarmente caiba ao «empregador 

de origem» e, bem assim, a sua instrução, por a infracção disciplinar ter sido praticada no 

âmbito do vínculo laboral de origem. Na segunda, a instrução do processo há-de concluir-se 

no serviço de origem, não só pelo que antecede, mas também por razões de funcionalidade 

                                                      
282. Dependendo da relação jurídica de cujos deveres constitui infracção. 
283. Em sentido diferente, ver João Pacheco de Amorim, “Duas questões de direito disciplinar suscitadas 

pela criação de empresas municipais”, in Revista de Direito e de Estudos Sociais, Janeiro-Junho 2001, Ano 
XLI (XV da 2.ª série, nºs 1 e 2), p. 17. Para João Pacheco de Amorim a regra geral de que a competência se 
fixa no início do procedimento, sendo «irrelevantes as modificações de facto que ocorram posteriormente» 
(artigo 30.º, n.º 1, do CPA) cede ao “interesse público da imediata satisfação das exigências de cariz 
organizacional decorrentes da submissão hierárquica do funcionário à nova autoridade”. 

284. Sendo a segunda relação jurídica de emprego constituída no pressuposto da primeira relação, caso a 
mesma cesse não deixará, em princípio, de se impor o termo da segunda (por caducidade).  
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ou de eficácia285. Na terceira, o poder punitivo deve ser exercido pelo empregador cujos 

interesses foram afectados com a violação, o de «origem» (sem prejuízo de eventual 

acomodação de uma tal sanção no «empregador de destino») ou o de «destino». A 

competência afere-se pelos interesses do empregador que foram afectados pela infracção 

praticada, em face do qual foram violados dever(es) e/ou obrigação(ões) do trabalhadores 

no âmbito da respectiva relação de emprego. 

Nos casos em que há lesão simultânea de interesses e deveres para com ambos os 

empregadores, pode ser instaurado procedimento disciplinar, quer pelo «empregador de 

origem», quer pelo de «destino», a serem conduzidos autonomamente ou de forma conjunta 

por um único instrutor se os factos são os mesmos, neste caso em nome da unidade de 

apreciação punitiva da conduta do trabalhador286.  

2. Os limites temporais 

Nos limites temporais considera-se, por um lado, a questão de saber quando se inicia e 

quando termina a sujeição do trabalhador ao poder disciplinar do empregador e, por outro 

lado, a questão de saber da relevância do decurso do tempo sobre a possibilidade de 

exercício do poder disciplinar. 

2.1. Os limites temporais da sujeição ao poder disciplinar 

2.1.1. Início da sujeição ao poder disciplinar 

                                                      
285. A entidade competente para aplicar a sanção disciplinar na situação de mobilidade subjectiva após a 

prática de infracção disciplinar ou após a instauração de procedimento disciplinar é, na formulação legal, a 
“entidade competente à data em que tiver de ser proferida decisão final” (artigo 41.º do Estatuto Disciplinar 
de 1984). A formulação legal, transcrita, tem sido invocada para afirmar que a lei prescreve a punição pela 
“autoridade de quem o funcionário depende hierarquicamente no momento da efectivação da 
responsabilidade, a competente para punir, isto é, «aplicar a pena»” (Parecer n.º 118/84, de 28 de Fevereiro de 
1985, in BMJ, n.º 348, p. 129). A formulação não é equívoca no sentido apontado. É que a competência afere-
se pelos interesses do empregador que foram afectados pela infracção praticada, em face do qual foram 
violados dever(es) e/ou obrigação(ões) do trabalhadores no âmbito da respectiva relação de emprego.  

286. Fernandes Cadilha fala num “princípio da unidade da infracção”, segundo o qual diferentes factos 
praticados em momentos diversos, violadores de deveres profissionais distintos deverão ser apreciados num 
único processo de modo a que, “na determinação da pena, se avalie a conduta global do agente”. O ponto de 
apoio normativo é constituído pelos artigos 14.º e 48.º do Estatuto Disciplinar de 1984 (Direito disciplinar da 
função pública. Alguns tópicos, Elementos de apoio à prelecção aos auditores do curso de formação de juízes 
dos tribunais administrativos, em 9 de Maio de 2003, p. 1. No entanto, parece-nos que estes preceitos não 
contemplam a hipótese da existência de um duplo vínculo jurídico laboral. 

Cfr. artigo 40.º, n.º 2, do Estatuto Disciplinar de 1984. 
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A sujeição ao poder disciplinar inicia-se com a constituição da relação jurídica de emprego. 

A relação jurídica titulada pela nomeação constitui-se com a prática do respectivo acto. A 

sua eficácia depende da aceitação287, que “determina o início de funções para todos os 

efeitos legais”288. Como tal, o início da sujeição ao poder disciplinar deve ser feito reportar 

ao início da produção dos efeitos da nomeação289. 

A relação jurídica de emprego constituída por contrato de trabalho, por tempo 

indeterminado ou com termo, inicia, segundo previsão legal, a sua vigência na data do 

“início do exercício efectivo de funções”290.  

Ao contrário do disposto para as relações laborais privadas em geral, de acordo com o qual 

o contrato de trabalho não depende, em regra, de forma especial291, os vínculos laborais 

estabelecidos com um empregador público obedecem à forma escrita (específica no caso do 

vínculo da nomeação)292 293. 

A constituição do vínculo laboral com empregador público verifica-se com a nomeação 

(eficácia desta) e com a celebração de contrato de trabalho. O momento da constituição não 

coincide necessariamente com a data do início de funções. Se este ocorrer antes da 

                                                      
287. Cfr. artigo 6.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 184/89, de 2 de Junho, e artigo 4.º, n.º 4, do Decreto-Lei n.º 

427/89, de 7 de Dezembro, e artigos 15.º a 19.º do “PL 316/2007”, de 12 de Junho de 2007. 
288. Cfr. artigo 12.º, n.º 1, do Dereto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, e artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 

24/84, de 16 de Janeiro, e artigo 18.º, n.º 1, do do “PL 316/2007”, de 12 de Junho de 2007. 
289. O artigo 5.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro, explicita que os “funcionários e 

agentes ficam sujeitos ao poder disciplinar desde a data da posse, ou, se esta não for exigida, desde a data do 
início do exercício de funções”. Precise-se que “posse” é o termo técnico-jurídico para a aceitação de uma 
primeira nomeação ou de nomeação para cargo dirigente (cfr. artigo 9.º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 
de Dezembro). Apenas a nomeação (ordinária) confere a qualidade de funcionário (artigo 4.º, n.º 5, do 
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro). Anteriormente ao Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, o 
termo posse era tomado num sentido mais abrangente, o correspondente a aceitação (a qualquer forma de 
aceitação). O do “PL 316/2007”, de 12 de Junho de 2007, retoma a conotação única do termo posse (cfr. 
artigo 24.º).  

290. O mesmo se passa com o contrato administrativo de provimento. Cfr. artigos 3.º, 14.º, n.º 1, 15.º, n.º 
1, e 18.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, e artigo 3.º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 353-A/89, 
de 16 de Outubro, artigo 5.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro, e artigos 95.º, 106.º, n.º 1, e 
365.º, n.º 1, do Código do Trabalho. 

291. Cfr. artigo 102.º do Código do Trabalho   
292. Cfr., v.g., artigos 14.º, 15.º do do “PL 316/2007”, de 12 de Junho de 2007, e do artigo 8.º da Lei n.º 

23/2004, de 22 de Junho. 
293. O que se compreende, não só do ponto de vista de controlo das despesas públicas, cuja identificação 

precisa pressupõe a constituição do vínculo laboral, mas também como uma forma de garantir a transparência 
no provimento dos empregos públicos.  
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aceitação (no caso da nomeação) ou antes da celebração do contrato294, nem por isso se 

deve a relação de trabalho ter por constituída (retroactivamente) a essa data295 296. O 

trabalhador fica obrigado pelos deveres jurídicos inerentes a uma relação de emprego com a 

eficácia desta e, portanto, com ou após a formalização do vínculo jurídico titulador 

(respectivamente, a aceitação da nomeação e a celebração do contrato). A previsão legal, 

para o contrato, da sujeição ao exercício do poder disciplinar “desde a data do início do 

exercício de funções”297 deve entender-se assentar na celebração do correspondente 

contrato. O início da sujeição ao poder disciplinar pressupõe a eficácia de uma relação 

jurídica formalmente constituída. 

Não nos deve impressionar a possibilidade de ficar impune uma conduta disciplinarmente 

relevante ocorrida no âmbito da relação fáctica de trabalho. Senão vejamos: 

a) Neste caso, impõe-se indagar da responsabilidade disciplinar do titular do órgão 

administrativo que permitiu a prestação de trabalho anterior à constituição da 

relação jurídica de emprego; 

b) Não fica excluída possível responsabilidade civil ou criminal; 

c) De igual modo não o fica a possibilidade de ficar prejudicar a própria constituição 

daquela relação jurídica, pendente (por falta de um requisito legal para o exercício 

de funções pública, como seja o perfil idóneo para o respectivo exercício);  

O conhecimento superveniente de que o funcionário não preenchia requisito 

essencial para a constituição da relação jurídica, por exemplo, por ter forjado 

certificado de habilitações, induzindo à formação viciada da vontade do 

empregador, pode dar lugar à declaração de nulidade da relação jurídica de emprego 

                                                      
294. O que não é comum, ocorrendo antes, por vezes, que o início efectivo de funções é deferido para 

momento posterior. 
295. Não são, para a lei (cfr. artigos citados no texto), equivalentes o estabelecimento do vínculo jurídico 

e o início de funções, ao contrário do que sugere a anotação de Leal Henriques ao artigo 5.º do Estatuto 
Disciplinar de 1984 (Procedimento Disciplinar, 1989, cit., pp. 41 a 43). Acresce referir que os extractos 
doutrinais aí citados devem ser considerados com as adaptações necessárias às actuais previsões legais. 

296. Assim, por exemplo, o trabalho anterior à constituição do vínculo, devendo ser compensado, mais do 
que a título de retribuição, tem de ser pago a título de enriquecimento sem causa. 

297. Cfr. artigo 5.º, n.º 1, do Estatuto Disciplinar de 1984, e artigo 365.º, n.º 1, do Código do Trabalho 
(“O empregador tem poder disciplinar sobre o trabalhador que se encontre ao seu serviço, enquanto vigorar o 
contrato de trabalho.”).  
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por falta de um elemento essencial para a respectiva constituição (artigo 133.º, n.º 1, 

do CPA) ou por vício essencial na formação da vontade do empregador (artigo 251.º 

do Código Civil). 

d) A formalização do vínculo laboral deve também ser determinante para a sujeição ao 

exercício do poder disciplinar, porque propicia às partes uma maior segurança 

jurídica e porque a relação jurídica envolve para o trabalhador um conjunto de 

obrigações e deveres que não apenas relativos à estrita prestação de trabalho. 

A determinação do momento a partir do qual o trabalhador fica sujeito ao poder disciplinar 

não afasta a questão de saber se pode ser responsabilizado disciplinarmente por factos 

praticados em data anterior ao início dessa sujeição298. Estando em causa o exercício do 

poder disciplinar no âmbito de uma relação jurídica de emprego público, e considerando 

que só a vigência desta faz impender sobre o trabalhador obrigações e deveres cuja 

inobservância pode gerar responsabilidade disciplinar, em princípio, só os factos praticados 

em momento posterior ao início de tal vigência serão relevantes. 

Relativamente aos factos anteriores, a serem atendíveis, só podem ter relevância aqueles 

factos que contendam com as obrigações e os deveres a que o indivíduo passou a estar 

sujeito com a vigência dessa mesma relação jurídica e que, portanto, à data em que foram 

praticados, inexistindo aquela, não tinham essa relevância299 300. 

Marcello Caetano advoga que, por princípio, apenas serão de atender os “factos 

criminosos” e, quanto a estes, apenas aqueles que, a posteriori, surgem, de facto, como 

                                                      
298. Por exemplo, pode o trabalhador ter dissimulado fraudulentamente o preenchimento de requisitos de 

capacidade para o exercício de emprego público (v.g., habilitações literárias, idade) e, bem assim, pode dar-se 
o caso, algo fluído, do “conhecimento público das irregularidades cometidas em tempos... causar uma 
perturbação actual no serviço”. Quanto a este último exemplo, ver Marcello Caetano, Do Poder disciplinar, 
cit., pp. 145 a 147. De acordo com o artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 32659, de 9 de Fevereiro de 1943, os 
funcionários ficavam sujeitos ao poder disciplinar desde “a data da posse ou, se esta não for exigida, desde a 
data da entrada ao serviço, podendo no entanto ser processados por factos anteriores a uma ou a outra”. Sobre 
o assunto, ver, também, Serge Salon, Jean-Charles Savignac, Fonction Publique, Agents de l’État, des 
Collectivités Locales et des Grands Services Publics, cit., pp. 217 e 218. 

A responsabilidade disciplinar referida (resultante, designadamente, da violação do dever de lealdade), 
não prejudica a análise da falta de requisito de provimento em função pública no plano da validade.  

299. Pietro Virga, Il Pubblico Impiego, Milano - Dott. A. Giuffrè Editore, 1991, Terza Edizione 
Interamente Rifatta, p. 207.  

300. Se se mantiverem e tiverem relevância disciplinar, a efectivação da respectiva responsabilidade será 
possível, pelo menos quanto aos factos reportados ao período subsequente à respectiva constituição.  
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perturbadores do bom funcionamento do serviço, para o que é importante o tipo de funções 

do cargo exercido, o tempo entretanto decorrido, a conduta posterior do agente301. 

Com efeito, os factos anteriores podem projectar-se na própria relação jurídica de emprego, 

tornando-se, a partir da respectiva constituição - porque não se esgotaram no passado -, 

passíveis de responsabilidade disciplinar. Tal acontece com a proibição judicial do 

exercício de funções públicas acessória de condenação penal. Não é igualmente de excluir o 

apuramento de responsabilidade disciplinar, pelo empregador público, no caso de 

condenação criminal relevante à luz das obrigações e deveres do trabalhador, mesmo 

quando não for acompanhada da referida pena acessória. É que sobreveio condenação penal 

por factos praticados anteriormente e que redundam em violação de deveres 

disciplinares302.  

No acto de posse ou aceitação, deve o funcionário, segundo exigência da lei, prestar 

“compromisso de honra”, pelo qual deve afirmar solenemente pela sua honra que cumprirá 

com lealdade as funções que lhe são confiadas303. Não é uma formalidade constitutiva da 

aceitação ou uma sua formalidade essencial; não afecta a validade da declaração de vontade 

do particular e, concomitantemente, a validade da própria relação jurídica. Se, chamado a 

assumir esse compromisso, recusar fazê-lo admite não exercer as funções para que é 

recrutado de acordo com o dever de lealdade, isto é, admite não “desempenhar as suas 

funções em subordinação aos objectivos do serviço e na perspectiva da prossecução do 

                                                      
301. Do Poder disciplinar, cit., pp. 145 a 147, Emídio Beirão Pires da Cruz, “Competência Disciplinar 

(Alguns dos seus problemas)”, cit., p. 10, e Serge Salon e Jean-Charles Savignac, La Fonction Publique, 
Sirey, 1985, p. 267 (cabe à entidade titular do poder disciplinar decidir se factos anteriores à entrada nos 
quadros da função pública e não conhecidos à data da admissão, são compatíveis com a presença do 
funcionário no serviço) e, dos mesmos autores, Fonction Publique, Agents de l’État, des Collectivités Locales 
et des Grands Services Publics, cit., pp. 217 e 218. 

A doutrina de Marcello Caetano veio, em grande medida, a ter acolhimento legal, no artigo 5.º, n.º 1, do 
Decreto-Lei n.º 191-D/79, de 25 de Junho, hoje revogado. Com efeito, dispõe: “Os funcionários e agentes 
ficam sujeitos ao poder disciplinar desde a data da posse ou, se esta não for exigida, desde a data da entrada 
ao serviço, podendo no entanto ser processados por factos anteriores a uma ou outra, quando os mesmos 
derem origem a procedimento criminal e o crime determine incapacidade para o provimento em funções 
públicas.” 

302. Cfr. artigo 7.º do Estatuto Disciplinar de 1984, Serge Salon e Jean Charles Savignac, Fonction 
Publique, Agents de l’État, des Collectivités Locales et des Grands Services Publics, Dalloz, Paris, 1976, pp. 
217 e 218. 

303. Cfr. artigo 9.º, n.º 4, do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, e artigo 15.º, n.º 3, do “PL 
316/2007”, de 12 de Junho de 2007. 
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interesse público”304, o que pode ter, nesta medida, relevância disciplinar. 

2.1.2. Termo da sujeição ao poder disciplinar 

Cabe ainda perguntar se é possível o exercício do poder disciplinar - e, portanto, iniciar ou 

dar continuidade a procedimento disciplinar instaurado ou aplicar sanção disciplinar - para 

além da cessação da relação jurídica de emprego, sendo certo que esta pode ocorrer por 

iniciativa do trabalhador305. O termo da relação jurídica deveria, prima facie, fazer cessar o 

poder disciplinar do empregador sobre o trabalhador306. Autores há que invocam a 

necessidade de salvaguardar o prestígio do serviço307 e argumentam que o pedido de 

exoneração de funcionário, estando dependente do consentimento do empregador, não deve 

ser deferido, devendo o procedimento disciplinar prosseguir até final, porque há que 

prevenir a possibilidade de o funcionário querer voltar a exercer funções públicas308. 

Em primeiro lugar, importa ter presente que o equacionamento só se coloca relativamente 

                                                      
304. Cfr. artigo 3.º, n.º 4, alínea d), e n.º 8, do Estatuto Disciplinar de 1984.  
305. Por hipótese, para se tentar furtar à acção disciplinar, maxime, nos casos, em que ela se pode com 

probabilidade vir a traduzir na aplicação de pena expulsiva. 
306. Eugenio Mele, La Responsabilità dei Dipedenti e degli Amministratori Pubblici, Milano, Giuffrè 

Editore, 2000, Quinta Edizione, pp. 146 e 147. 
307. Marcello Caetano, Do Poder Disciplinar, cit., pp. 148 a 150 e Emídio Beirão Pires da Cruz, pp. 11 a 

15.  
308. Marcello Caetano, Do Poder Disciplinar, cit., pp. 150 e 151, e Lopes Navarro, Funcionários 

Públicos, cit., p. 223 (: entende que “os funcionários não podem desligar-se do serviço por forma unilateral”, 
podendo a exoneração “ser concedida ou negada”) e Pietro Virga, Il Pubblico Impiego, Milano - Dott. A. 
Giuffrè Editore, 1991, Terza Edizione Interamente Rifatta, págs 207 e 208. 

Também Fesas Vital entende que a demissão “só se realiza quando é aceite pela administração” (p. 115). 
Fesas Vital faz esta afirmação no contexto da sua investigação sobre a natureza jurídica da situação dos 
funcionários (pp. 95 e segs.). A afirmação serve para justificar que o facto de o funcionário poder apresentar a 
sua demissão (hoje, dita na lei exoneração) não é a manifestação da natureza não objectiva da sua situação. 
Argui que mesmo que a demissão do funcionário não dependa da vontade da Administração, ela não 
consubstancia um direito do funcionário, mas a concretização da lei: se a lei exige o concurso voluntário do 
funcionário, se a voluntariedade desaparece deixa de se verificar um dos seus pressuposto, pelo que ainda 
assim na demissão o elemento decisivo é a lei (p. 115) - A situação dos funcionários (Sua natureza jurídica), 
Estudos de Direito Público II, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1915. 

A demissão por iniciativa do trabalhador (designada na nossa legislação da função pública como 
exoneração), escreve Guido Zanobini, “deve ser apresentada por escrito e não tem efeito senão com a 
aceitação da administração: como tal o funcionário fica adstrito aos respectivos deveres até ser-lhe 
comunicada a aceitação. Esta última pode ser recusada ou retardada por motivos de serviço ou quando esteja 
em curso procedimento disciplinar em que é arguido”, ou ainda quando, embora não tenha sido iniciado tal 
procedimento, o funcionário tenha sido suspenso cautelarmente (Corso di Diritto Amministrativo, Volume 
Terzo, cit., p. 350). 
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aos factos praticados anteriormente a essa cessação, porque após esta deixa de existir uma 

relação jurídica de emprego no quadro da qual o poder disciplinar tem fundamento e 

sentido. Os interesses do empregador público que venham a ser prejudicados por acção 

subsequente do trabalhador devem tutelados por apelo a outros títulos jurídicos, porque, em 

verdade, a afectação dos mesmos deixa de ter uma causa laboral 

Não é possível justificar a possibilidade de exercício do poder disciplinar com a invocação 

de que sempre o empregador pode recusar o pedido de exoneração do funcionário ou309 de 

cessação da relação jurídica pelo trabalhador:  

a) Tal pedido não esta dependente do consentimento do empregador. A conveniência do 

serviço dificilmente é salvaguardada, numa situação de normalidade organizacional, 

com «prestações forçadas», contrárias à vontade do trabalhador Há que salvaguardar a 

liberdade profissional do trabalhador310. O estabelecimento de um prazo para a 

produção de efeitos do pedido de exoneração acautela apenas o interesse do empregador 

na perspectiva da reorganização funcional necessária à disponibilidade de menos um 

trabalhador.  

b) Outra razão pela qual também não nos parece razoável que o procedimento disciplinar 

fique dependente dessa aceitação reside no facto de as questões serem separáveis, isto é, 

a decisão quanto à respectiva instauração permanece, mesmo que o empregador 

«consinta» na cessação e para além desta311.  

c) De outra forma, poderia converte-se numa «sanção indirecta» e não procedimentalizada, 

                                                      
309. Cfr. artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, e artigo 32.º, n.º 1, alínea b), do “PL 

316/2007, de 12 de Junho. A exoneração a pedido do trabalhador é uma das formas de cessação da relação 
jurídica de emprego titulada pela nomeação. 

310. Ver artigo 47.º, n.º 1, da CRP, e Ivone Cacciavillani, Il Diritto Disciplinare, Cedam, Padova, 1994, 
pp. 89 a 91. A Autora nota que a recusa de exoneração (dita demissão no Direito italiano) não pode ser 
encarada verdadeiramente como tal, por haver que salvaguardar a liberdade profissional do funcionário; o 
poder da Administração não respeita ao an da cessação da relação de trabalho, mas só ao quando da mesma.  

O artigo 124.º do D.P.R n.º 3, de 1957, tomado como referência normativa, dispõe: “a aceitação (da 
demissão) pode ser recusada ou retardada com fundamento na inconveniência para o serviço ou quando esteja 
pendente procedimento disciplinar”. Se pode ser retardado o pedido de demissão com fundamento em 
pendência de procedimento disciplinar então pode concluir-se inversamente que com a mesma cessa a 
possibilidade de exercício do poder disciplinar.  

311. Como, aliás, decorre do n.º 2 do artigo 5.º do Estatuto Disciplinar de 1984, na medida em expressa a 
opção de que a exoneração, assim como “a mudança de situação”, não impendem a punição por infracções 
praticadas no exercício da função.  
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isto é, uma forma de «afastar» o trabalhador sem o ónus do exercício do poder 

disciplinar. 

No caso da aposentação, a relação jurídica de aposentado, que, eventualmente, lhe siga, no 

âmbito da qual o trabalhador conserva “os títulos e a categoria do cargo que exercia e os 

direitos e deveres que não dependam da situação de actividade”312, já não é uma relação de 

trabalho313. Na previsão legal, o funcionário aposentado fica “vinculado à função pública, 

conservando os títulos e a categoria do cargo que exercia e os direitos e deveres que não 

dependem da situação de actividade”314. Esta vinculação, porém, não significa que continue 

vinculado a um empregador público enquanto trabalhador ou parte numa relação jurídica de 

emprego público. Esta cessou, sendo a vinculação à Administração Púbica nos termos de 

uma outra relação jurídica, a de aposentação. Entendemos que não é de excluir a 

possibilidade de ser instaurado e dada continuidade a procedimento disciplinar contra 

trabalhador aposentado, pelas seguintes razões: 

a) A lei estabelece os efeitos das sanções disciplinares aplicáveis aos funcionários e 

agentes aposentados, adaptando-os ao facto de não terem a condição de 

trabalhadores “no activo”315, de onde se retira que não perde “utilidade a acção 

disciplinar”316. “Para os funcionários e agentes aposentados as penas de suspensão 

ou inactividade serão substituídas pela perda da pensão por igual tempo, e a de 

multa não poderá exceder o quantitativo correspondente a 20 dias de pensão”. No 
                                                      

312. Cfr. artigo 74.º, n.º 1, do Estatuto da Aposentação.  
313. A vinculação à função pública, mencionada no n.º 1 do artigo 74.º do Estatuto da Aposentação, 

referencia a continuação de uma relação jurídica pública, mas já não a de uma relação de trabalho. 
Lopes Navarro entende, diferentemente, que a aposentação não determina o “termo da sujeição do 

funcionário ao direito disciplinar”, porque continua obrigado ao “cumprimento de alguns dos deveres 
impostos aos funcionários públicos, designadamente daqueles que se traduzem em fidelidade e boa conduta 
particular” (Funcionários Públicos, cit., pp. 221 e 222).  

Também o Conselho Consultivo da PGR concluiu, no Parecer n.º 113/2005 (DR., 2.ª Série, n.º 128, de 5 
de Julho de 2006, p. 9947) que o “aposentado continua sujeito a deveres de conduta privada, traduzidos 
designadamente na abstenção da prática de factos integradores de crimes que tenham uma conexão relevante 
com as funções antes exercidas e que, desse modo, afectem de forma real o funcionamento do serviço ou de 
modo grave a dignidade e o prestígio da função ou da Administração.” 

314. Cfr. artigo 74.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 498/72, de 9 de Dezembro. 
315. Tornando patente ou confirmando a regra do n.º 2 do artigo 5.º do Estatuto Disciplinar de 1984. Cfr. 

artigo 15.º do Estatuto Disciplinar de 1984 e artigo 76.º do Decreto-Lei n.º 498/72, de 9 de Dezembro. 
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caso de aplicação de aposentação compulsiva, esta “será substituída pela perda do 

direito à pensão pelo período de 3 anos” e no da demissão “pelo período de 4 

anos”317. 

b) Há que atender às finalidades prosseguidas com o exercício do poder disciplinar. O 

que se pretende com este é garantir o cumprimento pelo trabalhador dos deveres e 

obrigações da relação de emprego, mas também dissuadir correspondentemente os 

outros trabalhadores à respectiva inobservância, acautelar a confiança destes na 

tutela disciplinar. A primeira fica prejudicada com a cessação da relação jurídica de 

emprego, apenas a segunda a podendo justificar. A decisão concreta tem de ser 

aferida, e fundamentada, à luz daquelas finalidades318.  

c) Há que atender ainda à hipótese de, tendo sido instaurado procedimento disciplinar, 

o arguido poder ter interesse na conclusão do processo319. 

A aplicação das sanções disciplinares de suspensão, inactividade, aposentação compulsiva e 

demissão importa a perda da pensão por determinados períodos de tempo ou redução do 

valor da pensão320. A previsão legal desta perda, na medida em que importe a “privação 

total de meios de subsistência, não sendo inclusive salvaguardado o montante mínimo 

considerado necessário para uma subsistência condigna” foi objecto de fiscalização de 

constitucionalidade321. Considerou o Tribunal Constitucional que “as legítimas finalidades 

de natureza repressiva e preventiva que fundamentam a pena disciplinar… seriam sempre, 

ao menos em parte, definitivamente prejudicadas pela inaplicabilidade, decorrente de um 

                                                                                                                                                                  
316. Eugenio Mele, La Responsabilità dei Dipedenti e degli Amministratori Pubblici, Milano, Giuffrè 

Editore, 2000, Quinta Edizione, pp. 146 e 147, e Lopes Navarro, Funcionários Públicos, cit., p. 222. 
317. Cfr. artigo 15.º do Estatuto Disciplinar de 1984. No Regulamento Disciplinar de 1913 (artigo 6.º, § 

4) e no Código Administrativo (artigo 495.º), implicava a perda definitiva da pensão. 
318. Nas “Bexar County Civil Commission Rules and Regulations” (7.6), um “trabalhador que enfrente 

uma acção disciplinar poder voluntariamente resignar como alternativa à mesma”, o que deve fazer por 
escrito, sem que a “resignação possa ser forçada ao trabalhador pelo serviço ou departamento” (7.6.10: 
progressive discipline”). 

319. Salvatore Terranova, Il Rapporto di Pubblico Impiego, Milano - Dott. A. Giuffrè Editore - 1991, pp. 
222 e 223.  

320. Cfr. artigo 76.º do Estatuto da Aposentação, citado (redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 191-A/79, de 
25 de Junho), e o artigo 56.º do mesmo Estatuto, na redacção que lhe foi dada pelo artigo 8.º da Lei n.º 
60/2005, de 29 de Dezembro. 

321. Mais precisamente a norma do n.º 1 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro. 
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eventual juízo de inconstitucionalidade da norma [do n.º 1 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 

24/84, de 16 de Janeiro]… e…numa situação em que, além do mais, foi o próprio 

trabalhador que, voluntariamente, optando pela reforma antecipada ainda no decurso do 

processo disciplinar, se colocou na situação de pensionista.” Por outro lado, observou que, 

na hipótese de “privação do mínimo considerado indispensável à garantia de uma 

sobrevivência minimamente condigna do pensionista…sempre este poderá recorrer aos 

mecanismos assistenciais normais, previstos no ordenamento jurídico português, para fazer 

face a situações de inaceitável carência social, fazendo aí a prova da alegada situação de 

necessidade. Ora, estando disponíveis no sistema mecanismos que visam, no limite, 

assegurar uma sobrevivência minimamente condigna do pensionista, não se poderá 

concluir, no caso, ponderados os diversos valores em presença, que fica violado o princípio 

fundamental da dignidade da pessoa humana”322.  

Como resulta do Acórdão do STA, de 11 de Outubro de 2005, que negou provimento ao 

recurso cujas alegações se centravam na inconstitucionalidade da citada norma, as sanções 

disciplinares, a sua execução ou a aplicação dos seus efeitos jurídicos em maior ou menor 

medida não pode ficar dependente das possibilidades económicas do trabalhador arguido. 

“A haver necessidade de protecção social de quem pela prática de actos ilícitos se vê 

economicamente constrangido…[a] solução há-de ser encontrada pelo legislador, num 

outro plano normativo, garantido um mínimo de subsistência nos termos em que o puder 

fazer mas sem nunca pôr em causa a aplicação das penas legalmente previstas”323. 

A cessação da relação jurídica de emprego de que vimos falando é a sua cessação 

definitiva. Situações diferentes são a da cessação da relação jurídica de emprego por força 

da constituição de uma outra e a da modificação não definitiva da relação jurídica324. 

                                                      
322. Acórdão n.º 442/2006, Processo n.º 992/05, DR., II Série, n.º 182, de 20 de Setembro de 2006, pp. 

19444 a 19446. No mesmo sentido, Acórdão do TC n.º 28/2007, de17 de Janeiro, Processo n.º 893/2005, DR., 
2.ª Série, n.º 46, de 6 de Março de 2007, pp. 5981 a 5984. 

323. Acórdão n.º 442/2006, Processo n.º 992/05, DR., II Série, n.º 182, de 20 de Setembro de 2006, p. 
19445. 

324. Sobre o assunto, cfr. o § único do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 32:659, de 9 de Fevereiro de 1943 (: 
A “circunstância de deixarem o serviço ou mudarem de situação não impede que sejam punidos pelas faltas 
cometidas durante o tempo que desempenharam funções públicas. As penas dos n.ºs 3 a 9 do artigo 11.º serão 
sempre executadas desde que o infractor regresse ao serviço ou volte a ser funcionário.”), o artigo 39.º do 
Decreto-Lei n.º 191-D/79, de 25 de Junho (: “Quando, após prática de uma infracção disciplinar ou já na 
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2.1.3. O poder disciplinar no caso de modificações subjectivas na relação jurídica de 

emprego público 

As modificações subjectivas consubstanciam a mudança, ainda que temporária, de um dos 

sujeitos da relação jurídica de emprego. As modificações subjectivas podem ser 

intersubjectivas ou intra-subjectivas. As modificações intersubjectivas são aquelas em que 

o trabalhador passa a estar vinculado a outra pessoa colectiva pública ou a disponibilizar a 

sua prestação de trabalho a outra pessoa colectiva pública325. As modificações intra-

subjectivas são aquelas em que o funcionário, sem deixar de manter o vínculo de trabalho 

com a mesma pessoa colectiva pública, passa a exercer funções sob a direcção de outro dos 

seus órgãos, no seio de outro serviço326. O critério adoptado para a qualificação da 

modificação subjectiva é o da variação quanto ao exercício dos poderes do empregador. As 

modificações intersubjectivas não dão necessariamente lugar à constituição de uma nova 

relação jurídica de emprego, mas apenas elas, e não as modificações intra-subjectivas, 

podem importá-la327. A relação de emprego público, como qualquer relação de trabalho, é 

de natureza intuitus personae. A mudança definitiva do trabalhador para outra pessoa 

colectiva pública dá assim sempre lugar à constituição de uma nova relação jurídica de 

emprego. Nos casos em que a modificação subjectiva é definitiva e importa mudança de 

empregador público, é este o novo titular do poder disciplinar, maxime, compete ao novo 

empregador a determinação da sanção disciplinar, de acordo com as valorações legalmente 

                                                                                                                                                                  
pendência do processo, o funcionário ou agente muda de Ministério ou de serviço, a pena será aplicada pela 
entidade competente à data em que tiver de ser proferida decisão final, sem prejuízo de o processo ter sido 
mandado instaurar e ter sido instruído no âmbito do serviço em que o arguido exercia funções à data da 
infracção.”) e o artigo 41.º do Decreto-Lei n.º 24/84, de 26 de Janeiro (: “Quando, após a prática de uma 
infracção disciplinar ou já na pendência do processo, o funcionário ou agente muda de ministério, de 
autarquia local ou de serviço, a pena será aplicada pela entidade competente à data em que tiver de ser 
proferida decisão final, sem prejuízo de o processo ter sido mandado instaurar e ter sido instruído no âmbito 
do serviço em que o arguido exercia funções à data da infracção.”).  

325. É o caso, por exemplo, da transferência de um funcionário do Estado para uma autarquia local e da 
requisição de um funcionário por um instituto público ou da mudança, por concurso, de um trabalhador com 
contrato de trabalho de um município para um outro município. Sobre a mobilidade, ver Parecer n.º 28/99, do 
Conselho Consultivo da PGR, publicado no DR., n.º 28, II Série, de 2.02.2001, pp. 2304 a 2311. 

326. É o que se passa com a mudança, por exemplo, por transferência, concurso ou requisição, de uma 
direcção-geral para outra.  

327. Concretizando, podemos apontar como exemplos, respectivamente, a transferência de uma direcção-
geral para outra e a transferência de uma autarquia para uma direcção-geral. 
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previstas para a “medida e graduação das penas”, nos limites do disposto no processo 

disciplinar328. 

Não sendo a modificação definitiva, o trabalhador exerce, por um período de tempo mais 

ou menos longo, funções para outra pessoa colectiva pública, ou exerce funções sobre a 

autoridade e direcção de órgão diferente da mesma pessoa colectiva, sem que cesse a 

relação jurídica de base, ou estrutural, aquela sobre a qual opera a modificação, 

constituindo-se um outro «vínculo funcional» ou mesmo um novo vínculo jurídico de 

emprego329. Neste caso, coexiste o poder disciplinar do «empregador de origem» com o 

poder disciplinar do «empregador de destino». 

Nas situações de mobilidade subjectiva, importa perceber à luz de que critérios é possível 

determinar a competência para a prática dos actos correspondentes ao poder de instaurar 

procedimento disciplinar, realizar a instrução e ao poder de punir. 

Quanto à competência para instaurar procedimento disciplinar, a competência na situação 

de mobilidade decorrerá, em concreto, de saber qual o empregador, e relação jurídica, em 

face do qual se verifica a prática da infracção. É ele que poderá dizer se os deveres e as 

obrigações do trabalhador para ele justificam o exercício da acção disciplinar. 

No que se refere à instrução de procedimento disciplinar instaurado pelo «empregador ou 

serviço de origem», uma de três situações se pode verificar no momento da mobilidade330: 

(1) a de não ter sido iniciada a instrução; (2) a de estar pendente; (3) a de ter sido concluída. 

                                                      
328. Cfr. artigos 28.º e 41.º do Estatuto Disciplinar de 1984.  
329. Sobre a dualidade “vínculo estrutural”, “vínculo funcional”, cfr. João Pacheco de Amorim, “Duas 

questões de direito disciplinar suscitadas pela criação de empresas municipais”, in Revista de Direito e de 
Estudos Sociais, Janeiro-Junho, 2001, Ano XLII (XV da 2.ª série), n.ºs 1 e 2, p. 9. 

330. O artigo 41.º do Estatuto Disciplinar de 1984, sob a epígrafe “Mudança de situação na pendência do 
processo” abrange todas as hipóteses: a) a de não ter sido iniciada a instrução (e mesmo a hipótese de o 
processo não ter sido sequer instaurado), b) a de estar pendente; c) a ter sido concluída.  

Com efeito, dispõe aquele artigo que se “após a prática de uma infracção disciplinar ou já na pendência 
do processo, o funcionário ou agente muda de ministério, de autarquia local ou de serviço, a pena será 
aplicada pela entidade competente à data em que tiver sido proferida decisão final, sem prejuízo de o processo 
ter sido mandado instaurar e ter sido instruído no âmbito do serviço em que o arguido exercia funções à data 
da mudança”. 

O preceito versa, sobretudo, sobre a competência para punir quando ocorre uma modificação subjectiva 
relação jurídica, dizendo que, independentemente de o processo disciplinar ter sido ou não instaurado e 
independentemente de a instrução se ter iniciado ou estar concluída, a competência para punir cabe “à 
entidade competente à data em que tiver sido proferida decisão final”. Não determina, portanto, que seja no 
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Quanto às duas primeiras, argumentar-se-á que a realização da instrução no âmbito do 

«empregador ou serviço de origem» é a que melhor acautela a eficácia da instrução, “por 

ser aí, no local onde ocorreram os factos, que o passado e a personalidade do arguido são 

conhecidos, e, em regra, se situam os elementos da prova a recolher”331. No entanto, tenha-

se presente que o instrutor deve realizar todas as diligências necessárias ao apuramento da 

verdade e terá sempre que as realizar, independentemente do (seu e do trabalhador arguido) 

empregador ou serviço, o que relativiza o argumento antecedente332.  

O critério para fixar a competência instrutória deve ser não tanto o do momento da 

instauração do procedimento disciplinar, mas o da configuração da infracção disciplinar 

indiciada, isto é, consoante esta seja relevante à face do «empregador ou serviço de 

origem» ou do de destino. É no quadro da respectiva relação jurídica de emprego e atento o 

eventual poder punitivo convocado pela acção disciplinar que se justifica a realização da 

instrução333. Assim, caso a infracção disciplinar se insira na «relação jurídica funcional» ou 

da nova relação jurídica de emprego, decorrente da situação de mobilidade, é ao «novo» 

empregador que cabe o exercício do poder disciplinar.  

Estando concluída a instrução, o problema da competência para a realizar não se coloca, 

salvo se, tendo o processo sido presente para decisão, o órgão decisor determinar a 
                                                                                                                                                                  
serviço de destino ou de origem que deva iniciar-se, continuar ou concluir-se a instrução. Por outro lado, o 
instrutor não tem que ser necessariamente do «empregador ou serviço de origem» ou do «empregador ou 
serviço de destino». 

A competência para nomear o instrutor é legalmente cometida à “entidade que instaurar processo 
disciplinar” (artigo 51.º, n.º 1, do Estatuto Disciplinar de 1984).  

331. Leal Henriques, Procedimento Disciplinar anotado, cit., p. 128. O autor acrescenta, para além do 
referido no texto, e ao argumento da economia processual, o facto de, em processo penal, a remessa de 
processo para outro tribunal, competente para o julgamento, em caso de acumulação de infracções da 
responsabilidade de um mesmo arguido, pressupor que esteja pronto para julgamento. 

332. Cfr. artigo 87.º, n.º 1, do CPA, e artigo 55.º do Estatuto Disciplinar de 1984. 
O instrutor não tem necessariamente que ser um trabalhador subordinado do empregador que instaura o 

procedimento disciplinar. A “isenção e a idoneidade técnica que requerem a instrução de um procedimento 
disciplinar” não ficam necessariamente melhor asseguradas por “trabalhador do mesmo serviço ou instituição, 
ou seja, por um colega do arguido, e não por um terceiro relativamente à instituição”. Em sentido diferente, 
João Pacheco de Amorim, “Duas questões de direito disciplinar suscitadas pela criação de empresas 
municipais”, in Revista de Direito e de Estudos Sociais, Janeiro-Junho, 2001, Ano XLII (XV da 2.ª série), n.ºs 
1 e 2, p. 31. 

333. Não são de aplicar, portanto, as regras de fixação da competência do artigo 30.º do Código do 
Procedimento Administrativo. É de aplicar, sem prejuízo, a regra do n.º 1 do artigo 86.º do mesmo Código, 
isto é, a regra de que a “direcção da instrução cabe ao órgão competente para a decisão, salvo o disposto nos 
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realização de novas diligências. Na realidade, devem ser realizadas pelo instrutor que já 

conduziu o processo.  

Sendo instaurados vários procedimentos disciplinares a um mesmo trabalhador, na situação 

de acumulação de funções, por infracções cometidas em mais de um serviço ou pessoa 

colectiva, há lugar, de acordo com a lei, à designação de um instrutor comum por “todos os 

serviços interessados”, sendo os subsequentes processos apensos ao primeiro334. Cremos, 

no entanto, que, na hipótese de vinculação do trabalhador a mais do que uma pessoa 

colectiva e, portanto, de uma acumulação de empregos públicos (coexistência de relações 

jurídicas de emprego público), só se justificará a apensação existindo conexão entre o 

objecto dos respectivos processos. Com efeito, tratam-se de diferentes os empregadores 

públicos e como tal cada um deve agir enquanto tal no âmbito da respectiva relação de 

emprego, sem que seja posto em causa o princípio non bis in idem, por serem diferentes os 

factos e o sujeito empregador. 

Quanto à competência para punir, entendemos que a mesma deve ser também delimitada 

pela relação jurídica em que se enquadra a infracção praticada. Se esta o tiver sido em face 

do «empregador de origem» ou no âmbito do «serviço de origem», a competência para 

punir cabe aos respectivos órgãos; se o tiver sido em face do «empregador funcional», é a 

este que cabe a respectiva aplicação, salvo quando a sanção aplicada afectar 

estruturalmente a vigência da relação jurídica de base, pois nesta situação deve, 

naturalmente, caber ao «empregador de origem» decidir sobre a sua aplicação335. 

                                                                                                                                                                  
diplomas orgânicos dos serviços ou em preceitos especiais.” 

334. Cfr. artigo 40.º, n.º 2, do Estatuto Disciplinar de 1984.  
335. Nesta linha, se posiciona o artigo 23.º, n.º 3 (: “O exercício do poder disciplinar compete à pessoa 

colectiva cessionária, excepto quando esteja em causa a aplicação de penas disciplinares expulsivas.”), e 
artigo 14.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, e artigos 327.º, n.º 1, e 365.º, n.º 1, do Código do Trabalho. 

O artigo 41.º do Estatuto Disciplinar de 1984 não afasta esta interpretação, pois o que aí se diz é que a 
pena deve ser aplicada pela “entidade competente à data em que tiver sido proferida decisão final”. Ora, nesta 
data, em função da infracção em apreciação, tanto pode ser competente o «empregador de destino» ou 
«empregador funcional», como o «empregador de origem» ou «empregador estrutural».  

Cfr., ainda, artigo 17.º e alíneas a) e b) a d) do n.º 1 do artigo 11.º do Estatuto Disciplinar de 1984. 
Ver as posições parcialmente diferentes de João Pacheco de Amorim, “Duas questões de direito 

disciplinar suscitadas pela criação de empresas municipais”, cit., pp. 12 a 16.  
A dependência hierárquica no momento da efectivação da responsabilidade disciplinar, para além de não 

ter um carácter definitivo, não nos deve, no entanto, fazer esquecer qual é o sujeito empregador. 
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Punido disciplinarmente um trabalhador no serviço onde exercia funções em situação de 

mobilidade por factos praticados no decurso e no quadro da mesma, não tem consistência 

jurídica puni-lo no serviço ou quadro de origem, por invocada perturbação que aquela 

punição ou infracção praticada nele causa: por esta dificilmente ter tradução numa 

infracção disciplinar no quadro da relação jurídica de origem e pelo, consequente, risco de 

violação do princípio non bis in idem336. 

2.2. Limites temporais ao exercício do poder disciplinar 

A prescrição, resultante do decurso do tempo, é uma das causas de extinção da 

responsabilidade disciplinar337. A prescrição é uma “causa extintiva das infracções ou das 

sanções”338. Obsta à instauração do procedimento disciplinar ou à possibilidade de exigir o 

cumprimento de sanção aplicada. 

2.2.1. Prescrição do procedimento disciplinar 

A possibilidade de instaurar procedimento disciplinar, por uma razão fundamental de 

certeza jurídica e de eficácia, deve ser temporalmente limitada e, portanto, ficar prejudicado 

o exercício do respectivo poder decorrido(s) o(s) respectivo(s) limite(s) de tempo. O regime 

é, por expressa referência da lei, no procedimento disciplinar administrativo, o da 

prescrição e não o da caducidade339. Verificada a prescrição da infracção, o trabalhador 

pode opor-se ao exercício do poder de lhe ser instaurado procedimento disciplinar340. É 

também de conhecimento oficioso, devendo ser proposto o arquivamento do procedimento 
                                                      

336. Sem prejuízo da possibilidade de a mobilidade entre relações jurídicas poder ter lugar num mesmo 
serviço e organismo (numa espécie de mobilidade interna, ao nível do título e regime juridicos da relação de 
emprego).  

337. De par com o cumprimento da sanção, o indulto, a amnistia e a morte do arguido - Belén Marina 
Jalvo, El Regimén Disciplinario, cit., p. 255, nota 1.  

338. Eduardo García de Enterría e Tomás-Ramón Fernández, Curso de Derecho Administrativo II, Novena 
Edición, Thomson Civitas, 2004, p. 184, e artigo 4.º e artigo 34.º do Estatuto Disciplinar de 1984.  

339. Cfr. artigo 298.º, n.ºs 1 e 2, do Código Civil: “Estão sujeitos a prescrição, pelo seu não exercício 
durante o lapso de tempo estabelecido na lei, os direitos que não sejam indisponíveis ou que a lei não declare 
isentos de prescrição” (n.º 1). “Quando, por força da lei ou por vontade das partes, um direito deva ser 
exercido dentro de certo prazo, são aplicáveis as regras de caducidade, a menos que a lei se refira 
expressamente à prescrição”. Cfr. artigo 4.º do Estatuto Disciplinar de 1984.  

340. “O «terminus ad quem» do prazo prescricional de três meses previsto no art. 4.º, n.º 2, do ED 
reporta-se à data da instauração do procedimento disciplinar, e não ao momento em que a acusação seja 
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se se verificar “que não é de exigir responsabilidade disciplinar por virtude da prescrição ou 

outro motivo”341.  

A prescrição integra a reserva de lei, porque “se há-de ser uma lei que habilite a 

Administração a sancionar, por idênticas razões, uma norma do mesmo nível deverá 

determinar em que condições o poder repressivo não possa ser exercido”342. 

Marcello Caetano, ante a não previsão de um prazo de prescrição no Regulamento 

Disciplinar de 1913, defendia o não recurso supletivo aos prazos de prescrição do Código 

Penal e a imprescritibilidade do procedimento disciplinar. Invocava que, nos serviços 

públicos em geral, “só de longe em longe vem à supuração um caso dos muitos que a 

cobardia dos indivíduos em contacto com os funcionários, a inércia dos chefes, o mistério 

da vida das repartições, deixam ocultos, mas que no entanto provocam o mau 

funcionamento da máquina administrativa”, o que não aconteceria, então, relativamente aos 

militares e magistrados judiciais, cuja a acção disciplinar dizia mais severa e activa343. A 

imprescritibilidade ou prescritibilidade, assim fundamentada, não tem aqui senão uma razão 

empírica. Ainda que um estudo da ciência da administração pudesse, em alguma medida, 

demonstrar a inércia descrita, o alargamento dos prazos prescricionais ou a ausência dos 

mesmos não atalharia a tal problema, quando muito aumentaria a probabilidade de vir a ser 

exercida a acção disciplinar em data incerta, o que careceria, de todo o modo, de 

justificação no quadro dos interesses jurídicos a conciliar.  

Os interesses do empregador tutelados com o exercício da acção disciplinar não seriam por 

essa via melhor acautelados. Com efeito: 

a) Por um lado, perder-se-ia eficácia no apuramento dos factos e no exercício da acção 

disciplinar. A actividade instrutória e a apreciação dos factos integrativos da infracção 

disciplinar tende a tornar-se mais difícil e duvidosa com o decurso do tempo e, 

                                                                                                                                                                  
notificada ao arguido” (Acórdão do STA de 14 de Abril de 2005, processo n.º 01269/04).  

341. A prescrição é de conhecimento oficioso (artigo 57.º, n.º 1, do Estatuto Disciplinar de 1984). A 
extinção da responsabilidade disciplinar pode ainda verificar-se pelo indulto, pela amnistia e pela morte do 
arguido, para além de pelo cumprimento da sanção. Belén Marina Jalvo, El Regimén Disciplinario, cit., p. 
255, nota 1. 

342. Belén Mariana Jalvo, El Regimén Disciplinario, cit., p. 260. 
343. Marcello Caetano, Do Poder Disciplinar, cit., p. 45, nota 1. 
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consequentemente, a utilidade do procedimento disciplinar344.  

b) Estão em causa não só as dificuldades probatórias, mas também a hipótese de o seu 

autor ter entretanto corrigido o seu comportamento e não ter voltado a praticar qualquer 

infracção disciplinar. Há como que uma alteração das circunstâncias que justificado 

teriam a reacção à infracção, alteração que pode tornar desproporcionada a aplicação 

posterior de uma sanção345.  

c) Acresce que se pode ter diluído a própria necessidade do exemplo para os outros 

trabalhadores346. 

d) A prescrição ordena-se, fundamentalmente, à tutela daquele sobre quem recai a 

possibilidade de instauração de procedimento disciplinar, do sujeito visado na acção 

disciplinar347. O gravame constituído por uma ameaça sempre presente, que 

excessivamente se prolongasse no tempo ou até indefinidamente, teria de ter 

justificação equivalente ou suficientemente valorosa. Ainda que os interesses na 

efectivação da responsabilidade disciplinar, pela imprescritibilidade ou por longos 

prazos de prescrição, o justificassem, a sua prevalência suprimiria ou sacrificaria a 

referida tutela subjectiva, contendendo, na relação de trabalho, com a segurança jurídica 

(na não perturbação da sua esfera jurídica) e a salvaguarda da própria dignidade da 

pessoa do trabalhador (artigo 2.º da CRP)348. A possibilidade de instauração a todo o 

tempo de procedimento disciplinar, independentemente do tempo decorrido sobre a 
                                                      

344. Uma investigação que começa tardiamente torna-se tendencialmente mais difícil e eficaz. Cfr. 
declaração de voto do juiz Nicolas Bratza no Acórdão de 29 de Abril de 2003, do TEDH, proferido no “Caso 
Kuznetsov v. Ucránia”, processo n.º 39042/97 (http:///cmiskp.echr.coe.int/). 

345. Belén Mariana Jalvo, El Regimén Disciplinario, cit., p. 256. 
346. Segundo Beccaria as leis, relativamente aos “delitos menores e obscuros devem eliminar com a 

prescrição a incerteza da sorte de um cidadão, porque a obscuridade em que têm estado envolvidos por longo 
tempo os delitos apaga o exemplo da impunidade, mas permanece para o réu o poder de se tornar melhor”. 
Cfr. Dos Delitos e das Penas, cit., pp. 130 e 131.  

347. Ivone Cacciavillani, Il Diritto Disciplinare, Cedam, Padova, 1994, pp. 80 a 83. 
348. O Estatuto dos Magistrados Judiciais, aprovado pela Lei n.º 21/85, de 30 de Junho, suprimiu 

qualquer referência à prescrição do procedimento disciplinar, constante dos Estatutos anteriores. Tal não pode 
ser entendido como imprescritibilidade do procedimento disciplinar, incompatível com o princípio 
constitucional da segurança jurídica. Antes devem aplicar-se, com carácter supletivo, as regras constantes do 
Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Administração Central, Regional e Local - Carlos Alberto 
Conde da Silva Fraga, Sobre a Independência dos Juízes e Magistrados (Um estudo constitucional comparado 
entre a Ley Orgánica del Poder Judicial e o Estatuto dos Magistrados Judiciais Português), VISLIS Editores, 
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prática da infracção, propícia o arbítrio no exercício da acção disciplinar349. Mais do 

que presumir a vontade, do órgão ou órgãos administrativos competentes, de renúncia 

ao exercício do poder disciplinar ou do poder sancionatório, fundamentam a prescrição 

o dado objectivo da inacção da Administração e “necessidade de garantir a segurança 

jurídica do indivíduo que seria desrespeitada se pudessem as infracções ser perseguidas 

e sancionadas sine die”350 e a confiança no não exercício do poder disciplinar 

relativamente a factos concretos, atento o decurso relevante do tempo351.  

e) Noutro verso, poder-se-ia invocar o interesse em prosseguir as “infracções disciplinares 

que se traduzam em violação dos direitos mais elementares dos cidadãos, 

designadamente os consignados na Convenção Europeia dos Direitos do Homem”, as 

quais então “deveriam ser imprescritíveis”, embora tal pressupusesse “alterações ao 

regime da prescrição dos crimes”, por, diz ainda o mesmo autor, dever haver prescrição 

disciplinar havendo prescrição criminal, por ser a infracção criminal mais grave do que 

a disciplinar352. O entendimento não é harmónico com o princípio da proporcionalidade, 

por a imprescritibilidade disciplinar se oferecer como medida excessivamente gravosa 

para o trabalhador, como referido, quando contrabalançada com a garantia dos 

interesses do empregador no apuramento da responsabilidade disciplinar ainda que das 

mais gravosas infracções (artigo 18.º, n.º 2, da CRP). Depois, porque não é ela própria 

consentânea com a Convenção Europeia de Salvaguarda dos Direitos do Homem e das 

Liberdades Fundamentais, especificamente com o direito da pessoa “a que a sua causa 

                                                                                                                                                                  
2003, pp. 147 a 151, maxime, p. 146. 

349. Frédéric Laurie, “Faut-il mettre fin à l’imprescriptibilité des poursuites disciplinaires dans la fonction 
publique?”, in Actualité Juridique de Droit Administratif, n.º 22/2002, p. 1390. 

350. Belén Mariana Jalvo, El Regimén Disciplinario, cit., p. 257. O Acórdão do STJ de 13 de Novembro 
de 2003 (Processo n.º 03A163, número convencional JSTJ000, documento n.º SJ200311130016366, p. 5) 
considera, duplamente, que a prescrição “assenta na inércia da Administração” e que ao não reagir 
atempadamente, a mesma renuncia “ao direito de punir o infractor”. 

351. Paulo Otero, Legalidade e Administração Pública, O sentido da vinculação administrativa à 
juridicidade, Almedina, 2003, p. 1076. No Direito disciplinar, crê-se que o não exercício das competências 
disciplinares só será passível de gerar uma “legalidade atípica” (p. 1077) na hipótese de reiterado não 
exercício relativamente factos subsumíveis a infracções substantivamente idênticas. 

352. João Caupers, Parecer elaborado no Processo n.º 76-DI-10, Relatório do Provedor de Justiça, 1977, 
cit., pp. 123 e 124.  



 
Capítulo II – Os limites ao exercício do poder disciplinar 105 
________________________________________________________________________________________ 
 

seja examinada… num prazo razoável” (o artigo 6.º, n.º 1)353 e com o direito à 

segurança (artigo 5.º, n.º 1)354. 

A prescritibilidade das infracções deve ser, pois, um “princípio geral do direito 

sancionatório”355 e também do direito disciplinar sancionatório da função pública. 

Os prazos de prescrição devem ser adequados a permitir o exercício efectivo ou útil do 

poder disciplinar e garantir que um grau suficiente de segurança jurídica ao trabalhador. À 

luz do princípio da proporcionalidade faz sentido que, na definição desses prazos, seja 

levada em linha de conta a gravidade das infracções, prevendo-se prazos diferenciados em 

função desta356 e que se pondere, num quadro de diversidade de regimes jurídicos laborais, 

os interesses públicos a cargo do empregador357.  

                                                      
353. A norma refere-se à conclusão em prazo razoável de processo, sendo esta mesma razoabilidade 

aplicável, mutatis mutandis, ao prazo para a instauração de um dado procedimento. 
354. Recomendação da OIT n.º 119, de 1963, n.º 11, (3): prevê que se deve considerar que a entidade 

empregadora renuncia ao seu direito de despedir o trabalhador caso não o exerça dentro de um prazo razoável, 
após o conhecimento da infracção (extinção do direito de proceder disciplinarmente por caducidade); e a 
Recomendação n.º 166 da OIT, de 1982 (n.º 10): caducidade do direito de proceder disciplinarmente se não 
for exercido num prazo razoável após o conhecimento da infracção. In http:/www.ilo.org.  

355. Parecer n.º 160/2003, do Conselho Consultivo da PGR, DR., II Série, n.º 79, de 2 de Abril de 2004, 
p. 5358. O Parecer destaca a inserção do artigo 4.º do Estatuto Disciplinar de 1984 (“regime padrão do nosso 
direito disciplinar”) no capítulo I, dedicado aos “Princípios fundamentais”. 

356. Como em Espanha, por exemplo, em que as infracções leves prescrevem no prazo de um mês, as 
graves no prazo de dois anos e as muito graves aos seis anos - Belén Mariana Jalvo, El Regimén 
Disciplinario, cit., p. 261. No mesmo sentido, cfr. o “Informe” da “Comisión para el estudio y preparación del 
Estatuto Básico del Empleado Público”, Abril de 2005, p. 218: “Parece também necessário que o Estatuto 
Básico estabeleça um prazo máximo de prescrição das infracções e das sanções segundo a sua gravidade” (in 
www.map.es). Na Lei n.º 7/2007, de 13 de Abril, que aprovou aquele Estatuto, as infracções disciplinares 
muito graves, graves e leves, prescrevem, respectivamente, nos prazos de três, dois e seis meses, a contar da 
data da prática ou do seu termo, tratando-se de infracções continuadas (artigo 97.º da Lei n.º 7/2007). 

Cesare Beccaria defende que a duração dos processos e o tempo da prescrição devem ser, 
respectivamente, menor e maior e maior e menor, respectivamente, nos “crimes atrozes” e nos “crimes 
menores e obscuros”. Quanto a estes, observa que as leis “devem eliminar com a prescrição a incerteza da 
sorte de um cidadão, porque a obscuridade em que têm estado envolvidos por longo tempo os delitos apaga o 
exemplo da impunidade, mas permanece para o réu o poder de se tornar melhor.” (Dos Delitos e das Penas, 
cit., pp. 130 e 131). Refere ainda que com ao aumentar-se o “tempo de investigação” diminui o “tempo da 
prescrição” (p. 131). 

Ver, ainda, Giselle Cibilla Silva, sobre o “Direito Administrativo disciplinar” brasileiro, in “A prescrição 
no Direito Administrativo disciplinar”, no qual a acção disciplinar prescreve em função da sanção 
abstractamente aplicável à infracção disciplinar. https://redeagu.agu.gov.br/UnidadesAGU/CEAGU/revista/- 
Ano_V_novembro_2005/-giselleprescricao.pdf. 

357. Como destaca o Acórdão n.º 287/00 (processo n.º 65/98), do Tribunal Constitucional, a definição dos 
prazos de prescrição envolve a conciliação dos interesses do empregador e os interesses do trabalhador, 
maxime, o direito à segurança dos trabalhadores e quanto mais curtos são mais favoráveis são aos seus 
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2.2.1.1. Os termos iniciais do tempo de prescrição do procedimento disciplinar 

2.2.1.1.1. O conhecimento e a prática dos factos 

O decurso do tempo pode relevar, para efeitos de prescrição, de uma forma objectiva – em 

que se considera a pura passagem do tempo sobre a prática dos factos – e de uma forma 

subjectiva – em que se pondera o tempo passado sobre o conhecimento do órgão com 

competência disciplinar358. Este há-de ser naturalmente bastante mais curto, porque, se 

conhecidos factos indiciadores da prática de “falta disciplinar”, não é decidida a instauração 

de procedimento disciplinar é porque, na avaliação que dos mesmos é feito pelo órgão 

competente, legalmente não é devido. O prazo de conhecimento pretende-se, pois, que seja 

indutor de uma decisão célere por quem tem de acautelar os interesses do empregador 

público na relação jurídica de emprego e preventivo de situação injustificada insegurança 

para o trabalhador359. A não instauração injustificada de procedimento disciplinar por 

aquele cujo conhecimento releva para efeitos de prescrição, não obstando a esta360, pode ser 

causa da instauração de procedimento disciplinar contra o próprio. 

A prescrição pelo conhecimento deve, neste quadro, ser susceptível de interceptar os prazos 

de prescrição assentes no mero decurso do tempo, encurtando-os361. O mesmo não é 

                                                                                                                                                                  
interesses, justificando com o peso dos interesses a cargo do empregador público a respectiva maior latitude 
no confronto com os interesses particulares do empregador privado. Ajusta-se, apenas, que, em função da 
diversidade dos interesses públicos a cargo dos diferentes empregadores públicos, reflectida em estatutos 
laborais próprios, pode justificar-se a corresponde previsão de prazos disciplinares prescricionais diferentes. 

358. No regime disciplinar dos funcionários e agentes, há esta dupla atendibilidade. Há um prazo 
prescricional subjectivo, curto, contado em meses sobre o conhecimento pelo “dirigente máximo do serviço” 
da “falta disciplinar” e um prazo, em anos, reportado à respectiva prática. No Estatuto Disciplinar de 1984, 
são três os prazos de prescrição: 3 anos reportados à “data em que a falta tiver sido cometida” (n.º 1), 3 meses 
contados a partir do seu conhecimento (n.º 2), e o prazo de prescrição criminal, em função do tipo de crime 
que a infracção disciplinar também consubstancie (n.º 3). O prazo prescricional assente no conhecimento foi 
introduzido pelo Decreto-Lei n.º 191-D/79, de 25 de Junho de 1979. 

359. Parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria Geral da República, n.º 123/87, in BMJ n.º 380, 
Novembro, 1988, pp. 105 a 107, e in DR., II Série, n.º, de 10 de Outubro de 1988. 

360. Acórdão do STA, de 19 de Fevereiro de 2002, processo n.º 042461, JSTA00057280, 
SA120020219042461.  

361. Se a infracção é meramente disciplinar, o prazo de prescrição é de 3 meses contados sobre o 
conhecimento pelo dirigente máximo do serviço da falta, nunca podendo ultrapassar três anos sobre a data em 
que tiver sido cometida (sem prejuízo do disposto no n.º 4). 

“Por último, deve realçar-se que a prescrição do n.º 2, do artigo 4.º, é independente da prescrição do n.º 1 
e do caso específico de prescrição alargada do n.º 3, do mesmo artigo” - Acórdão de 19 de Fevereiro de 2002, 
Recurso n.º 42. 461, do STA, in Acórdãos Doutrinais do STA, Ano XLI, n.º 490, p. 1252. No mesmo sentido, 
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independente do prazo de prescrição contado a partir da prática dos factos, na medida em 

que é irrelevante o conhecimento que se verifique decorrido tal prazo. Uma vez conhecida a 

prática indiciada de infracção disciplinar por certo trabalhador, “não pode (o empregador 

público) retardar o procedimento disciplinar”362. Determina a prescrição o prazo que 

primeiro se verificar363. 

Quanto à atendibilidade dos prazos prescricionais da lei penal, a mesma depende de o 

“facto qualificado de infracção disciplinar [ser] também considerado infracção penal”364. Se 

atentarmos na formulação, isto é, que se trata de um facto disciplinarmente relevante que é 

crime, tal significa, em princípio, significa que os crimes em causa são os crimes 

qualificados ou agravados pela respectiva autoria. Esta identificação limita a consideração 

dos prazos prescricionais penais relativos aos mesmos crimes e não a todo e qualquer 

crime365. 

2.2.1.1.2. O conhecimento subjectivo prescricionalmente relevante 

Relativamente ao conhecimento como termo a quo da prescrição, coloca-se a questão de 

saber qual o órgão cujo conhecimento é relevante e o de saber que conhecimento, quanto ao 

objecto, é significativo.  

Em relação ao primeiro, a jurisprudência administrativa tem dito, com base na lei366 – que 

estabelece ser o conhecimento prescricional o do “dirigente máximo do serviço”, 

diferentemente do normativo homólogo anterior367 – que este “não é o superior hierárquico 

imediato do infractor, nem o dirigente da unidade orgânica ou serviço no qual o infractor 

                                                                                                                                                                  
cfr. o Parecer do Conselho Consultivo da PGR, n.º 123/87, de 11 de Março de 1988, in BMJ n.º 380, 
Novembro, 1988, pp. 100 e 110. 

362. Pietro Virga, Il Pubblico Impiego, Milano - Dott. A. Giuffrè Editore, 1991, Terza Edizione 
Interamente Rifatta, p. 208 e 209. 

363. Cfr. artigo 4.º, n.º 1 e n.º 2, do Estatuto Disciplinar de 1984. 
364. Cfr. artigo 4.º, n.º 3, do Estatuto Disciplinar de 1984.  
365. Ver Antônio Carlos Alencar Carvalho, “Contagem dos prazos prescricionais da lei penal para 

punições disciplinares de servidores públicos: reflexão crítica sobre os conceitos de tipicidade e 
discricionariedade das faltas administrativas para os fins do art. 142, § 2.º, da Lei n.º 8.112/90”, Jus 
Navigandi, n.º 1237 (20.11.2006), in http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=9181”.  

366. Cfr. n.º 2 do artigo 4.º do Estatuto Disciplinar de 1984. 
367. Cfr. n.º 2 do artigo 4.º do Estatuto Disciplinar de 1979: “Prescreverá igualmente se, conhecida a 

falta, não for instaurado o competente procedimento disciplinar no prazo de três meses.” 
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presta serviço e cometeu a falta, mas o órgão máximo de direcção superior”368. Para efeitos 

de tempestiva instauração de procedimento disciplinar, concentra-se o poder decisório de 

não instauração de procedimento disciplinar369, com desvalorização da vontade decisória 

dos órgãos hierarquicamente inferiores370. 

O exercício do poder disciplinar, enquanto poder para “instaurar ou mandar instaurar 

                                                      
368. Cfr. Acórdão do STA de 19 de Fevereiro de 2002, Recurso n.º 42. 461, in Acórdãos Doutrinais do 

STA, Ano XLI, n.º 490, p. 1251, o Acórdão do Pleno do STA de 16 de Novembro de 1995, Processo n.º 
23.474, AD, n.º 413, Ano XXXV, pp. 603 e 604, Acórdão do STA de 20 de Novembro de 1998, AD, Ano 
XXVII, Março de 1998, n.º 315, p. 310, e Acórdão do STA de 28 de Janeiro de 1992, processo n.º 027176, 
JSTA00033671 e SA119920128027176. No sentido de que o dirigente máximo do serviço é o ministro, ver 
João Soares Ribeiro, O Estatuto Disciplinar da Função Pública, Editora Paz e Justiça, 1988, p. 46. 

No Acórdão de 23 de Setembro de 1993 do STA (in Acórdãos Doutrinais, n.º 388, 1994, Ano XXXIII, p. 
406: o Tribunal à invocada qualificação pelo recorrente de que o dirigente máximo do serviço era no caso sub 
judice o Director do Instituto S. Fiel contrapôs que se tratava de “um serviço externo da Direcção-Geral dos 
Serviços Tutelares de Menores - Departamento do Ministério da Justiça” e que “[n]a hierarquia do pessoal 
dessa Direcção-Geral, em que aquele Director está inserido, ocupa apenas um grau intermédio, cabendo o 
lugar cimeiro ao Director-Geral dos Serviços Tutelares de Menores”). Paralelamente, o cargo de director de 
estabelecimento prisional central e especial situa-se num patamar intermédio da escala dirigente - “é 
equiparado, para todos os efeitos legais, a director de serviços” (artigo 46.º do Decreto-Lei n.º 268/81, de 
16.09) - e os estabelecimentos prisionais classificam-se como serviços externos da Direcção-geral dos 
Serviços Prisionais (cfr. Decreto-Lei n.º 323/89, de 29.09, designadamente, artigo 11.º e Mapa I e II anexos, e 
artigos 5.º, 14.º e 43.º). 

369. Num sentido mais amplo, ver Paulo Otero, “Procedimento Disciplinar: início do prazo de prescrição 
e competência disciplinar sobre funcionários da Administração Indirecta”, anotação ao Acórdão da 1.ª Secção 
do STA de 6 de Julho de 1989, in O Direito, Ano 123, 1991 I (Janeiro-Março), pp. 180 e segs. De acordo com 
o autor, para além de constituir uma norma de garantia, o n.º 2 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de 
Janeiro, constitui também uma norma de competência - atribuiu em exclusivo o poder decisório final sobre a 
instauração do procedimento disciplinar, ao dirigente máximo do serviço, com “desvalorização da vontade 
decisória de todos os demais funcionários e agentes hierarquicamente superiores autor”, o que para Paulo 
Otero já resultaria do artigo 16.º, n.º 1 (englobando competência para instaurar e competência para punir), 
segundo o qual a competência disciplinar dos superiores envolve sempre a dos seus inferiores hierárquicos 
dentro do serviço, a dos dirigentes subordinados ao dirigente máximo de serviço.  

Para além de entendermos, pelo exposto no texto, que a concentração do poder decisório é só a do poder 
para não instaurar procedimento disciplinar, relevante em sede de prescrição, crê-se que o artigo 16.º não é 
expressivo de que o conhecimento relevante para efeitos de prescrição do procedimento disciplinar seja 
apenas o do dirigente máximo do serviço, pois unicamente nos diz que a competência disciplinar dos 
inferiores envolve também sempre dos superiores, sem que a destes exclua a daqueles. 

Sem prejuízo da responsabilidade disciplinar dos “titulares dos órgãos dirigentes dos institutos públicos” 
em face do respectivo “ministro da tutela” (n.º 2 do artigo 2.º do Estatuto Disciplinar de 1984) e da 
competência ministerial para aplicar as sanções disciplinares expulsivas dos funcionários públicos e agentes 
administrativos dos institutos públicos, tal não obsta ao reconhecimento de que o “dirigente máximo do 
serviço”, para tomar a decisão (positiva ou negativa) relativa à instauração de procedimento disciplinar seja, 
no instituto público, o presidente do mesmo e/ou o respectivo órgão colegial executivo.  

370. Paulo Otero, “Procedimento Disciplinar: início do prazo de prescrição e competência disciplinar 
sobre funcionários da Administração Indirecta”, anotação ao Acórdão da 1.ª Secção do STA de 6 de Julho de 
1989, citado, pp. 180 e segs. 
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procedimento disciplinar”, é reconhecido legalmente a “todos os superiores hierárquicos, 

ainda que não tenham ou neles não tenha sido delegada a competência para punir”371; 

consentaneamente, dir-se-ia que, também, o respectivo conhecimento da prática de 

infracção disciplinar seria relevante para efeitos de prescrição do procedimento disciplinar. 

Noutro verso, pode alegar-se que o imediatismo dos dirigentes de escalões inferiores 

prejudica a tomada de decisões justas372. A exigência de conhecimento da infracção 

disciplinar pelo “dirigente máximo do serviço” será bastante para prevenir inacções 

injustificadas. Também seria contrário à segurança jurídica que se abrissem sucessivos 

conhecimentos ou que vários conhecimentos relevassem, de forma que o trabalhador não 

pudesse ter a certeza quando aos momentos em que ocorreriam. Impõe-se, assim, 

concentrar o conhecimento para efeitos de prescrição e encontrar o ponto de equilíbrio 

entre um conhecimento «exterior» e um conhecimento «interior» ao serviço, o qual pode 

ser dado pelo seu “dirigente máximo”. Depende, no entanto, do que seja o «serviço» neste 

contexto dado. O critério segundo o qual quem tem competência para punir deveria ter 

competência para instaurar o respectivo procedimento disciplinar tem contra si o facto de 

não ser possível determinar, ab initio, por vezes, a sanção disciplinar à qual reconduzir os 

factos indiciariamente apresentados. 

A noticia destes deve motivar a ponderação cuidadosa da decisão de instaurar procedimento 

disciplinar373 ou a promoção, se necessário, das investigações rápidas e necessárias a 

indagar da sua justificação, podendo as mesmas ter o efeito objectivo de justificar a 

suspensão do prazo prescricional. Importa ter presente que o conhecimento do “dirigente 

máximo do serviço”, às vezes, só surge quando o processo (v.g., de averiguações) lhe é 

presente para decisão final. A realidade mostra que podem interceder meses e, por vezes, 

ano ou anos entre o conhecimento pelos dirigentes intermédios do serviço e o 
                                                      

371. Cfr. artigo 39.º do Estatuto Disciplinar de 1984.  
372. Escreve João Caupers, no Parecer emitido no Processo n.º 76-DI-10, publicado no Relatório do 

Provedor de Justiça, 1977, p. 123, que deve ser discutido “até que nível (descendente) de responsabilidade se 
deve cometer essa competência para instaurar processo”. 

373. A decisão deve ponderar a complexidade da situação, a actuação do empregador, o comportamento 
do funcionário e o tipo e natureza da infracção cujo cometimento indicia, o grau de afectação que importa 
para a organização, o funcionamento e o prestígio do serviço público correspondente (Frédéric Laurie, “Faut-
il mettre fin à l’imprescriptibilité des poursuites disciplinaires dans la fonction publique?”, in Actualité 
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conhecimento consistente pelo “dirigente máximo do serviço”, o que significa um 

alargamento inominado do prazo de prescrição com termo a quo no conhecimento do 

primeiro374.  

Deve ser procurada uma solução legislativa que dote de maior eficácia o prazo 

prescricional aferido pelo conhecimento. Uma das formas é fazer acompanhar a relevância 

prescricional do conhecimento da delegação da competência para punir. O conhecimento 

prescricional seria o do órgão com competência, em concreto, para punir, salvo no caso das 

sanções disciplinares expulsivas em que se manteria o critério actual. Outra forma seria 

estabelecer a obrigatoriedade de os “dirigentes intermédios” darem a conhecer ao “dirigente 

máximo do serviço” todos os processos de averiguações instaurados, assim como todos os 

factos configuráveis como infracção disciplinar ou a notícia dos mesmos375. Uma outra 

forma de objectivar os prazos de prescrição, ainda que mais radical, é a de desconsiderar a 

data do conhecimento, o que creio seria a melhor opção, seguida da diferenciação dos 

prazos prescricionais objectivos. 

2.2.1.1.3. O conhecimento objectivamente relevante 

Uma outra forma de evitar o alargamento excessivo e/ou não nomeado do prazo de 

prescrição prende-se com o objecto do conhecimento. O que se tem dito é que o 

conhecimento relevante não é “o conhecimento naturalístico”, desprovido de “uma carga 

valorativa da ilicitude disciplinar”376, o dos factos na sua materialidade, mas o dos factos 

juridicamente caracterizados, indiciados como infracção disciplinar, assim como a 

                                                                                                                                                                  
Juridique de Droit Administratif, n.º 22/2002, p. 1393).   

374. Este mesmo problema, identificável no Direito disciplinar português, noticia-o Giselle Cibilla Silva, 
no “Direito Administrativo disciplinar” brasileiro, in “A prescrição no Direito Administrativo disciplinar”, pp. 
1 e 4, https://redeagu.agu.gov.br/UnidadesAGU/CEAGU/revista/Ano_V_novembro_2005/-giselleprescricao.- 
.pdf. 

375. Pode colocar-se a hipótese de, “em determinada circunstância, na qual vários servidores de um 
determinado órgão tivessem conhecimento de ilicitudes ali praticadas” e ainda assim “apenas a autoridade 
competente para a sua averiguação desconhecê-las”, impedindo “o curso do lapso prescricional”. A exigência 
de “conhecimento pela autoridade competente” estabelece, diz ainda a autora, “um plus à exigência legal, 
tornando-a, agora sim, ofensiva ao princípio da razoabilidade”, tanto mais que, no Direito penal, não se toma 
como termo a quo da prescrição o do conhecimento. Neste sentido, Giselle Cibilla Silva, no “Direito 
Administrativo disciplinar” brasileiro, in “A prescrição no Direito Administrativo disciplinar”, cit., pp. 5 e 6. 

376. As expressões são de Maria do Rosário Palma Ramalho, reportando a jurisprudência laboral, na 
matéria (Direito do Trabalho, Parte II, cit., p. 636, nota 830). 
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respectiva autoria377. Com efeito, muitas infracções só podem ser conhecidas após 

averiguação ou “quando os efeitos se manifestaram inteiramente, frequentemente depois de 

um longo período de tempo ter decorrido”378. Considera-se, muitas vezes, que a 

qualificação bastante de certo comportamento como constituindo infracção à disciplina só 

existe no termo de procedimento de averiguações ou de inquérito, cuja duração é, amiúde, 

significativa e o mesmo nem sempre efectivamente necessário para o indiciamento da 

prática de infracção disciplinar, redundando, na prática, no alargamento dos prazos formais 

de prescrição379. É importante, por isso, um atento controlo jurisdicional relativamente ao 

momento em que estão reunidas as condições para poder ser instaurado procedimento 

disciplinar.  

Cremos que para efeitos de prescrição se deveria considerar a simples “apresentação de 

participação ou queixa” ou o directo conhecimento para efeitos de se ter por verificado o 

conhecimento juridicamente relevante380. Ao órgão competente para instaurar 

procedimento disciplinar é exigível que num prazo curto tome uma de três decisões: i) 

instaure procedimento disciplinar; ii) arquive a participação ou queixa; iii) promova a 

realização de procedimento de averiguações ou inquérito, se necessário. 

Outra questão que se coloca é a de saber se, no caso da configuração criminal dos factos 

disciplinarmente relevantes, o prazo de conhecimento também deve ser considerado381. No 

                                                      
377. Cfr. o Acórdão do STA de 17 de Dezembro de 1997 (in AD, n.º 441, 1998, pp. 1134 a 1136), o 

Acórdão de 23 de Setembro de 1993 (in AD, n.º 388, 1994, Ano XXXIII, pp. 399 e 406), o Acórdão de 27 de 
Abril de 1993 (in AD, n.º 384, 1993, p. 1260) e o Acórdão de 21 de Abril de 1994 (in AD, n.º 395, 1994, Ano 
XXXIII, pp. 1227 e 1228). 

378. Francisco Cardona, “Foundations and procedures on discipline of civil servants”, Outubro de 2002, 
p. 6, in http://www.oecd.org/dataoecd/27/45/37197156.pdf.   

379. Pertinentemente, Giselle Cibilla Silva escreve: “A imprescritibilidade ainda que não prevista 
expressamente, mas de ocorrência potencial, é vedada. Isso ocorre em situações em que a lei estabelece causa 
obstativa ao início ou continuidade da prescrição, sem, contudo, lhe definir prazo final, fazendo com que a 
prescrição possa jamais incidir. A doutrina denomina esta hipótese de imprescritibilidade relativa ou quase-
imprescritibilidade”. Cfr. “Direito Administrativo disciplinar” brasileiro, in “A prescrição no Direito 
Administrativo disciplinar”, cit., p. 3.  

380. À semelhança do previsto no artigo 56.º, n.º 2, do Estatuto da Ordem dos Enfermeiros, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 104/98, de 21 de Abril, que dispõe: “A responsabilidade disciplinar prescreve também, e sem 
prejuízo do estabelecido no artigo anterior [prescrição da infracção três anos decorridos sobre o termo da 
infracção] se, tendo sido apresentada a qualquer órgão da Ordem participação ou queixa visando enfermeiro, 
não for desencadeado procedimento disciplinar ou de inquérito no prazo de quatro meses.” 

381. De acordo com o artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 24/84, de 16.01, os prazos de prescrição a considerar 
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sentido afirmativo, isto é, o de que é aplicável relativamente a qualquer infracção 

disciplinar, independentemente de poder também constituir infracção criminal e que, 

portanto, se o conhecimento de infracção disciplinar que é também infracção penal 

sobrevém depois do decurso de três anos sobre a data da prática da infracção disciplinar, 

ainda será possível instaurar procedimento disciplinar, depõem a evolução no tratamento 

legislativo da prescrição do procedimento disciplinar, o sentido do conhecimento como 

termo a quo de tal prescrição disciplinar (o de acautelar em tempo útil os interesses do 

empregador e permitir a percepção segura oportuna ao trabalhador do alcance disciplinar da 

sua conduta) e a separação entre a relevância disciplinar e a relevância criminal dos 

mesmos factos ou de factos essencialmente idênticos, o que significa que o entendimento 

da prescrição, em sede disciplinar, não pode ser dado pela perspectiva criminal, pelo que o 

alargamento do prazo prescricional objectivo não desonera os órgãos que corporizam o 

empregador público de decidir a partir de factos configuráveis como “infracção penal”382. 

A afirmação não resolve, porém, o problema de saber se a qualificação - de que os factos 

integrativos de infracção disciplinar são também subsumíveis a infracção criminal - é a do 

órgão administrativo competente ou só pode ser o resultante de qualificação judicial 

certa383, penal ou, como questão prejudicial, aferida pela jurisdição administrativa384. Trata-

                                                                                                                                                                  
são, quer os prazos de prescrição previstos no Estatuto disciplinar para a instauração de procedimento 
disciplinar, quer os previstos na lei penal para os crimes: “Se o facto qualificado de infracção disciplinar for 
também considerado infracção penal e os prazos de prescrição do procedimento criminal forem superiores a 3 
anos, aplicar-se-ão ao procedimento disciplinar os prazos estabelecidos na lei penal” (n.º 3 do artigo 4.º).  

382. Parecer n.º 123/87, do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, publicado no DR., 
II Série, n.º 234, de 10.10.1988, pp. 9337 a 9343, e in BMJ n.º 380, Novembro, 1988, pp. 107 a 110, maxime, 
p. 110 (“A inovação que consistiu no estabelecimento no Estatuto Disciplinar de 1979 de um prazo curto de 
prescrição do procedimento disciplinar imposto, não pela consideração da natureza da falta, mas directamente 
dirigido à Administração e impositivo do dever de agir em curto termo, teve como fundamento a necessidade 
e conveniência, relevando da boa conduta e eficiência dos serviços, em que a relação jurídico-disciplinar se 
estabeleça em curto termo a partir do conhecimento pela Administração dos factos que constituem a falta 
disciplinar. Nesse prazo, a Administração deve manifestar-se em termos inequívocos sobre o exercício do 
direito de punir de modo a definir a relação jurídico-administrativa no domínio disciplinar com a exigível 
celeridade. // «Sendo esse o fundamento da nova regra [“Citando-se, de novo, o parecer deste Conselho n.º 
97/80, de 18 de Dezembro], afigura-se certo que ela tem de funcionar relativamente a qualquer infracção 
disciplinar, independentemente da circunstância de esta poder também constituir infracção criminal, uma vez 
que o dever de a Administração agir existe nos dois casos nas mesmas circunstâncias, pela ponderação da 
relevância disciplinar – e não criminal – da falta».”) 

383. Sobre o assunto, ver Acórdão do STA, de 19 de Fevereiro de 2002, processo n.º 042461, 
JSTA00057280, SA120020219042461.  

384. Cfr. artigo 15.º, n.º 3, do CPTA.  
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se de uma “questão prejudicial de natureza penal para efeitos disciplinares”385 para a qual, 

ora se defende a “suficiência do procedimento disciplinar”, ora a necessidade de uma 

pronúncia jurisdicional definitiva prévia386. 

Como visto, os prazos de prescrição são, quer um prazo curto contado a partir do 

conhecimento, quer um prazo mais longo contado a partir da prática dos factos, podendo 

este constituir infracção disciplinar e “infracção penal”. Se a consideração da natureza 

criminal dos factos constitutivos de infracção disciplinar for para o empregador irrelevante, 

no que se refere à prescrição, o mesmo só pode reagir disciplinarmente, decorridos que 

sejam os prazos disciplinares, depois de proferida sentença judicial que o declare387, 

contando-se o prazo de conhecimento a partir deste momento. Importa ponderar o seguinte: 

a) Na perspectiva do conhecimento, pode conduzir ao alargamento do prazo prescricional 

disciplinar, pois fica dependente do desfecho do processo-crime388. Ao invés, a 

suficiência do conhecimento/qualificação administrativos de infracção criminal propicia 

a prescrição disciplinar antes do termo de tal processo, diminuindo a possibilidade de 

responsabilização disciplinar389. 

b) Se o prazo de conhecimento se aplica também aos factos que constituem crime, então o 

conhecimento, em função de qualificação, relevante, por força da lei, é o do 

                                                      
385. Germano Marques da Silva, Curso de Processo Penal I, 3.ª Edição, revista e actualizada, Editorial 

Verbo, 1996, p. 35.  
386. Germano Marques da Silva defende que para efeito do prazo de prescrição do procedimento 

disciplinar, “é de aplicar o princípio da suficiência do procedimento disciplinar, por aplicação subsidiária do 
disposto no artigo 7.º do CPP” (idem, p. 35). O artigo 7.º, com a epígrafe “Suficiência do processo penal”, 
dispõe no seu n.º 1 que “[o] processo penal é promovido independentemente de qualquer outro e nele se 
resolvem todas as questões que interessarem à decisão da causa” e o seu n.º 2 confere ao tribunal a 
possibilidade de suspender o processo penal quando considerar que nele se suscita questão não penal que não 
pode ser convenientemente ser resolvida no mesmo. 

387. Belén Marina Jalvo, El Regimén Disciplinario de los Funcionarios Públicos, cit., p. 263: sendo a 
infracção disciplinar integrada por condutas constitutivas de crime relacionadas com o serviço ou que afectem 
a Administração e os administrados enquanto tais, a respectiva sentença penal marcará, então, o início do 
prazo de prescrição. 

388. O qual pode não ser relevante do ponto de vista da qualificação abstracta dos factos como crime. 
389. Sem prejuízo de, conhecidos os factos que indiciam a prática de infracção disciplinar, o juízo da 

susceptibilidade da sua configuração como crime não lhe ser forçosamente contemporâneo; acresce que o 
aproveitamento pode não ser relevante, na medida em que o «autoconhecimento» administrativo de infracção 
(ajuizada) criminal ocorrer em momento mais ou menos próximo da judicial. 
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empregador público390. 

c) A tomar como termo a quo, não o do conhecimento mas o da ocorrência dos factos, e 

como exigência, ao nível da sua relevância criminal, a qualificação jurisdicional certa, a 

acção disciplinar subsequente fica dependente da maior ou menor duração do respectivo 

processo. 

d) A razão da atribuição de relevância aos prazos prescricionais criminais prende-se com a 

maior gravidade dos factos integrativos de infracção disciplinar e não propriamente 

com o “alarme social”, pois, a objectivação certa deste, em sentença judicial, pode 

desatender a perturbação ou, principalmente, a confiança funcional prejudicada, 

independentemente da sua exacta qualificação criminal. Isto é, não se alarga o prazo 

prescricional por os factos integrarem a prática de um crime, mas pela gravidade dos 

factos que assumem, igualmente, no plano funcional391. 

No Parecer n.º 42/1995, do Conselho Consultivo da PGR aduz-se que “a aplicação do 

prazo de prescrição do procedimento criminal de modo algum significa que o prazo 

conserve então a sua natureza (…). Relevando, concretamente, em processo disciplinar 

…volve-se em prazo de prescrição deste procedimento, ficando enquanto tal sujeito aos 

poderes de cognição e decisão incluídos na competência disciplinar”392. 

e) A jurisprudência comunitária “admite o recurso pelos autoridades disciplinares aos 

conceitos de direito penal para definir e eventualmente tipificar os factos submetidos à 

sua apreciação não as obriga, porém, a interpretar os conceitos utilizados nas suas 

decisões à luz do sentido habitualmente dado a esses conceitos no direito penal dos 

Estados-Membros”393. 

f) Em favor do ajuizamento criminal da conduta pelo empregador, para efeitos de 
                                                      

390. A defesa da necessidade de uma pronúncia jurisdicional definitiva é contraditória com a afirmação 
de que se aplica o conhecimento do n.º 1 do artigo 4.º também a factos considerados como “infracção penal”. 

391. Daí que não haja uma aventada invasão da esfera jurisdicional (declaração de voto de Rosendo Dias 
José ao Acórdão do STA de 19 de Fevereiro de 2002, processo n.º 042461, JSTA0005780 e 
SA120020219042461; o mesmo convoca acórdão de 1977, onde se refere existir “invasão do poder judicial 
pela Administração”). 

392. Parecer da PGR n.º 24/1995, de 7 de Dezembro de 1995, p. 21, PGRP00000743 e Documento 
PPA19951207002400.  

393. Acórdão do Tribunal de Primeiro Instância (Quarta Secção), de 12 de Setembro de 2000, processo T- 
-259/97, in www.europa.eu.int (p.8).  
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prescrição disciplinar, depõe, igualmente, o facto de a capacidade objectiva da 

Administração para identificar a prática de “infracção penal” ser reconhecida para 

efeitos da respectiva participação criminal e a invocação do “princípio da suficiência do 

procedimento disciplinar, por aplicação subsidiária do disposto no art. 7.º do CPP”394.  

g) O princípio da presunção da inocência do arguido, invocado para sustentar que a 

condenação constitui pressuposto da responsabilidade disciplinar395, é atalhável por 

apelo ao princípio da interpretação mais favorável396.  

h) Sem prejuízo de certos ilícitos disciplinares levarem ínsita uma valoração de factos 

semelhantes aos de certos ilícitos criminais397, está em causa o conhecimento/ 

qualificação criminal para efeitos de responsabilidade disciplinar e não de 

responsabilidade criminal. 

i) Pode invocar-se ainda o facto de também na aplicação de leis de amnistia a 

Administração ajuizar da qualificação como crime dos factos integrativos da infracção 

disciplinar, para poder aplicar a amnistia. A Administração ao “averiguar se o ilícito é 

disciplinar ou criminal, procede segundo um dever de ofício que decorre da própria 

oficiosidade da aplicação da Lei”. Por outro lado, “a análise prévia sobre a verificação 

autónoma dos elementos do tipo se apresenta de todo como indispensável (...). A não 

ser assim, a Administração poderia ver-se a braços com sérias dificuldades na aplicação 

de qualquer lei de amnistia”, sob o estigma de usurpação do poder judicial e sob “o 

risco de a aplicar indevidamente, sempre que os factos praticados pudessem preencher 

os elementos típicos de algum ilícito criminal”. E assim concluiu o Supremo Tribunal 

Administrativo no Acórdão de 31 de Outubro de 2002, processo n.º 0517/02, que “não é 

válida a tese de que a qualificação de factos susceptíveis de integrarem um ilícito 

                                                      
394. Germano Marques da Silva, Curso de Processo Penal, I, Universidade Católica Portuguesa, Editorial 

Verbo, 1996, p. 35. 
395. Sobre a referência a este argumento, cfr. Germano Marques da Silva, Curso de Processo Penal, I, cit., 

p. 35, nota 1.  
396. Sobre este princípio, América A. Taipa de Carvalho, Direito Penal, Parte Geral, Questões 

Fundamentais, cit., pp. 222 e segs.  
397. Cfr. alínea f), do n.º 4 do artigo 26.º do Estatuto Disciplinar de 1984 e Acórdão do STA de 3 de 

Junho de 2003, da 2.ª Subsecção do Contencioso Administrativo, proferido no processo n.º 0477/03 (p.10), in 
www.dgsi.pt/jsta. 
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criminal e disciplinar compete exclusivamente à jurisdição penal e de que só depois de 

o tribunal criminal se pronunciar sobre essa subsunção a um tipo legal de crime é que 

deveria ser aplicável ou não a amnistia”398. 

Ainda no plano da suficiência da consideração administrativa do carácter criminalmente 

punível dos factos, importa ponderar a questão de saber se, tendo-se verificado o 

conhecimento administrativo dos factos susceptíveis de constituírem crime e não tendo o 

empregador reagido disciplinarmente, pode, mais tarde, em face da notificação judicial de 

condenação penal por factos passíveis de sanção disciplinar, instaurar procedimento 

disciplinar399. A Administração conhecidos os factos tem um prazo curto para avaliar da 

sua relevância disciplinar e criminal. Concluindo pela primeira, pode instaurar 

procedimento disciplinar. Concluindo também pela segunda, tem o dever de fazer a 

respectiva participação criminal400. Não fazendo esta, não deve poder invocar o 

conhecimento posterior da sua relevância criminal e, por isso, ainda que decorrido o «prazo 

disciplinar» objectivo, instaurar procedimento disciplinar.  

A invocação da natureza criminal dos factos e o consequente início de procedimento 

disciplinar não obstante ter decorrido o respectivo prazo disciplinar como forma de 

ultrapassar o decurso deste401402 é triável jurisdicionalmente quanto: i) à bondade desse 

                                                      
398. In www.dgsi.pt, n.º Convencional JSTA0001326 e n.º do Documento SA1200210310517, p. 14, e 

Parecer da PGR n.º 241/1991, n.º Convencional PGRP00000743 e n.º do Documento PPA19951207002400, 
p. 2. 

Germano Marques da Silva (Curso de Processo Penal, I, cit., 1996, p. 35) defende que a qualificação dos 
factos como crime cabe, para aplicação de amnistia, à entidade administrativa competente, por força do 
“princípio da suficiência do procedimento disciplinar”, aplicado subsidiariamente com base no artigo 7.º do 
CPP. 

399. Virga, Pietro, Il Pubblico Impiego, Milano - Dott. A. Giuffrè Editore, 1991, Terza Edizione 
Interamente Rifatta, p. 213 (90 dias a contar da data da comunicação da sentença transitada em julgado). 

400. Na hipótese de não acusação, pronúncia ou de absolvição no processo-crime, esta não se repercute 
necessariamente no procedimento disciplinar, no qual, aliás, pode já ter sido aplicada sanção disciplinar 
executada. Só se repercute se os factos dados por provados no procedimento disciplinar forem prejudicados 
por prova contrária em processo penal  

401. Por exemplo, decorridos mais de três anos sobre a prática de factos integrativos de crime de 
corrupção, o empregador público obtém a notícia de tais factos. Nesta hipótese, para além da participação 
criminal e do curso de eventual processo-crime, pode considerar os mesmos, segundo a prova disponível, e 
apurar da responsabilidade disciplinar do trabalhador. 

402. Antônio Carlos Alencar Carvalho, “Contagem dos prazos prescricionais da lei penal para punições 
disciplinares de servidores públicos: reflexão crítica sobre os conceitos de tipicidade e discricionariedade das 
faltas administrativas para os fins do art. 142, § 2.º, da Lei n.º 8.112/90”, pp. 6, 7, 10, 11 e 25, Jus Navigandi, 



 
Capítulo II – Os limites ao exercício do poder disciplinar 117 
________________________________________________________________________________________ 
 

qualificação; ii) quanto aos fins que orientaram o exercício do poder; ii) quanto à 

autonomia disciplinar dos factos. 

2.2.1.2. Interrupção e suspensão de prazo prescricional 

O prazo de prescrição da acção disciplinar pode deixar de contar quer por interrupção quer 

por suspensão. A contagem do prazo prescricional que, de acordo com a lei403, se inicia na 

“data em que a falta houver sido cometida” (prazo que é, em regra, de três anos) - 

interrompe-se pela prática de acto que exprima a intenção de exercer o poder disciplinar, 

como seja a indagação sobre a consistência (indiciária) da notícia da prática de infracção 

disciplinar e do seu autor.  

O prazo de prescrição conta-se “desde o dia em que tiver sido praticado o último acto” 

instrutório efectivamente relevante “a respeito da infracção”404. Dir-se-á que esta 

disposição permite a imprescritibilidade, pois a partir do termo de cada interrupção voltaria 

a iniciar-se a contagem de novo prazo. Não é, porém, assim. Ao invés do n.º 2 do artigo 

121.º do Código Penal, que estabelece que “[d]epois de cada interrupção começa a correr 

novo prazo de prescrição”, no “Estatuto disciplinar de 1984”, não há lugar a mais do que 

uma interrupção, temporal e duplamente limitada, uma vez que tem de ocorrer no prazo de 

prescrição e porque relevante é apenas o último acto praticado no decurso desse prazo405.  

Os “actos instrutórios com efectiva incidência na marcha do processo” pressupõem, em 

regra, um procedimento investigatório instaurado, seja de averiguações, de inquérito, de 

sindicância ou disciplinar (em que seja visado um outro funcionário, mas no qual venha a 

apurar-se infracção disciplinar da autoria de um outro)406. A instauração de qualquer um 

destes assaca a lei o efeito de suspender o curso do prazo prescricional, que, nestes termos, 
                                                                                                                                                                  
n.º 1237 (20.11.2006), in http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=9181”.   

403. Para além do prazo reportado ao conhecimento.  
404. Na expressão do n.º 4 do artigo 4.º do Estatuto Disciplinar de 1984, “[s]e antes do decurso do prazo 

referido no n.º 1 alguns actos instrutórios com efectiva incidência na marcha do processo tiverem lugar a 
respeito da infracção, a prescrição conta-se desde o dia em que tiver sido praticado o último acto.” 

“A interrupção inutiliza para a prescrição todo o tempo decorrido anteriormente, começando a correr 
novo prazo a partir do acto interruptivo, sem prejuízo do disposto nos n.ºs 1 e 2 do artigo seguinte.” (artigo 
326.º do Código Civil). 

405. Se ocorrer no último dia antes do decurso de três anos, pode recomeçar a contagem de um novo 
prazo de três anos. 
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não se inicia, nem corre. No entanto, o efeito suspensivo só deve verificar-se se forem 

objectivamente necessários ou efectivamente relevantes para à determinação dos contornos 

disciplinares da conduta do trabalhador, assim como se forem conduzidos de forma 

diligente407. 

Para efeito de interrupção não é ressalvado o tempo de suspensão. A necessidade de 

“efectiva incidência na marcha do processo”408 afasta o efeito interruptivo de diligências 

impertinentes ou inúteis para apurar os contornos disciplinares dos comportamentos 

investigados. Um processo de averiguações, de inquérito, de sindicância ou disciplinar não 

pode estar parado, no sentido de ausência de qualquer diligência instrutória, por três anos e 

um dia, sob pena de não ser possível já a interrupção do prazo de prescrição. Deste modo, 

não é necessário apelar ao n.º 3 do artigo 121.º do Código Penal, segundo o qual a 

“prescrição do procedimento criminal tem sempre lugar quando, desde o seu início e 

ressalvado o tempo da suspensão, tiver decorrido o prazo normal da prescrição acrescido de 

metade.” Não existe lacuna normativa, à face do “princípio geral do direito sancionatório” 

da imprescritibilidade409, porque não só não existe imprescritibilidade, como o prazo limite 

para a prescrição disciplinar é mais favorável do que o previsto no Código Penal410. 

Dada a latitude que o prazo prescricional pode então assumir, justificar-se-ia que, nos casos 

em que tenha sido instaurado procedimento de inquérito, averiguações ou sindicância, o 

estabelecimento de um prazo curto para a instauração do procedimento disciplinar após o 

                                                                                                                                                                  
406. Cfr. n.º 5 do artigo 4.º do Estatuto Disciplinar de 1984. 
407. Para esta exigência relativamente ao Direito disciplinar laboral privado, ver Acórdão do STJ, de 27 

de Outubro de 2004, Processo n.º 03S3784, JSTJ000, N.º do Documento SJ200410270037844, in 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/. Ver, também, Eduardo García de Enterría e Tomás-Ramón Fernández, Curso de 
Derecho Administrativo II, Novena Edición, Thomson Civitas, 2004, p. 184. 

408. Cfr. n.º 4 do artigo 4.º do Estatuto Disciplinar de 1984.  
Guido Zanobini refere, relativamente ao ordenamento jurídico italiano, que “o procedimento extingue-se 

por abandono quando durante noventa dias nenhum acto tenha lugar”. Corso di Diritto Amministrativo, 
Volume Terzo (L’Organizzazione Amministrativa), Sesta Edizione, Milano, Dott. A. Giuffrè Editore, 1958, p. 
308. 

409. Parecer n.º 160/2003, do Conselho Consultivo da PGR, DR., II Série, n.º 79, de 2 de Abril de 2004, 
p. 5363.  

410. Em sentido diferente, ver Parecer n.º 160/2003, do Conselho Consultivo da PGR, cit., pp. 5356 e 
segs. O parecer parte da premissa, da qual discordamos, de que não existe no artigo 4.º do Estatuto Disciplinar 
de 1984, um limite máximo para a prescrição, premissa que extrai, sem o nomear, da interpretação do n.º 4 do 
artigo 4.º à luz do n.º 2 do artigo 121.º do Código Penal. 
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seu termo. Este prazo é dado pelo prazo prescricional de conhecimento, mas o início da 

contagem do mesmo depende de as respectivas conclusões serem prontamente apresentadas 

àquele, o que nem sempre acontece411. 

Nas infracções continuadas e de execução continuada, o prazo de prescrição começa a 

contar a partir da cessação da conduta infractora ou do conhecimento dessa cessação412.  

A interrupção e a suspensão da prescrição acontecem com o facto objectivo que as 

determina, não sendo exigível, para a produção dos respectivos efeitos, que o mesmo seja 

levado ao conhecimento do visado. 

2.2.1.3. A caducidade do procedimento disciplinar 

Outro efeito do decurso do tempo é o da eventual caducidade do procedimento disciplinar. 

Pressupõe a fixação de um prazo para o seu termo ou a delonga irrazoável do mesmo. Se 

não é comum a fixação de um prazo geral para o procedimento, mas apenas de prazos 

parciais para as suas fases e a realização de alguns dos seus trâmites, ao decurso destes não 

é atribuído o efeito de prejudicar a continuação do procedimento disciplinar. Para além de 

outros efeitos que se podem reconhecer à respectiva ultrapassagem, crê-se que não é de 

excluir em situações-limite a caducidade do procedimento, o que se explicará melhor 

noutro local. 

3. Os limites objectivos do poder disciplinar 

Por limites objectivos do poder disciplinar consideramos, por um lado, os limites 

decorrentes do objecto imediato e do mediato da relação jurídica de emprego público. Por 

outro lado, atendemos aos limites relativos ao objecto da infracção disciplinar. 

 

 

                                                      
411. Cfr. artigo 4.º, n.º 2, do Estatuto Disciplinar de 1984. 
No Código do Trabalho, não podem mediar mais de trinta dias entre “a conclusão do inquérito e a 

notificação da nota de culpa”, assim como entre “a suspeita da existência de comportamentos irregulares e o 
início do inquérito” (artigo 412 do Código do Trabalho). 

412. Cfr. Acórdão do STA de 16 de Janeiro de 2003, processo n.º 0604/02, e Acórdão do STA de 16 de 
Julho de 1997, processo n.º 021488, in www.gdsi.pt/jsta. 
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3.1. Os limites objectivos decorrentes do objecto imediato e do objecto mediato da 

relação jurídica de emprego público 

3.1.1. Os limites objectivos decorrentes do objecto imediato 

O objecto imediato da relação jurídica de emprego corresponde à tessitura dos respectivos 

direitos e deveres mútuos, ao respectivo regime jurídico-laboral.  

Este regime determina os termos substantivos e procedimentais do exercício do poder 

disciplinar. A alteração do vínculo e regime jurídicos de uma relação jurídica de emprego 

público pode repercutir-se no exercício do poder disciplinar. Suponha-se que a prática de 

infracção disciplinar ocorreu sendo a relação de trabalho titulada pela nomeação e regida 

pelo regime jurídico da função pública (no sentido estrito) e que, em momento posterior, 

passou a ser titulada pelo contrato individual de trabalho e/ou regido (fundamentalmente) 

pelo respectivo regime jurídico. Verificando-se a modificação sem mudança do empregador 

público, o decisivo para aferir do regime aplicável é o momento da prática da infracção 

disciplinar, mesmo que a modificação seja temporária. 

Sendo diferentes os empregadores públicos e sendo a mudança de título da relação jurídica 

de emprego público definitiva, em princípio, o regime disciplinar aplicável afere-se pelo 

momento da prática da infracção disciplinar e data da mudança do regime jurídico de 

trabalho. A sanção a aplicar no âmbito da anterior configuração jurídica da mesma, em 

princípio, não se projecta sobre a segunda, dada a alteração do empregador. Na hipótese da 

mudança ter carácter temporário, o regime jurídico disciplinar afere-se nos mesmos termos, 

sendo certo que, dado o carácter estrutural ou de base da anterior relação jurídica de 

emprego, justifica-se o enquadramento das decisão disciplinar do «empregador funcional» 

na relação jurídica de emprego público de base, pelo menos que, quando afecte a 

subsistência dessa mesma relação jurídica de base, seja aferida pelo regime jurídico 

aplicável à mesma413. 

                                                      
413. Nestes sentido, dispõe o n.º 7 do artigo 23.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho (“Os comportamentos 

do funcionário ou agente cedido têm relevância no âmbito da relação jurídica de emprego público, devendo o 
procedimento disciplinar que apure as referidas infracções disciplinares respeitar o Estatuto Disciplinar dos 
Funcionários e Agentes da Administração Pública.”) e o artigo 58.º, n.º 5, da “PL 316/2007”, de 12 de Junho 
de 2007 (“Os comportamentos do trabalhador cedido têm relevância no âmbito da relação jurídica de emprego 
de origem, devendo o procedimento disciplinar que apure as infracções disciplinares respeitar o estatuto 
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A mudança do regime jurídico-laboral, relativamente às relações jurídicas existentes, pode 

colocar problemas à luz do princípio da tutela da confiança, que protege “um mínimo de 

certeza e segurança das pessoas quanto aos direitos e expectativas criados no 

desenvolvimento das relações jurídicas”414. Nesta perspectiva, ou é salvaguardado o regime 

jurídico da cessação de trabalho, se mais protectivo, não obstante mudar o título e natureza 

das relações jurídicas, ou é conferida ao trabalhador a opção entre essa mudança e a 

manutenção da situação jurídica anterior415.  

3.1.2. Os limites objectivos decorrentes do objecto mediato 

As modificações no objecto mediato, isto é, ao nível da prestação de trabalho também 

podem ser relevantes para aferir a extensão do poder disciplinar do empregador público. O 

exercício de funções exteriores à «qualificação» ou «categorização» profissional do 

trabalhador, quando não justificada no quadro de um exercício válido do ius variandi, 

coloca a questão de saber se é possível a punição pelas funções correspondente à variação 

funcional ilegal. Considere-se, por exemplo, a hipótese do agente da PSP que é colocado 

pelo Director Nacional da PSP a exercer funções de engenheiro, na sequência da conclusão 

do curso de licenciatura, sem fixação de qualquer limite temporal, numa situação de 

normalidade organizacional e fora das regras legais próprias para a mudança titulada DE 

carreira. Suponha-se que, no exercício de tais funções, viola o dever de zelo. Responde 

como técnico superior engenheiro ou como agente da PSP? Equacione-se a hipótese do 

funcionário auxiliar administrativo e que é afecto, num mesmo quadro circunstancial, ao 

                                                                                                                                                                  
disciplinar de origem”). 

414. Expressão retirada do Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 1011/96, citado pelo Acórdão do 
Tribunal Constitucional185/2004, processo n.º 422/03, de 23 de Março de 2004, p. 8, in 
http://w3.tribunalconstitucional.pt/acordaos/acordaos04/101-200/18504.htm.  

415. Cfr. Acórdão do STA de 5 de Julho de 2005, processo n.º 0755/04 (JSTA00062399 e 
SAP200507050755): a manutenção do regime jurídico do funcionalismo público vigente na data de opção do 
trabalhador, no caso da Caixa Geral de Depósitos, não pode ser parcialmente afastada pela determinação da 
“aplicação aos respectivos trabalhadores do regime disciplinar aplicável à generalidade dos trabalhadores 
bancários, sem ter em conta qualquer das especialidades do regime de direito público que os vinculava a esse 
instituto”. Ver, também, artigo 88.º, n.º 4, do “PL 316/2007”, de 12 de Junho de 2007 (“Os actuais 
trabalhadores nomeados definitivamente que exercem funções em condições diferentes das referidas no artigo 
10.º mantêm os regimes de cessação da relação jurídica de emprego público e de reorganização de serviços e 
colocação de pessoal em situação de mobilidade especial próprios da nomeação definitiva e transitam, sem 
outras formalidades, para a modalidade de contrato de trabalho por tempo indeterminado.”). 
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exercício das funções próprias de guarda prisional. Suponha-se que, chamado a comparecer 

ao serviço, para o qual não estava escalado, por ter ocorrido motim num estabelecimento 

prisional, se recusa a fazê-lo. A questão que se coloca é a de saber se pode ser 

responsabilizado disciplinarmente como guarda prisional, cujo regime de trabalho é o da 

disponibilidade permanente. Entendemos que, numa situação de variação funcional ilegal, 

deve responder nos limites da respectiva «qualificação profissional», tal como delimitada 

pela relação jurídica de emprego público que o vincula ao empregador. Pela variação 

funcional ilegal em si, deve responder o órgão administrativo a que é imputável a decisão 

implícita ou expressa no sentido da mesma. 

3.2. Os limites relativos ao objecto da infracção disciplinar 

O trabalhador não pode ser sancionado disciplinarmente “por comportamentos que não 

consubstanciem uma infracção” disciplinar416, sob pena de violação do princípio da boa fé, 

da legalidade e da prossecução do interesse público (artigo 266.º, n.º 2, da CRP e artigos 4.º 

e 6.º-A do CPA). Os limites relativos ao objecto da infracção disciplinar prendem-se com a 

determinação das condutas passíveis de ser qualificadas como infracção disciplinar e quais 

os termos em que pode o empregador público considerar as mesmas puníveis 

disciplinarmente. 

3.2.1. O princípio da legalidade disciplinar 

3.2.1.1. O princípio da legalidade 

Aristóteles, partindo do princípio que “as leis determinam todas as coisas visando o bem 

comum, seja de todos os membros da cidade, seja o dos seus vultos mais destacados” e que 

são “disposições universais”, conclui “que o está definido pela legislação como coisa legal” 

é justo417. A lei é, já então, concebida como geral e abstracta e tem para o filósofo um 

necessário conteúdo: dispõem para “o bem comum”. Admite, porém, que quando “aparece 

inesperadamente um caso particular que se lhe escapa, é, então, legítimo – na medida em 

                                                      
416. Maria do Rosário de Palma Ramalho, Direito do Trabalho, Parte II – Situações Laborais Individuais, 

cit., p. 637. Ver, também, artigo 374.º, n.º 2, do Contrato de Trabalho. 
417. Livro V de Éticas a Nicómaco, in Obra Jurídica de Aristóteles, Resjurídica, tradução de Fernando 

Couto, p. 59.  
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que a disposição tomada pelo legislador é insuficiente e errada por causa do seu carácter 

absoluto – aplicar um correctivo, para obviar a esta omissão, promulgando o que o 

legislador teria querido no seu lugar e que teria previsto na lei, se tivesse tido conhecimento 

prévio do caso”, para obter a regulação equitativa do caso418. 

John Locke atenta para a fundamentalidade do governo “por meio de leis inteligentes e 

aceites e não por ditames extemporâneos e resoluções indeterminadas (...) [,] leis 

estabelecidas e promulgadas, a fim de que o povo não só possa saber qual é a sua 

obrigação, e esteja salvo e seguro dentro dos limites da lei mas também para que os 

governantes se contenham dentro dos seus devidos limites, e não sejam tentados pelo poder 

que eles têm nas suas mãos a empregá-lo para fins e medidas contrárias ao bem público e 

que o povo não aprove espontaneamente”419. Assinalando como elemento característico da 

lei a generalidade (para além da soberania), refere que “[h]á muitas coisas sobre que a lei 

não pode providenciar, e essas necessariamente se devem deixar à discrição daquele que 

tem o poder executivo, para ele as deixar segundo o bem e vantagem pública o exigir”, para 

“mitigar a sua severidade” ou perdoando “quando de aí não resulta dano aos inocentes” e 

para atalhar a situações em que o legislativo se revela “demasiadamente vagoroso para o 

expediente necessário para execução” e a situações imprevisíveis. Os governantes têm, 

então, a permissão do povo “para fazer várias coisas, segundo eles melhor o entenderem, 

quando a lei é muda, e também algumas vezes contra o directo sentido literal da lei, sendo 

para o bem público, e havendo o consentimento tácito quando assim for feito”420; dispõem 

da prerrogativa, isto é, d“o poder de promover o bem público sem uma regra para isso 

estabelecida”421. 

                                                      
418. Livro V de Éticas a Nicómaco, cit., p. 90.  
419. Ensaio sobre a Verdadeira Origem, Extensão e Fim do Governo Civil, Edições 70, tradução de João 

Oliveira de Carvalho, p. 115. Cfr. igualmente p. 132, p. 156 (“Aonde quer que acabar a lei começa a tirania”), 
pp. 165, 167, 168 e 171. 

420. Ensaio sobre a Verdadeira Origem, Extensão e Fim do Governo Civil, cit., pp. 133 e 134. 
421. Ensaio sobre a Verdadeira Origem, Extensão e Fim do Governo Civil, cit., p. 135. 
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Cesare Beccaria observa, no entanto, que as decisões dos juízes “são sempre contrárias à 

liberdade política, quando não são proposições particulares de uma máxima geral existente 

no código público”422. 

O princípio da legalidade é tecido nos alvores do Estado de Direito liberal para cumprir 

uma função garantística, de defesa (parlamentar) dos cidadãos contra intervenções públicas 

não consentidas423 na liberdade, propriedade e segurança e que não tivessem uma 

formulação genérica e abstracta (em ordem a prevenir o arbítrio)424. Ao legislador competia 

“declarar de que lado está o direito e de que lado está o dever”; não lhe sendo possível 

“determinar de que lado está o bom direito, então é livre de seguir os ditames da sua 

razão”425. Afirmou-se como princípio da legitimidade democrática – então representativo-

burguês ou democrático-censitário - numa relação de contraponto (e ligação) ao “pólo 

monárquico-governativo”426 ou executivo427.  

                                                      
422. Dos Delitos e das Penas, Edição da Fundação Calouste Gulbenkian, 1998, p. 129.  
423. As leis “representam a vontade geral, que é o conjunto das vontades particulares”, “uma soma de 

mínimas porções da liberdade particular de cada um” (Dos Delitos e das Penas, cit., p. 118). A reserva de lei 
parlamentar obedece ao esboço tripartido linear da separação de poderes e funções.  

424. “O fim de toda a sociedade política é assegurar a cada um dos indivíduos que a compõem o maior 
gozo possível dos três direitos naturais da propriedade real, da liberdade individual e da segurança pessoal 
[direitos originários e absolutos, “único fundamento legítimo de todos os nossos direitos civis e políticos”, nas 
palavras de Lopes Praça, Direito Constitucional Portuguez, Estudos sobre a Carta Constitucional de 1826 e 
Acto Addicional de 1832, Coimbra, Imprensa Litteraria, 1878, pp. 25 e 26]. “Estes direitos, uma vez 
garantidos ao cidadão pela lei civil, tornam-se direitos civis” (Silvestre Pinheiro-Ferreira, Précis d’un Cour de 
Droit Public interne et externe, Paris, Rey et Gravier Libraires, 1830, p. 1. Ver também p. 8).  

E “o mais sagrado dos deveres do cidadão, depois da obediência às ordens de autoridade que sejam 
conformes às leis do Estado, é a resistência àquelas que lhe sejam contrárias” (Silvestre Pinheiro-Ferreira, 
idem, pp. 46 e 47). Nuno Brandão, Justificação e Desculpa por Obediência em Direito Penal. Coimbra 
Editora, Fevereiro, 2006, p. 324 (“A ilicitude do acto estadual constitui obstáculo a que, caso seja oferecida 
oposição à execução da ordem, haja uma responsabilização penal fundada em qualquer crime cuja punição 
dependa da legitimidade do acto oficial, como acontece de forma paradigmática nos crimes de resistência e de 
desobediência à autoridade pública.”). 

A “lei deixa de ser a vontade do Estado (voluntas), para passar a ser criação da vontade de todos os 
cidadãos (ratio) através dos seus representantes (no feliz contributo de Sieyès), de forma que a liberdade 
consiste em não mais do que obedecer às leis” - Francisco L. Hernández González, “La evolución de la 
potestad reglamentaria en el constitucionalismo francés. Mitos y realidades”, Revista de Administración 
Pública, n.º 163, Enero/Abril, 2004, p. 468, e Cesare Beccaria, Dos Delitos e das Penas, cit., pp. 63, 65, 79 e 
83. 

425. Silvestre Pinheiro-Ferreira, Précis d’un Cour de Droit Public interne et externe, cit., pp. 1 e p. 7.  
426. Expressão de Agatino Cariola, La Nozione Costituzionale di pubblico impiego, Milano - Dott. A. 

Giuffrè Editore, 1991, p. 159. Sobre o fundamento da reserva de lei, ob. cit., pp. 158 e segs.  
427. Sem prejuízo, nas monarquias constitucionais, o monarca concorre “à la confection des lois”. 
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A formulação discursiva da lei é rica no exercício de uma função ideológica428. De um 

domínio de competências limitado (lançamento de impostos, aprovação do orçamento, 

determinação dos crimes e das penas, as liberdades públicas, o regime eleitoral), o conteúdo 

da lei alargou-se com o espraiar do Estado Social: traduz as directivas e as escolhas 

políticas fundamentais e “regula todas as matérias importantes para a vida em 

sociedade”429. Assume outros fundamentos que não apenas a corporização do princípio 

democrático, centrado sobre a relação do Parlamento com o Governo. É também a voz das 

minorias representativas. Abre-se espaço para intervenções normativas primárias do 

Executivo, habilitado ou não pelo Parlamento, ou complementando as suas “leis-quadro”430 

ou desenvolvendo as suas leis de base. O Governo é também órgão de afirmação do 

princípio democrático, maxime no sistema de governo parlamentar.  

O princípio da legalidade é o princípio da legalidade de todas as formas de actuação 

administrativa – não é apenas a legalidade dos actos administrativos, nem estes se reduzem 

à expressão do imperium administrativo, mas surgem também como uma das formas de 

regulação participada de uma situação concreta e individual431 – e da organização 

administrativa. É um princípio de referenciação (estabelece os limites da deverosidade) da 

discricionariedade administrativa e da sua conformidade com o princípio da imparcialidade.  

                                                                                                                                                                  
Silvestre Pinheiro-Ferreira, Précis d’un Cour de Droit Public, cit., p. 9. Representa “os interesses gerais e 
recíprocos de todos os poderes constitutivos o Estado e os interesses recíprocos de cada nação e de todos os 
outros povos” (p. 11 e p. 32); “é o terceiro braço do poder legislativo” (p. 42). A monarquia constitucional é, 
para o Autor, aquela em que, ao invés da monarquia absoluta - na qual “o monarca exerce a plenitude do 
poder legislativo” -, o monarca partilha tal poder com outros representantes da nação (pp. 34 e 49). O rei tem 
poder de iniciativa legislativa e o poder de veto (que o autor justifica como uma alternativa à abdicação que se 
lhe imporia se tivesse de “executar uma lei que a intima convicção da sua consciência consideraria contrária 
aos interesses do Estado” (pp. 39 e 40). 

428. António Manuel Hespanha, “Lei e Justiça: história e prospectiva de um paradigma”, in Justiça e 
Litigiosidade: História e Prospectiva, Lisboa, s/data, Fundação Calouste Gulbenkian, p. 11. 

429. Francisco L. Hernández González, “La evolución de la potestad reglamentaria en el 
constitucionalismo francés. Mitos y realidades”, Revista de Administración Pública, n.º 163, Enero/Abril, 
2004, p. 467, e Ricardo Rivero Ortega, El Estado Vigilante. Consideraciones Jurídicas sobre la Función 
Inspectora de la Administración, cit., pp. 103 e 104.  

430. Francisco L. Hernández González, “La evolución de la potestad reglamentaria en el 
constitucionalismo francés. Mitos y realidades”, cit., pp. 477 e 478. 

431. Piero Alberto Capotosti, “Verso una nuova configurazione del principio di legalità?”, in Democrazia 
e Amministrazione, in Riccordo di Vittorio Bachetet, organizada por Giovanni Marongiu e Gian Candidado 
De Martin, Giuffrè Editore, 1992, pp. 133 e 134. 
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O carácter regulativo-compositivo de interesses em concorrência ombreia e, por vezes, 

sobrepõe-se às potencialidades propulsoras, directivas e prospectivas das normas legais; em 

parte, a «nobre» lei «administrativiza-se»; noutra parte, reposiciona o seu papel face: i) à 

diversificação das fontes normativas; ii) à conformação ou condicionamento extra-nacional; 

iii) ao aumento da normatividade auto e co-regulatória. Esse reposicionamento implica a 

“renúncia à regulação exaustiva dos processos sociais” e o apuramento do seu carácter 

estrutural, conformativo-coordenador da “pluralidade de sistemas jurídicos diferenciados e 

dos seus respectivos «espaços sócio-legais»”432. Cede o seu «signo de estabilidade» ao 

«signo» da mutabilidade e indeterminação. Enfatiza-se, no entanto, a sua idoneidade 

material, propiciada pelas formas e procedimentos que doseiam a sua emanação (v. g., 

participação de vários sujeitos, intervenção do Presidente da República, possibilidade de 

fiscalização preventiva). No caso da “reserva de Lei como reserva de procedimento 

parlamentar implica interpretar a lei como categoria competencial, pois importa que a 

decisão seja tomada por aquele órgão que tem uma composição e um procedimento mais 

adequado para o desenvolvimento da função433. 

Daí poder dizer-se que a ratio garantística respeita hoje, sobretudo, ao “plano técnico-

formal” e à salvaguarda de valores constitucionais, como a tradicional liberdade individual, 

a solidariedade, a organização administrativa, a imparcialidade e o bom funcionamento da 

Administração434.  

                                                      
432. José Eduardo Faria, “Divisão dos poderes e constitucionalismo: virtudes e dilemas”, Revista do 

Ministério Público, Janeiro-Março, 1998, pp. 11 a 20.  
433. “As vantagens que oferece o procedimento legislativo e a publicidade que o rodeia na ponderação e 

tutela dos direitos fundamentais dos cidadãos são especialmente visíveis quando se trata de regular as 
intervenções policiais ou controladoras da Administração” (Ricardo Rivero Ortega, El Estado Vigilante. 
Consideraciones Jurídicas sobre la Función Inspectora de la Administración, cit., p. 105). E das vantagens 
reconhecidas à intervenção legislativa do Parlamento: a publicidade dos debates e votações, que Silvestre 
Pinheiro-Ferreira qualifica como “uma das mais seguras garantias das liberdades públicas” (Précis d’un Cour 
de Droit Public, cit., p. 26), também o “único meio de impedir que a sua responsabilidade seja absolutamente 
ilusória” (p. 28), submetendo os seus membros “ao tribunal da opinião pública” (p. 29). 

434. Agatino Cariola, ob. cit., pp. 161 a 170; Piero Alberto Capotosti, “Verso una nuova configurazione 
del principio di legalità?”, in Democrazia e Amministrazione, in Riccordo di Vittorio Bachetet, organizada 
por Giovanni Marongiu e Gian Candidado De Martin, Giuffrè Editore, 1992, pp. 138 e 139, e José Manuel 
Sérvulo Correia, Legalidade e Autonomia Contratual nos Contratos Administrativos, Almedina. Coimbra, 
1987, p. 196 (A dimensão garantística não se basta com a representatividade). 
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No constitucionalismo português, o princípio da legalidade teve um interlúdio na 

Constituição de 1933: o povo é substituído pela nação personalista, perde o parlamento sob 

a dependência de um Chefe de Estado com poderes concentrados, um Governo com 

competência legislativa própria concedida por autorizações legislativas formais ou 

rarefeitas, por limitados poderes ratificativos da Assembleia Nacional e pela irrelevância 

prática da inconstitucionalidade orgânica, que os tribunais não podiam conhecer. O 

princípio da legalidade redunda num princípio de precedência de norma jurídica, de 

precedente de igualdade no tratamento de casos idênticos e de uniformidade 

racionalizada435. 

Diferentemente, em várias localizações sistemáticas da Constituição de 1976 é afirmada a 

estrutural valência do princípio da legalidade e explicitado que se trata de uma legalidade 

democrática436. Os enunciados comportam três virtualidades: a dimensão garantística, a 

dimensão política – soberana, representativa, pluralista e de indirizzo – e a dimensão social 

igualitária. 

Organicamente, confronta-se com um sistema de governo em que quer o Parlamento quer o 

Governo têm competência legislativa originária, concorrente e reservada. Apesar de 

significativo, na extensão e conteúdo, o elenco das matérias reservadas à normação 

legislativa da Assembleia da República, a interferência governamental nessa normação faz-

se sentir gradativamente: na presença parlamentar do “partido do governo”, no poder 

governamental de iniciativa legislativa parlamentar437, e nas intervenções legislativas 

autorizadas. Em absoluto, as reservas legislativas parlamentares são áreas vedadas à 

“normação regulamentar originária por parte do Governo”438. 

A lei, elasticizada no seu conteúdo e perturbada na sua eficácia, sujeita-se à discussão 

jurídica do seu papel e limites e com ela a discussão da normatividade estadual. Não se 

                                                      
435. José Manuel Sérvulo Correia, Legalidade e Autonomia Contratual nos Contratos Administrativos, 

Almedina. Coimbra, 1987, pp.179 a 188.  
436. Cfr. artigo 2.º e artigo 9.º, alíneas b) e c) da Constituição.  
437. Cfr. artigo 167.º, n.º 1, e artigo 197.º, n.º 1, alínea d), da CRP e artigo 197.º, n.º 1, alínea a), do 

Regimento da Assembleia da República.  
438. José Manuel Sérvulo Correia, Legalidade e Autonomia Contratual nos Contratos Administrativos, p. 

199. 
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trata do retomar da presença minoritária das normas de fonte legal do pré-oitocentismo439, e 

a extensão e legalidade específica da «lei liberal». As “fragilidades” reveladas da lei 

repercutem-se sobre o “paradigma legalista”, equacionando-se a sua extensão, a adequação, 

conteúdo e estrutura formal440. Um dos aspectos a registar é o da “diminuição da densidade 

normativa”, de “programação normativa”441 ou o privilegiamento de “normas finalísticas 

ou directrizes”442, em detrimento da prescritividade, determinabilidade e dedutibilidade 

aplicativa. Outro, o privilegiar do estabelecimento de referências ou condições de validade 

formais e materiais da regulação normativa ao invés do seu conteúdo regulativo443. 

O fenómeno é justificado em nome da liberdade que requer a acção administrativa444, das 

“necessidades práticas de funcionamento do aparelho administrativo”, e de articulação 

entre os domínios de acção e as políticas administrativas a certa margem de 

                                                      
439. Não só o espaço da lei era, então, minoritário - forma da intervenção do poder nos «direitos 

adquiridos» -, como era limitado pelo direito doutrinal, de acordo com cujos princípios devia ser interpretada, 
só podendo dispor excepcionalmente contra eles - o direito “aplicado pelos tribunais centrais ou pelos 
(poucos) tribunais ‘oficiais’ periféricos”, fundamentalmente, era de natureza doutrinal, podendo ainda resultar 
a introdução de disciplina jurídica inovatória de precedentes judiciais (com a designação de “estilo” ou 
“assento”, instrumento mais formal), das instruções dirigidas a órgãos administrativos inferiores (nas formas 
de “decreto”, “provisão” e “portaria”) e da regulamentação meramente interna (como os regimentos da 
administração “dominial” ou “doméstica” da coroa). Cfr. António Manuel Hespanha, “Lei e Justiça: história e 
prospectiva de um paradigma”, in Justiça e Litigiosidade: História e Prospectiva, Lisboa, s/data, Fundação 
Calouste Gulbenkian, p. 14 - e não o podendo fazer contra os princípios de direito natural. A esta limitação 
acrescia a limitação da “normação autogénica” comunitária: de produção e domínio extra-legal, imponham-se 
as normas jurídicas de auto-regulação dos corpos sociais (a disciplina do pater familias, o direito eclesiástico, 
a regulação de comunidades profissionais, de comunidades territoriais, de comunidades humanitárias e de 
comunidades culturais). O centralismo iluminado deu protagonismo à lei, contra o “direito doutrinal-
judiciário” e o “localismo normativo”, como instrumento de homogeneidade e coesão estadual. Mas a 
normação centralizadora fez-se sentir, fundamentalmente, nas estruturas administrativas e judiciárias centrais, 
sem afastar a normação plural periférica (António Manuel Hespanha, idem, pp. 15 a 17). 

440. Sobre estas “fragilidades”, ver António Manuel Hespanha, ”Lei e Justiça: história e prospectiva de 
um paradigma”, cit., pp. 7 a 58.  

A legalidade actual é questionada na sua: i) expansão, ii) eficácia reguladora; iii) racionalidade; iv) como 
instrumento de afirmação da autoridade do Estado; v) no seu real peso, no alargado conjunto de “técnicas de 
regulação e controlo social” (ibidem, pp. 23 a 29. 

441. Ángeles de Palma del Teso, Los Acuerdos Procedimentales en el Derecho Administrativo, Tirant lo 
Blanch, Valencia, 2000, pp. 36, 37, 40 e p. 409. 

442. Ángeles de Palma del Teso, Los Acuerdos Procedimentales en el Derecho Administrativo, cit., p. 
305. A participação é uma das formas de compensar a abertura normativa dos preceitos legais (pp. 36, 37, 40, 
305 e 306). 

443. António Manuel Hespanha, “Lei e Justiça: história e prospectiva de um paradigma”, cit., p. 35. 
444. Pierre Moor, Droit Administratif, Vol. I, Les fondements généraux, Editions Stæmpfli & Cie SA 

Berne, 1988, pp. 158 a 161.  
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imprevisibilidade nos alcance e sentido aplicativos. É especialmente sensível em certos 

domínios como a administração de prestação, nas relações jurídicas de emprego, e tende a 

ser contrabalançada (a diminuição da densidade normativa), materialmente, por outros 

princípios da actividade administrativa, como o princípio da proporcionalidade e o da 

prossecução do interesse público e, processualmente, pelo controlo das “lacunas de uma 

densidade normativa ténue”445, na perspectiva de que a regra de direito deve cumprir as 

funções de “previsibilidade do direito, igualdade de tratamento e exclusão do arbítrio”446. 

No entanto, no que se refere às restrições aos direitos, liberdades e garantias, que só podem 

resultar da lei (nominal, da Assembleia da República447), a ingerência (e o respectivo grau) 

que representam na esfera de liberdade ou autonomia pessoal, demanda uma maior 

exigência de densidade normativa ou precisão legal de conteúdo normativo448. 

O princípio da legalidade num sentido amplo importa a vinculação administrativa a todo o 

ordenamento jurídico (à “lei e ao Direito” - artigo 3.º, n.º 1, do CPA) e é designado como 

princípio de juridicidade449: à necessidade de lei habilitante mesmo quando não há reserva 

de lei, isto é, de “fundamento legal para cada uma das actuações administrativas”450 e ao 

princípio da supremacia da lei, junta-se a vinculação aos princípios gerais de direito e a 

vinculação a outras expressões jurídico-normativas (v.g., normas jurídicas internacionais, 

normas jurídicas regulamentares e normas jurídicas convencionais). 

                                                      
445. Pierre Moor, Droit Administratif, Vol. I, cit., pp. 301 e 302.  
446. Pierre Moor, Droit Administratif, Vol. I, cit., p. 310, e Jorge Miranda, Funções, Órgãos e Actos do 

Estado, Lisboa, 1990, pp. 281 a 283 (o princípio da legalidade coloca questões relativas à determinabilidade 
ou densidade dos conteúdos legais, à utilização de conceitos indeterminados e cláusulas gerais, à técnica 
legislativa, ao espaço de discricionariedade administrativa, ao controlo jurisdicional do exercício do poder 
sancionatório, à exigência de fundamentação das decisões sancionatórias). 

447. Cfr. artigo 18.º, n.º 2, e artigo 165.º, n.º 1, alínea b), da CRP.  
448. Pierre Moor, Droit Administratif, cit., p. 302, e artigo 18.º, n.ºs 2 e 3, da CRP. 
449. A lei deixa de ser a “fonte principal e prevalecente do Direito”. Sobre a concepção do princípio da 

legalidade, no início do século XX, ver Francisco L. Hernández González, “La evolución de la potestad 
reglamentaria en el constitucionalismo francés. Mitos y realidades”, Revista de Administración Pública, n.º 
163, Enero/Abril, 2004, pp. 472, 473 e 487 (; o autor refere a defesa de um princípio da legalidade alargada 
referida a Laubadère e a distinção entre o princípio da legalidade e o princípio da juridicidade a Merkl – p. 
493), e Ricardo Rivero Ortega, El Estado Vigilante. Consideraciones Jurídicas sobre la Función Inspectora de 
la Administración, cit., 92 a 96. 

450. Francisco L. Hernández González, “La evolución de la potestad reglamentaria en el 
constitucionalismo francés. Mitos y realidades”,cit., p. 488.  
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Os regulamentos, em todas as suas formas ou modalidades, têm necessária habilitação legal 

(artigo 266.º, n.º 2, da CRP); regulamentos independentes nunca o são verdadeiramente em 

face da lei, que define sempre a competência subjectiva e objectiva para a sua emissão 

(artigo 112.º, n.ºs 7 e 8, da CRP)451. O mesmo acontece com os regulamentos autónomos, 

em regra independentes452 (v.g. 241.º e 76.º, n.º 2, da CRP)453. Para além da habilitação 

legal, não podem dispor contra a lei (artigo 112.º, n.º 6, da CRP). Por outro lado, a 

autonomia regulamentar constitucionalmente protegida não pode ser postergada e ocupada 

pelo legislador454. 

Não faz, pois, sentido contrapor a legalidade à conveniência e oportunidade enquanto, 

respectivamente, domínio de direito e de não direito, dizer que no segundo pólo não está 

submetido “à censura do direito”, conquanto se trata aí de “administração pura”455. 

3.2.1.2. A legalidade disciplinar no emprego público  

Para que a protecção dos funcionários seja eficaz, aduzia Martinho Nobre de Melo, em 

1914, que “é necessário que a regra geral não possa ser facilmente modificada e sobretudo 

que a sua modificação ou revogação não dependa da mesma autoridade que a venha a 

aplicar”. Assim, prosseguia: se “as regras gerais relativas à situação dos funcionários 

estiverem fixadas numa lei fundamental, votada pelo parlamento, já os governos não terão 

competência para derrogar as garantias que ela estabeleça ou ultrapassar os limites que ela 

fixe”. Afirmava, ainda, que “mal se compreende que direitos e deveres, cuja fixação o 

interesse colectivo reclama, sejam determinados por simples regulamentos, sem nexo, sem 

ordem, sem sistematização, em vez de estarem assegurados pela garantia normal do direito 

- a Lei”456. Tal não contende, concretizava, com os poderes administrativos do poder 

                                                      
451. O que distingue um regulamento autónomo de um regulamento de execução é o grau do 

enquadramento jurídico - Francisco L. Hernández González, “La evolución de la potestad reglamentaria en el 
constitucionalismo francés. Mitos y realidades”, cit., p. 493.  

452. “Pode mesmo dizer-se que, se existe hoje um campo privilegiado de incidência dos regulamentos 
independentes, é justamente no campo da administração autónoma.” Cfr. Vital Moreira, Administração 
Autónoma e Associações Públicas, Coimbra Editora, 1997, p. 187.  

453. Um importante instrumento e manifestação da administração autónoma.  
454. Vital Moreira, Administração Autónoma e Associações Públicas, cit., pp. 191 e 192. 
455. Neste sentido, Marcello Caetano, Do Poder Disciplinar, Coimbra, cit., p. 13. 
456. O Estado dos Funcionários, Estatuto legal, Lisboa, 1914, pp.44 e 45. 
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executivo em matéria de pessoal, nem importa que a lei (o estatuto pelo qual pugnava) 

“desça aos pormenores da execução e aos detalhes da aplicação; o que se exige é que ele 

fixe as regras gerais e fundamentais”, seja uma “carta de princípios e direitos 

fundamentais”; coloca-se, desta feita, o estatuto “dentro da órbita da lei e não da do 

regulamento”, ao qual cabe “amoldá-las à prática”, “executar,... aplicar e adoptar esses 

princípios e normas”457. 

A intervenção parlamentar em matéria de emprego público anda associada à tutela do 

interesse do Estado e dos cidadãos no bom funcionamento (organizativo e funcional) e 

capacidade prestativa da Administração Pública e no controlo da despesa pública com o 

pessoal. Sem prejuízo, o Governo é reconhecido como “o órgão mais directamente e 

especificamente interessado no [e habilitado ao] exercício do poder de organização [e 

disciplina] do pessoal”458. Nesta linha, a reserva de competência legislativa da Assembleia 

da República em matéria de função pública é relativa e é limitada às bases do regime e do 

seu âmbito (artigo 165.º, n.º 1, alínea t), da Constituição)459. Na reserva de bases, a 

Assembleia da República define “as opções político-legislativas fundamentais”460, o 

“travejamento do respectivo regime… e ideias standards ou dos princípios gerais”461, as 

“grandes linhas que hão-de inspirar a regulamentação legal da função pública” e a 

                                                      
457. O Estado dos Funcionários, Estatuto legal, Lisboa, 1914, pp. 48 e 49.  
458. Edorado Ghera, Il Pubblico Impiego, cit., pp. 32 a 34, maxime, p. 34.  
459. Na versão originária da Constituição, a reserva de competência legislativa do regime e âmbito da 

função pública não estava limitada às bases. No entanto, no Parecer n.º 22/79, a Comissão Constitucional, de 
7 de Agosto, explicitou que a reserva não incluía “todo o regime jurídico”, mas apenas “a legislação que 
importe decisões que, pela generalidade da matéria que regula e do âmbito sobre que recai, assumam um 
significado político tão importante que ele deve ser posto na directa incidência da regra da maioria; que, por 
outras palavras, sobre o seu sentido deva emitir um juízo a pluralidade de opiniões e correntes políticas que 
tenham logrado expressão parlamentar”. Para além desta razão, relativa ao sentido da reserva de competência 
legislativa da Assembleia da República, outra razão, de ordem prática, invocou a Comissão Constitucional, a 
que “[s]eria inconcebível – por abstruso, contraditório com a ideia de Governo como órgão de condução da 
política geral do país e, em definitivo, não dignificador da própria Assembleia – considerar” que, 
relativamente a cada objecto ou matéria enunciada na reserva, a totalidade do regime jurídico teria que ser 
regulada pela Assembleia da República. Pareceres da Comissão Constitucional, 9.º Volume, Imprensa 
Nacional Cada da Moeda, pp. 45 e 46. 

460. Acórdão n.º 494/99/T. Const. - Processo n.º 516/99 (in DR., II Série, n.º 204, de 1.09.99, pp. 13 100 
e 13 001), com apelo a Gomes Canotilho e Vital Moreira, Constituição da República Portuguesa Anotada, cit., 
p. 671. 

461. Acórdão n.º 326/86/T. Const., in DR., 1.ª Série, de 18 de Dezembro de 1986.  
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demarcação do “âmbito institucional e pessoal de aplicação”462. Ao Governo (ou às 

assembleias legislativas regionais, se for esse o caso) cabe “desenvolver, concretizar, e 

mesmo particularizar” as bases do regime (geral e dos regimes especiais)463, no respeito dos 

parâmetros e limites que constituem464. 

A reserva das bases do regime e a possibilidade de a Assembleia da República autorizar o 

Governo a defini-las não significa uma “renúncia ao exercício do poder legislativo por 

parte do Parlamento”465 (a reserva de lei é uma “garantia da instituição parlamentar frente a 

si própria”466). “Apenas chama o Governo a também exercê-las (..), dentro da elasticidade 

criada pela Constituição”, alarga o “âmbito subjectivo” da competência467. Acresce que ao 

fixar “o objecto, o sentido, a extensão e a duração da autorização” (artigo 165.º, n.º 2, da 

CRP), ainda é a Assembleia a definir os parâmetros da intervenção legislativa sobre dada 

matéria. 

A 1.ª parte da alínea d) do n.º 1 do artigo 165.º reserva à competência legislativa relativa da 

Assembleia da República o “regime geral de punição das infracções disciplinares”, o que 

inclui (entre outros) o relativo às relações de trabalho na Administração Pública468. A 

inclusão da referência, que data da primeira revisão constitucional (assim como a dos actos 

ilícitos de mera ordenação social) foi justificada por se tratar de “realidade já existente na 

                                                      
462. Acórdão n.º 340/92-P/T. Const., in www.tribunalconstitucional.pt.  
463. Na expressão do Acórdão n.º 494/99/T. Const. - Processo n.º 516/99 (in DR., II Série, n.º 204, de 

1.09.99, p. 13 100), a reserva confinada às “bases” será uma “reserva “fraca”, pelo menos face à reserva do 
regime geral e menos do que a reserva das bases gerais, pois esta última deixa espaço para a definição dos 
regimes especiais, nos seus aspectos essenciais. Na reserva de “bases gerais”, o Governo pode desenvolvê-las 
pode dispor, dentro das “bases gerais”, regimes especiais, sem a prévia delimitação parlamentar específica 
quanto a estas. Na reserva do regime geral, a Assembleia da República define o regime comum, regra ou 
normal, na sua inteireza, extensiva e intensiva, ficando ao Governo a definição, sem prejuízo do regime geral, 
de regimes especiais.  

464. Acórdão n.º 340/92-P/T. Const., citado. 
465. Edoardo Ghera, Il pubblico Impiego, cit., pp. 34 e 35. 
466. Francisco L. Hernández González, “La evolución de la potestad reglamentaria en el 

constitucionalismo francés. Mitos y realidades”, cit., p. 494.  
467. Jorge Miranda. Manual de Direito Constitucional, Tomo V, Actividade Constitucional do Estado, 

Coimbra Editora, 1997, pp. 309 e 310. 
468. Não se circunscreve ao regime geral de punição das infracções disciplinares em sede de emprego 

público, sequer das relações de trabalho. Cfr. Acórdão n.º 155/91 do Tribunal Constitucional, citado, in 
Acórdãos do Tribunal Constitucional, Vol. 18, pp. 531 e 532. 
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ordem jurídica portuguesa” e por ter “uma conexão bem marcada com a matéria de direito 

criminal”469. 

A reserva “não tem um alcance de primeiro nível”, não é uma “reserva de regulação total”. 

Ao Parlamento cabe “definir o regime comum ou normal dessa matéria”, podendo o 

Governo decretar “regimes especiais e normas de concretização”470, o que é mais ajustado à 

“riqueza, densidade e variedade desta matéria”471.  

Analisando a redacção da alínea d) do n.º 1 do artigo 165.º da CRP, é advogado que “a 

definição-qualificação de determinadas condutas como infracções disciplinares é da 

competência (concorrente) quer da Assembleia da República quer do Governo”, 

explicando-se a reserva do regime sancionatório pela “gravidade de certas sanções 

disciplinares e, consequentemente, a necessidade de garantia dos cidadãos funcionários”472.  

O regime jurídico disciplinar constitui reserva de competência legislativa da Assembleia da 

República quanto: 

a) Ao regime geral de punição das infracções disciplinares. Concretamente: 

i) a reserva da alínea d) abrange os princípios fundamentais da efectivação da 

responsabilidade disciplinar dos trabalhadores da Administração Pública, a 

                                                      
469. O Deputado Jorge Miranda argumentou, a propósito da inclusão na reserva de competência da 

Assembleia da República da “referência aos pressupostos das medidas de segurança, bem como o regime 
geral da punição das infracções disciplinares e dos actos ilícitos de mera ordenação social”, ser “desnecessário 
justificar mais longamente estes aditamentos, porque eles correspondem a realidades já existentes na ordem 
jurídica portuguesa que têm uma conexão bem marcada com a matéria de direito criminal e dificilmente se 
compreenderia que a Assembleia da República não tivesse, pelo menos em princípio, uma reserva de 
competência acerca dessas matérias.” (Diário da Assembleia da República, 2 A, n.º 0445, de 27 de Janeiro de 
1982, II Legislatura, 02 Sessão Legislativa, 19 de Novembro de 1981, p. 1). 

No voto de vencido ao Acórdão n.º 155/91, Bravo Serra defende que “a base atributiva da reserva 
parlamentar residiu na circunstância de as matérias ali previstas pressuporem uma censura ética; pressuporem, 
enfim, um comportamento culposo (lato sensu)” (Acórdãos do Tribunal Constitucional, volume 18.º, p. 552). 

470. Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 472/97, Processo n.º 127/92 
(http://www.tribunalconstitucional.pt), p. 7, e Belén Marina Jalvo, El Régimen Disciplinario de los 
Funcionarios Públicos, cit., p. 117. 

471. Assim, o Deputado Jorge Miranda, Diário da Assembleia da República, 2 A, n.º 0445, de 27 de 
Janeiro de 1982, II Legislatura, 02 Sessão Legislativa, 19 de Novembro de 1981, pp. 1 e 2.  

472. Américo A. Taipa de Carvalho, Direito Penal, Parte Geral. Questões Fundamentais, cit., pp. 186, e 
Vital Moreira, Administração Autónoma e Associações Públicas, Coimbra Editora, 1997, p. 195. 

Teresa Pizarro Beleza parece ter o mesmo entendimento, ao destacar que o Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 
de Janeiro, por ser “matéria relativa a ‘punição de infracções disciplinares’”, foi emanado ao abrigo de 
autorização legislativa (Direito Penal, 1.º Volume, AAFDL, 2.ª edição, Lisboa, 1998, pp. 58 e 59). 
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“definição da natureza do ilícito, dos tipos [ou modalidades] de sanções e seus 

limites”473 e não “o número e tipo de sanções que podem impor-se em cada 

caso”474;  

ii) quanto às “correspondentes regras de processo”, considere-se que o teor da alínea 

d), inicialmente proposto, era o seguinte: “Regime geral de punição das infracções 

disciplinares e dos actos ilícitos de mera ordenação social e respectivo processo” 

(Deputado Jorge Miranda). Considere-se igualmente a observação seguinte do 

Deputado Costa Andrade: “Penso que, se deve ficar na reserva relativa da 

competência da Assembleia da República o regime geral do ilícito de mera 

ordenação social, também deveria ficar, pela mesma lógica, o regime geral do 

respectivo processo, ou as grandes normas do respectivo processo. E aqui está 

apenas o processo criminal” (…), até porque vai contender com a competência 

dos tribunais”475. A redacção final veio a ser outra, a saber: “Regime geral de 

punição das infracções disciplinares, bem como dos actos ilícitos de mera 

ordenação social e do respectivo processo”476. De onde decorre que o regime 

geral do processo disciplinar não se inclui na alínea d), em referência477. 

                                                      
473. Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 472/97, Processo n.º 127/92 (http://tribunalconstitucional.pt), 

p. 8. 
Assim, por exemplo, “[e]stando em causa direitos de liberdade do arguido, qualquer limitação do 

contraditório [como por exemplo, o prazo para o exercício do direito de defesa] deve resultar de uma norma 
legal, por força da reserva estabelecida no artigo 23.º da Constituição” italiana - Ivone Cacciavillani, Il Diritto 
Disciplinare, Cedam, Padova, 1994, p. 53. 

474.“Informe” da “Comisión para el estudio y preparación del Estatuto Básico del Empleado Público”, 
Abril de 2005, p. 219, in www.map.es.  

475. Diário da Assembleia da República, 2 A, n.º 0445, de 27 de Janeiro de 1982, II Legislatura, 02 
Sessão Legislativa, relativo à Sessão de 19 de Novembro de 1981, p. 2.  

476. Diário da Assembleia da República, Série 1, n.º 120, de 16 de Julho de 1982, II Legislatura, 02 
Sessão Legislativa, relativo à sessão de 15 de Julho de 1982, p. 5040, e Diário da AR, 2A, n.º 0735, de 31 de 
Março de 1982, relativo à Sessão de 31 de Março de 1982, p. 21. 

477. No Acórdão n.º 155/91 lê-se que, com a 1.ª revisão constitucional, “passou a constituir reserva 
relativa de competência legislativa o regime geral de punição dos actos ilícitos de mera ordenação social e do 
respectivo processo, e igualmente o regime geral de punição das infracções disciplinares” (Acórdãos do 
Tribunal Constitucional, Volume 18.º, p. 531).  

No voto de vencido de José de Sousa e Brito, ao invés, alude à “definição pela Assembleia da República 
do regime geral do direito disciplinar e do respectivo processo” (Acórdãos do Tribunal Constitucional, 
Volume 18.º, p. 536). 



 
Capítulo II – Os limites ao exercício do poder disciplinar 135 
________________________________________________________________________________________ 
 

b) Quanto ao recorte das infracções que sejam causa da cessação da relação jurídica de 

emprego público, importa ter presente o seguinte: 

i) da expressão literal da alínea d) do n.º 1 do artigo 165.º e da comparação com a 

alínea c), em que se prevê a “definição dos crimes, penas e medidas de 

segurança”, resulta que não “se exige a definição concreta de todas” as infracções 

disciplinares, sequer destas;  

ii) os debates em torno da redacção da norma da alínea d), revelam, com clareza, que 

não foi expressamente querida uma reserva de definição parlamentar dos ilícitos 

disciplinares478;  

iii) o regime jurídico disciplinar, no entanto, enquanto parte do regime jurídico da 

função pública, não deixa de estar abrangido pela reserva parlamentar das 

respectivas bases479, para além de certas infracções disciplinares poderem ser 

                                                      
478. Diário da Assembleia da República, 2 A, n.º 0445, de 27 de Janeiro de 1982, II Legislatura, 02 

Sessão Legislativa, 19 de Novembro de 1981, pp. 1 e 2, e Diário da AR, 2A, n.º 0905, de 11 de Maio de 1982, 
relativo à Sessão de 14 de Abril de 1982, p. 5. 

Maria Fernanda Palma e Paulo Otero, relativamente a idêntica formulação relativamente às contra-               
-ordenações (“regime geral de punição …dos actos ilícitos de mera ordenação social”), entendem que “[n]a 
alínea d) do n.º 1 do artigo 168.º da Constituição” não se inclui, “directamente, a definição desses actos e das 
respectivas sanções”, mas já a “fixação dos valores máximos e mínimos das coimas” (“Revisão do regime 
legal do ilícito de mera ordenação social …”, cit., pp. 564, 566 e 567). 

Pietro Virgra refere-se ao princípio da legalidade como princípio que rege o exercício do poder 
disciplinar, por via da determinação das condutas puníveis e das sanções aplicáveis a cada infracção. 
Acrescenta, não obstante, que no exercício do poder disciplinar, dispõem as entidades competentes de maior 
discricionariedade, quer pela menor precisão com que são definidas as infracções disciplinares, quer pela 
amplitude na graduação das sanções (Il Pubblico Impiego, cit., pp. 208 e p. 209, nota 12). 

479. No mesmo sentido, Juan Manuel Trayter, que chama a atenção para o facto de o “regime disciplinar 
ser parte integrante do estatuto dos funcionários públicos” (Manual de Derecho Disciplinario de Los 
Funcionarios Públicos, cit., pp. 130, 138 e 139). Belén Marina Jalvo (El Régimen Disciplinario de los 
Funcionarios Públicos, cit., pp. 121 e 122), observando que a Constituição espanhol não estabelece uma 
reserva de lei quanto ao regime disciplinar, nota que ela é reconhecida a partir da norma do seu artigo 103.º, 
n.º 3, que estabelece uma reserva de lei para o “estatuto dos funcionários públicos [no qual incluem o regime 
disciplinar], o acesso à função pública segundo os princípios de mérito e capacidade, o sistema de 
incompatibilidades e as garantias de imparcialidade no exercício das suas funções”. 

Silvestre Pinheiro-Ferreira escreve que os deveres não podem senão ser decretados pelo poder legislativo 
(Précis d’un Cour de Droit Public, cit., p. 95). 

Laura Rainaldi (“Impiego pubblico”, in Digesto delle Discipline Pubblicistiche, Vol. VIII, UTET, p. 172) 
referencia as matérias a incluir na reserva de lei pela “modificação da situação jurídica” que implicam. 
Identifica as matérias do recrutamento e selecção, da constituição da relação de trabalho, da mobilidade, mas, 
por exemplo, quanto a esta, esclarece que não abrange os “critérios de actuação ou operativos da mobilidade”, 
podendo ser definidos por decreto-lei, regulamento ou “disciplina regulamentar contratada” (“Impiego 
pubblico”, cit., p. 172). 
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causa da cessação da relação jurídica de emprego público (alíneas t) e b) do n.º 1 

do artigo 165.º da CRP)480 e afectarem a esfera dos direitos, liberdades e garantias 

dos indivíduos (v. g., como o direito de acesso à função pública, o direito de 

segurança no emprego, o direito à greve)481. Nesta medida, a reserva, ainda que ao 

nível dos princípios, vai um pouco mais além do regime geral da punição das 

infracções disciplinares; 

iv) excessivo se nos afigura já convocar o princípio nullum crimen nulla poena sine 

lege (artigo 29.º, n.º 1, e artigo 165.º, n.º 1, al. c), da CRP), erigido a um 

“princípio da legalidade sancionatória”, como argumento para colocar também os 

ilícitos disciplinares públicos no domínio da reserva de lei, por equiparação de 

natureza punitiva482 e necessidade de garantia da segurança jurídica do 

trabalhador483, não só por ser de duvidosa sustentabilidade uma tal qualificação, 

mas também porque ofusca o tratamento autónomo da matéria disciplinar. 

                                                      
480. Segundo o Tribunal Constitucional Espanhol (Sentença n.º 99/1987, de 11.06), o “conceito de 

estatuto de funcionários públicos ou de regime estatutário dos mesmos” compreende a “normação relativa à 
aquisição e perda da condição de funcionário, às condições de promoção na carreiras e situações em que pode 
ter lugar, os direitos e deveres e responsabilidade dos funcionários e o seu regime disciplinar, assim como a 
criação e integração de corpos e escalas de pessoal, a forma de provimento de postos de trabalho,..., em que 
casos e condições é possível recorrer a outras formas de acesso à função pública” - “La Función pública ante 
el Tribunal Constitucional: uma oportunidade perdida” (Comentario a la Sentencia 99/1987, de 11 de Junho”, 
de Diego Cámara del Portilho, in Civitas - Revista Espanhola de Derecho, n.º 57, Enero/Marzo, 1988, p.110.  

481. A exigência de intervenção legislativa é fundamentada, em França, na reserva de lei quanto “às 
garantias fundamentais das liberdades públicas”, sendo a sanção disciplinar identificada uma forma de 
“afectação da liberdade” - Mireille Delmas-Marty e Catherine Teitgern-Colly, Punir sans Juger. De la 
répression administrative au droit administratif pénal, Ed. económica, 1992, p. 67. 

482. Juan Manuel Trayter, Manual de Derecho Disciplinario de Los Funcionarios Públicos, Marcial Pons, 
1992, p. 120, Mireille Delmas-Marty e Catherine Teitgern-Colly, Punir sans Juger. De la répression 
administrative au droit administratif pénal, cit., p. 64, e Belén Marina Jalvo, El Régimen Disciplinario de los 
Funcionarios Públicos, cit., p. 138. 

483. Belén Marina Jalvo, El Régimen Disciplinario de los Funcionarios Públicos, cit., p. 121: o juízo 
punitivo de semelhança justifica a intervenção parlamentar na respectiva medida, assente no facto de a 
“legalidade formal e tipicidade” serem garantias da “segurança jurídica do cidadão”. 

Embora o princípio nullum crimen sine lege não seja utilizado com a mesma exigência que no Direito 
penal, em França, Éric Massat destaca o papel do juiz e o “carácter supletivo da incriminação jurisprudencial” 
que “fazem com o princípio tenha um papel “equivalente” aquele que tem na esfera penal” (“Droit 
disciplinaire et droit pénal”, cit., p. 747). 
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c) Os princípios fundamentais do procedimento relativos à audiência e defesa do 

trabalhador arguido (artigo 269.º, n.º 3, artigo 32.º, n.º 10, e artigo 165.º, n.º 1, alínea b), 

da CRP). 

Delimitados os espaços da reserva parlamentar de competência legislativa, fica um 

relevante espaço para intervenções legislativas outras fora daquele quadro, ao nível do 

recorte das infracções disciplinares, do procedimento disciplinar, da definição de regimes 

especiais. 

Sem prejuízo do princípio da legalidade, importa ter presente que, em nome de uma melhor 

eficácia na apreensão da realidade regulada e dos interesses das partes na relação de 

trabalho, convém deixar a normação regulamentar subsequente e à autonomia colectiva um 

espaço de intervenção484. 

Quanto à autonomia colectiva, o direito de contratação colectiva, que é um direito também 

dos trabalhadores da Administração Pública (artigo 56.º, n.º 3, da CRP), impõe que lhes 

seja garantida a possibilidade efectiva de intervir na definição do regime jurídico aplicável 

às respectivas relações de trabalho, incluindo o disciplinar. Constitui uma oportunidade 

importante para empregador e trabalhador «esclarecem», de forma evolutiva, o alcance dos 

deveres e obrigações dos trabalhadores no tipo de relações de trabalho que os une e 

introduzir ou explicitar garantias e formas de tramitação procedimentais. 

 “Dada a multiplicidade e variedade de condutas que as normas disciplinares tem de 

tipificar para poder sancionar aqueles comportamentos que obstam ao bom funcionamento 

do serviço torna difícil - para não dizer impossível - que a norma de nível legal possa 

prever de forma exaustiva todos os comportamentos contrários aos seus deveres”. No 

respeito das “regras gerais sobre a remissão normativa”, é também de reconhecer “um papel 

                                                      
484. Mutatis mutandis, a propósito da elaboração de um “Estatuto do Empregado Público”, a Comisión 

para el estudio y preparación del Estatuto Básico del Empleado Público, no “Informe” que apresentou em 
Abril de 2005, escreve: “Cremos, não obstante, que o Estatuto não deve ir mais além e que não deve incluir 
uma regulação de detalhe, que convém deixar a essas outras leis e regulamentos e à negociação colectiva, 
nos termos assinalados. Não só por abrir maiores espaços à autonomia legislativa na matéria, mas também 
porque é muito difícil estabelecer regras precisas que sejam aplicáveis com a mesma efectividade a sectores e 
colectivos tão diferentes do emprego público como as que teriam que ficar incluídas no âmbito subjectivo do 
Esatuto Básico. É muito melhor que sejam as leis relativas a cada sector ou inclusive a cada grupo 
profissional as que concretizam aqueles princípios” (p. 216) – itálico nosso. 
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importante à intervenção de norma regulamentar”485. Sem prejuízo, o poder regulamentar 

público segue apenas em segunda linha, nos limites da própria lei, derivadamente486, 

“auxiliar e complementarmente”, “por motivos técnicos e para optimizar o seu 

cumprimento”487, fazendo “as precisões, as especificações e as modelações necessárias”488, 

portanto, sem “a configuração ex novo de obrigações ou proibições cuja violação dê origem 

a uma infracção sancionável”489, à ampliação do “âmbito da lei sancionadora”490, à 

alteração da “descrição essencial das próprias condutas”491, seja tipificando novas 

                                                      
485. Belén Marina Jalvo, El Régimen Disciplinario de los Funcionarios Públicos, cit., pp. 126 e 127.  
Adolfo Merkl defende que "[d]á-se satisfação suficiente ao princípio da legalidade e aos outros princípios 

do direito penal, no sentido em que os reconhecem a Constituição dos Estados constitucionais, quando a 
figura delitiva e a sua infracção podem ser referidas a uma lei formal, ainda que estejam contidas noutra fonte 
jurídica, por exemplo, uma ordenanza" - Teoría General del Derecho Administrativo, Editorial Revista de 
Derecho Privado, Madrid, tradução espanhola do original de 1927, p. 54. O apoio legal não basta. É preciso 
que esta contenha os critérios para a intervenção normativa secundária, pois, como refere, no Estado de 
polícia, a administração “construía em cada caso particular, com fundamento no critério de autoridade – em 
último termo, o soberano – um delito, uma penabilidade e uma pena” (p. 357). 

486. Jorge Miranda, Funções, órgãos e Actos do Estado, Lisboa, 1990, pp. 280 e 281, e. Sérvulo Correia, 
Legalidade e Autonomia Contratual nos Contratos Administrativos, Livraria Almedina, Coimbra, 1987, pp. 
766 (Nos espaços das reservas legislativas previstos na CRP: artigos 161.º, 164.º, 165.º, 198.º, n.º 2, e 227.º 
não “pode o legislador limitar-se a emitir directivas genéricas destinadas a orientar a produção de normas 
regulamentares, cumprindo-lhe estabelecer com a necessária precisão uma disciplina material directa antes 
que se torne possível a intervenção do Governo no exercício do poder regulamentar”). 

A possibilidade do Governo emanar normas regulamentares praeter legem funda-se, segundo alguns 
autores, no artigo 199.º, alínea g), da CRP – de acordo com o qual compete ao Governo, no exercício de 
funções administrativas, “praticar todos os actos e tomar todas as providências necessárias à promoção do 
desenvolvimento económico-social e à satisfação das necessidades colectivas” - , conciliado com as 
“imposições constitucionais do Estado no âmbito do bem estar” e, como tal, fundamentalmente, no domínio 
dos direitos económicos, sociais e culturais e no da “efectivação de certos aspectos das políticas agrícola, 
comercial e industrial” (Paulo Otero, “Direitos históricos e não tipicidade pretérita dos direitos fundamentais”, 
Separata de AB VNO AD OMNES – 75 anos da Coimbra Editora, Coimbra Editora, s/data, p. 1076). Ora, 
independentemente da adesão à tese enunciada, que é também a de Sérvulo Correia (Legalidade e Autonomia 
Contratual nos Contratos Administrativos, Livraria Almedina, Coimbra, 1987, pp. 764 a 777), o certo é que 
esta lógica, ampliativa, de concretização do Estado de bem-estar, não é aplicável à matéria laboral disciplinar. 

487. Expressões retiradas da Sentença n.º 99/1987, de 11 de Junho, que declarou inconstitucionais 
algumas das normas da Lei n.º 30/1984, de 2.08, de “Medidas para a Reforma da Função Pública” in 
www.tribunalconstitucional.es. Ver, também, Diego Cámara del Portilho, “La Función pública ante el 
Tribunal Constitucional: uma oportunidade perdida” (Comentario a la Sentencia 99/1987, de 11 de Junho”, in 
Civitas - Revista Espanhola de Derecho, n.º 57, Enero/Marzo, 1988, p.110.  

488. Franck Moderne, “La sanction administrative (éléments d’analyse comparative)”, in Revue Française 
de Droit Administratif, Mai-Juin, 2002, n.º 3, p. 492, e Eduardo García de Enterría e Tomás-Ramón 
Fernández, Curso de Derecho Administrativo II, Novena Edición, Thomson Civitas, 2004, p. 176. 

489. Jesús Jordano Fraga, Nulidad de los Actos Administrativos y Derechos Fundamentales, cit., p. 296. 
490. Juan Manuel Trayter, Manual de Derecho Disciplinario de Los Funcionários Públicos, cit., p. 124.  
491. Eduardo García de Enterría e Tomás-Ramón Fernández, Curso de Derecho Administrativo,cit., p. 
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infracções, introduzindo novas sanções ou alterando os limites das existentes492; e estão 

excluídas as remissões legais para normação regulamentar ou habilitações legais da 

competência regulamentar materialmente esvaziadas ou redundando em deslegalizações 

encapuçadas493. 

3.2.2.O princípio da tipicidade 

O princípio da legalidade, na vertente da reserva de lei, exige, para além da 

predeterminação legal das condutas ilícitas e das sanções correspondentes, a especificação 

do conteúdo das infracções, a identificação das sanções e da correspondência entre ambas, 

de maneira que os interessados não tenham dúvidas fundadas sobre elas (lex certa)494. Deve 

ser possível “prever, com suficiente segurança, a natureza e as características essenciais das 

condutas constitutivas da infracção tipificada”495, as sanções e os respectivos critérios de 

graduação e a delimitação da respectiva correlação496. A previsão pelas pessoas das 

consequências das suas acções corresponde à dupla exigência de segurança jurídica e de 

liberdade497. 

                                                                                                                                                                  
177.  

492. Juan Manuel Trayter, Manual de Derecho Disciplinario de Los Funcionarios Públicos, cit., p. 126.  
493. Juan Manuel Trayter, Manual de Derecho Disciplinario de Los Funcionarios Públicos, cit., pp. 125 e 

128 (: a gravidade das condutas ilícitas intercede no grau de exigência quanto aos limites das normas 
regulamentárias), Sérvulo Correia, Legalidade e Autonomia Contratual nos Contratos Administrativos, 
Livraria Almedina, Coimbra, 1987, p. 766, Franck Moderne, “La sanction administrative (éléments d’analyse 
comparative)”, cit., p. 492 e Eduardo García de Enterría e Tomás-Ramón Fernández, Curso de Derecho 
Administrativo II, cit., p. 176 (:  “Não são possíveis, naturalmente, pois tal esvaziaria a reserva de lei, nem as 
regulações regulamentares independentes ou que tipifiquem condutas sancionáveis ou sanções sem cobertura 
legal precisa, nem as que pretendam apoiar-se numa cláusula de deslegalização ou de remissão 
inespecífica.”). 

494. Franck Moderne, “La sanction administrative (éléments d’analyse comparative)”, cit., p. 493, 
Eduardo García de Enterría e Tomás-Ramón Fernández, Curso de Derecho Administrativo II, cit., pp. 175 e 
198 (O princípio da legalidade “proscreve absolutamente as sanções indeterminadas”), e STC 25/2002, de 11 
de febrero de 2002, in www.tribunalconstitucional.es/STC2002/STC2002-025.htm (: “a exigência material 
absoluta de predeterminação normativa afecta não só a tipificação das infracções, mas também a definição e, 
no seu caso, graduação ou escala das sanções inoponíveis e, como é lógico, a correlação necessária entre actos 
ou condutas ilícitas tipificadas e as sanções consequentes das mesmas, de maneira que o conjunto das normas 
punitivas aplicáveis permita predizer, com suficiente grau de certeza, o tipo e o grau de sanção determinado 
de que pode ser merecedor quem cometa uma ou mais infracções concretas” – considerando 6, § 2, fls. 11). 

495. Jesús Jordano Fraga, Nulidad de los Actos Administrativos y Derechos Fundamentales, cit., p. 297. 
496. Jesús Jordano Fraga, Nulidad de los Actos Administrativos y Derechos Fundamentales, cit., p. 295. 
497. De que as sanções são sempre excepções, Eduardo García de Enterría e Tomás-Ramón Fernández, 

Curso de Derecho Administrativo II, cit., p. 177. 
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No Direito disciplinar da função pública, o problema da tipicidade das infracções 

disciplinares498 é, em regra, enunciado, para de seguida ser negada a existência de tipos 

legais, afirmar a existência de “tipos abertos” ou de tipos “excessivamente abertos” como 

equivalendo à sua negação499, ou falar-se de uma “tipificação não exaustiva”500. As normas 

legais limitar-se-ão a exprimir, de forma ampla e através de cláusulas gerais, conceitos 

indeterminados e enumerações exemplificativas, os ”grandes temas e objectivos de 

aplicação das penas”501. 

Esta leitura corresponde a uma das duas possibilidades referidas por Stefano Battini: ”Em 

matéria disciplinar, mas com argumentos extensíveis aos despedimentos sancionatórios não 

disciplinares,... são pensáveis dois sistemas. Ou adopta-se fórmulas gerais (...) e cria-se um 

bom magistrado (...) que aprecie caso a caso; ou especificam-se – mas então de modo 

absolutamente preciso – as infracções”502. 

A justificar a primeira opção, invoca-se o “sacrifício da igualdade e da justiça” que 

importaria a “criação de verdadeiros tipos”, “pois deixaria de fora muitas condutas 

disciplinarmente relevantes”503, “legitimando comportamentos não mencionados”504; que o 

                                                      
498. “A tipicidade é… a descrição legal de uma conduta específica à qual se ligará uma sanção 

administrativa” - Eduardo García de Enterría e Tomás-Ramón Fernández, Curso de Derecho Administrativo 
II, cit., p. 177.  

499. João Castro Neves, “O novo Estatuto Disciplinar (1984) - algumas questões”, Revista do Ministério 
Público, Ano 5, n.º 20, pp. 9 e 10, Teresa Pizarro Beleza, Direito Penal, 1.º Volume, 2.ª edição, AAFDL, 
1985, pp. 44 e segs., Luís de Vasconcelos Abreu, Para o Estudo do Procedimento Disciplinar no Direito 
Administrativo Português Vigente: as Relações com o Processo Penal, 1990, pp. 30 e 45, António Esteves 
Fermino Rato, “Reflexões sobre o Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Administração Central, 
Regional e Local. O problema da tipicidade de certas faltas disciplinares: as sujeitas a aplicação de penas 
graves”, in Revista de Direito Administrativo, Ano 2, n.º 7, Março/Abril, 1981, pp. 75 e 76, e Acórdão do 
Pleno da 1.º Secção do STA, de 19 de Março de 1999, Processo n.º 30.896. 

500. João Soares Ribeiro observa que não há “apenas os tipos legais de infracção referidos no Estatuto - 
artigos 22.º a 27.º - como decorre, aliás, da inserção aí do advérbio ‘nomeadamente’ e ‘designadamente’. Por 
isso se diz – acrescenta – que não há uma tipificação exaustiva dos comportamentos infraccionais ou que a 
infracção é atípica, diferentemente do que se passa com a infracção criminal” (O Estatuto Disciplinar da 
Função Pública, 1988, p. 27). João Soares Ribeiro começa por referir a existência de “tipos legais de 
infracção”, depois, que a tipificação não é exaustiva, para notar que por isso se diz que a “infracção 
disciplinar é atípica”.  

501. João Castro Neves, “O novo Estatuto Disciplinar (1984) - algumas questões”, cit., pp. 9 e 10. 
502. Stefano Battini, “Il licenziamento del dipendente nell’impiego pubblico e nell’impiego (privato) con 

le pubbliche amministrazini”, in Dall’ Impiego Pubblico al Rapporto di lavoro con le Pubbliche 
Amministrazioni, 1997, p. 40. 

503. Luís de Vasconcelos Abreu, Para o Estudo do Procedimento Disciplinar no Direito Administrativo 
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peso que reveste no Direito disciplinar a “necessidade de salvaguardar o prestígio e 

dignidade dos serviços” não se coaduna com a criação de “’tipos’ de infracção rígidos ou 

mesmo suficientemente definidos”, muito embora se propugne que, relativamente às 

“situações mais sérias”, como acontece com as sanções disciplinares expulsivas, seja 

atenuado o “recurso a compromissos analógicos ou soluções discricionárias, fixando-se 

com a maior precisão possível, as condutas” correspondentes505. 

Os discursos trazidos à colação, tecendo a negação de tipos disciplinares, invocam uma 

distinção entre “verdadeiros tipos” e “tipos não verdadeiros”, de “tipos” de infracção 

rígidos”, “tipos suficientemente definidos” e “tipos não suficientemente definidos”, “tipos 

abertos” e “tipos excessivamente abertos”. 

Beling particularizou a noção de “Taltbestand” em Direito penal. Destrinçando entre 

ilicitude e tipo, teceu o conceito de tipo legal como “a descrição legal da acção punível”, 

indiciador da ilicitude. Diversamente de Beling, que o tinha por “valorativamente neutro”, 

assentou-se no seu carácter expressivo de certo desvalor jurídico-criminal, de certo juízo de 

ilicitude 506. No quadro das referências da “dignidade penal” e de “carência de tutela 

                                                                                                                                                                  
Português Vigente, cit., p. 30, e Affaire Maestri c. Italia, Processo n.º 39748/98, de 17 de Fevereiro de 2004, 
B.19 – in http://www.echr.coe.int/fr. 

504. Tribunal Constitucional italiano apud Affaire Maestri c. Italia, Processo n.º 39748/98, de 17 de 
Fevereiro de 2004, B.19, § 2, p. 7 – cit.  

505. Manuel Leal Henriques, Procedimento Disciplinar, 2.ª edição, 1989, p. 87, Acórdão do Conselho 
Permanente do Conselho Superior da Magistratura de 9 de Novembro de 2004, Sub judice, n.º 23, Jul-Set., 
2005, p.131, Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 384/03, de 15 de Julho de 2003, processo n.º 40/03, in 
www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20030384.html?impressao=1, e Acórdão do Tribunal 
Constitucional n.º 91/01, processo n.º 532/2000, de 13 de Março de 2001 
(www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20010091.html?impressão=1). Este último julgou 
inconstitucionais “a norma constante do artigo 94.º da Lei Orgânica da Guarda Nacional Republicana, 
aprovada pelo Decreto-Lei n.º 231/93, de 26 de Junho (com a excepção do seu n.º 3 e do segmento do n.º 1, 
referente à dispensa do serviço a pedido do militar), e a que consta do artigo 75.º do Estatuto dos Militares da 
Guarda Nacional Republicana (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 265/93, de 31 de Julho), com a excepção das 
alíneas b) e c) do seu n.º 1”, por violação do “princípio – que se extrai das disposições conjugadas dos artigos 
2.º, 18.º, n.º 2, 29.º, n.º 1, 47.º, n.ºs 1 e 2, 53.º e 266.º, n.ºs 1 e 2, da Constituição” - segundo o qual as normas 
de direito disciplinar que prevejam medidas expulsivas (maxime, a pena de demissão) têm que “conter um 
grau de precisão tal que permita identificar o tipo de comportamentos a que elas podem aplicar-se” (seguindo 
a expressão do Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 666/94). 

506. Eduardo Correia, Direito Criminal, com a colaboração de Figueiredo Dias, Coimbra, 1971, 
reimpressão, pp. 280 a 285, e Jorge Figueiredo Dias, A Consciência da Ilicitude, pp. 71 e 72. Jorge Figueiredo 
Dias entende que é “a valoração da ilicitude o essencial para a caracterização jurídico-penal do 
comportamento e ser dela que terá de partir-se para a caracterização material do tipo, antes que deste para 
aquela como pretende a doutrina do tipo-indiciador” (p. 75).  
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penal”, segundo uma “doutrina teleológico-racional do crime”, o tipo descreve a lesão do 

bem jurídico merecedor de pena, valorando a acção do ponto de vista da carência de tutela 

penal507. A “descrição” remete para a enumeração ou exposição dos elementos compósitos 

da acção punível, para a identificação “clara, precisa e rigorosa” da “conduta ou facto 

considerados criminalmente reprováveis”508 e, portanto, afasta a analogia (reverso da 

exigência de lex stricta) e postula ligações determinadas legalmente entre cada infracção e 

a pena correspondente, ficando postergadas as penas indefinidas ou cujas molduras sejam 

demasiado amplas509. 

O tratamento típico a se stante de uma dada realidade opera a sua apreensão pela 

decantação e “prefiguração dos comportamentos relevantes a ter em conta” ou 

especificação das suas “manifestações tidas por exemplares”, segundo certa finalidade510. A 

relação da norma com a realidade regulanda não é, nem atomizada ou directa ao conceito 

ou à abstracção, nem polarizada concreta individualmente511. A tipicidade pressupõe “a 

nomeação de várias categorias redutíveis a dado conceito”, que preencham os requisitos ou 

elementos que permitem tê-las como figuras deste, sem o esgotarem512. “Ultrapassando as 

                                                      
507. Manuel da Costa Andrade, “A ‘dignidade penal’ e a ‘Carência de tutela penal’ como referências de 

uma doutrina teleológico-racional do crime”, in Revista Portuguesa de Ciência Criminal, Ano 2, Abril-Junho, 
1992, pp. 189 a 192. 

Figueiredo Dias nota que “a valoração material e autónoma da ilicitude é o que há de primário, de 
essencial e de fundante na caracterização da relevância jurídico-penal de uma acção”, tendo o tipo o “carácter 
de explicitação, demonstração e individualização de um juízo de ilicitude que o antecede” - A Consciência da 
Ilicitude, pp. 79 e 88. 

508. João Castro Neves, “O novo Estatuto Disciplinar - algumas questões”, cit., p. 9. 
509. Gomes Canotilho e Vital Moreira, Constituição da República Portuguesa Anotada, cit., p. 193, 

Germano Marques da Silva, “Algumas notas sobre a consagração dos princípios da legalidade e da 
jurisdicionalidade na Constituição da República Portuguesa”, in Estudos sobre a Constituição, 2.º volume, 
1978, pp. 258 e 259, e Manuel da Costa Andrade, “O princípio constitucional nullum crimen sine lege e a 
analogia no campo das causas de justificação”, in Revista de Legislação e de Jurisprudência, Ano 134, n.ºs 
3924 e 3295, p. 72. 

510. Ver António Manuel da Rocha e Meneses Cordeiro, Da Boa Fé no Direito Civil, Vol. II, Coimbra, 
1984, pp. 1184 a 1187, e José Oliveira Ascensão, A tipicidade dos Direitos Reais, Lisboa, 1968, pp. 44 e 45 (: 
“os modelos de crime são tipificados pelo prisma da demarcação da matéria da proibição”). 

511. Como diz Arthur Kaufmann, o tipo é “de relativamente concreto, um universale in re” - apud Karl 
Larenz, Metodologia da Ciência do Direito, cit., p. 158. Ver, igualmente, José Oliveira Ascensão, A tipicidade 
dos Direitos Reais, Lisboa, 1968, pp. 22, 23, 33 a 44, e Jorge Bacelar Gouveia, Os Direitos Fundamentais 
Atípicos, Lisboa, 1995, pp. 56 a 61. 

512. José Oliveira Ascensão, A tipicidade dos Direitos Reais, Lisboa, 1968, pp. 45 e 46.  
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referências conceituais (...), o tipo busca o concreto mediante a especificação”513. Sendo 

comunicantes, podemos dizer que o conceito concludentemente condensa, ao invés do tipo 

que recorta uma “estrutura elástica de notas distintivas” e de coordenação valorativa514. 

Não decorre do princípio da tipicidade um imperativo de descrição legal exaurente dos 

tipos. O importante é que “a norma ou conjunto de normas tipificadoras descrevam com 

suficiente clareza os elementos objectivos e subjectivos do núcleo essencial do ilícito”.  

Não há, por outro lado, uma obrigação de taxatividade na tipicidade. A “tipologia taxativa” 

verifica-se quando “não há possibilidade de moldar novas formas além daquelas que foram 

especificadas por lei”; é exemplificativa, quando não é excluída essa possibilidade; e é dita 

de delimitativa, se à pluralidade de tipos legalmente previstos se pode ajustar a elaboração 

de outros análogos515.  

Em matéria de ilícitos disciplinares da função pública, o legislador utiliza cláusulas gerais, 

conceitos indeterminados516 e parece deixar em aberto, pelo seu carácter exemplificativo, as 

descrições que ensaia de “comportamentos considerados ilícitos”517. 

Significa isto que, a partir do conceito de infracção disciplinar – como o facto culposo, 

praticado por trabalhador, com violação dos deveres e obrigações decorrentes da relação 

                                                      
513. José Oliveira Ascensão, A tipicidade dos Direitos Reais, cit., pp. 36 e 40 
514. Leenen apud Karl Larenz, Metodologia da Ciência do Direito, cit., p. 572. “Decisiva é a ‘imagem 

global’ que resulta da regulação legal ou contratual e que permite conhecer certos pontos de vista rectores” 
(idem, pp. 364 e 365). “Não pode ignorar-se que nestes traços, que na sua globalidade constituem o tipo, 
existe uma relação de sentido tal que eles se condicionam ou reclamam reciprocamente até certo grau, ou pelo 
menos são compatíveis entre si” (ibidem, p. 569). A tipicidade não é, ao invés do que se possa pensar, fonte 
de rigidez. Karl Larenz contrapondo conceito e tipo, observa  que o conceito importa a “fixação de notas 
características delineadas de modo tão nítido quanto possível, e vistas imprescindíveis e acabadas, por via 
conceptual, portanto” (“notas distintivas fixas”), restando ao intérprete “as possibilidades de uma 
interpretação teleológica (dentro dos limites do sentido literal possível e da coerência significativa da 
regulação) e, para além disso, as da analogia ou da redução teleológica. Se, em contrapartida, se tratar de um 
tipo, a sua maior margem de variação e abertura relativa possibilitam-lhe de antemão um procedimento ‘mais 
elástico’” - Metodologia da Ciência do Direito, cit., pp. 263, 363, 364 e 562 e segs. 

515. José Oliveira Ascensão, A tipicidade dos Direitos Reais, cit., pp. 51 a 54. 
516. Utilizando-se inclusive algumas formulações de pendor moral, mais do que jurídicas - Joëlle Pralus-     

-Dupuy, “Les tendances contemporaines de la répression disciplinaire”, Revue de Science Criminelle et Droit 
Pénal Comparé, n. º 3, Jl.-Sept., 2000, pp. 553 e 554.  

517. Neste aspecto, na medida em que o Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro, reintroduziu os 
advérbios “nomeadamente” e ”designadamente”, que o Decreto-Lei n.º 191-D/79, de 25 de Junho, retirara dos 
preceitos paralelos do Decreto n.º 32 659, de 9 de Fevereiro de 1943, pode ser visto como um retrocesso. 
Neste sentido João Castro Neves, “O novo Estatuto Disciplinar (1984) - algumas questões”, cit., p. 11. 
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jurídica de emprego518 –  e tomando como referência a identificação daqueles deveres, pode 

toda ou qualquer conduta de um funcionário ou agente, que viole, de forma culposa, algum 

deles, ser qualificada como infracção disciplinar; que o aplicador pode criar “novas 

infracções” e emparelhar, com as identificadas, outras que guardem com elas conexão? Ou 

seja, não é necessária a especificação dos factos puníveis e a individualização dos seus 

elementos típicos e o importante para a salvaguarda da lex certa é “que exista, antes do 

facto, uma lei que estabeleça o dever que seja objecto de violação ou ofensa”519? 

Importa ponderar o seguinte: 

a) Em primeiro lugar, percebe-se que a determinação legal (eficaz) das condutas 

infractoras deve ser de molde a que as decisões punitivas associadas sejam previsíveis e 

objectivas para os seus destinatários, e que haja segurança na sua identificação e, 

consequentemente, quanto à sanção (“duração e conteúdo”) aplicável e, bem assim, 

certeza na relação entre sanções e os respectivos ilícitos520.  

b) Em segundo lugar, verifica-se que estes são dispostos segundo uma ordem de 

gravidade, dada pela correspondência a certa sanção, e segundo o critério do grau e 

modo de afectação da “deverosidade funcional”521, que corporizam a identidade ou 

                                                      
518. Cfr. artigo 3.º, n.º 1, do Estatuto Disciplinar de 1984. 
519. Ver Vítor António Duarte Faveiro, “Esquema de uma teoria geral da infracção disciplinar”, in 

Ciência e Técnica Fiscal, Boletim da Direcção-Geral das Contribuições e Impostos, Série A, 2.º Semestre de 
1961, n.ºs 31 a 36, p. 877, e René Chapus, Droit administratif général, Tome 2, 5. Édition, 1991, p. 262. 

520. Ver “A função de garantia da lei penal e a técnica legislativa”, de Manuel António Lopes Rocha, in 
Cadernos de Ciência e de Legislação, n.º 6, INA, Janeiro-Março, 1993, pp. 25 e segs., Juan Manuel Trayter, 
Manual de Derecho Disciplinario de Los Funcionarios Públicos, 1992, p. 126, Cesara Beccaria, Dos Delitos e 
das Penas, cit., p. 71, Acórdão n.º 282/86 – Processo n.º 4/85, DR., I Série, n.º 260, de 11 de Novembro de 
1986, pp. 3391 e 3392 (declaração de voto de Messias Bento e José Manuel Cardoso da Costa) e Affaire 
Maestri c. Italia, Processo n.º 39748/98, de 17 de Fevereiro de 2004, B.19, § 3, p. 8. Segundo jurisprudência 
do Tribunal Constitucional italiano, “o princípio da legalidade aplica-se não somente pela descrição rigorosa e 
limitativa das condutas constitutivas de infracção disciplinar, mas por vezes também através de expressões 
suficientes a determinar com certeza a regra e a violação da mesma por um dado comportamento” (idem, § 3); 
“as disposições sancionatórias dos comportamentos ilícitos enunciados ‘de forma livre’, por referência a 
conceitos de experiência comum ou a valores ético-sociais objectivamente compreensíveis, são plenamente 
compatíveis com o princípio da legalidade” (§ 4 do ponto 19.B). Tal é assim, “em matéria disciplinar, 
atendendo à menor reacção social que suscita a infracção disciplinar comparativamente com a infracção penal 
e em razão da menor incidência sobre a posição subjectiva do interessado, e igualmente porque a 
possibilidade de comportamentos que afectam os valores protegidos é maior do que nas hipóteses de crime” 
(§ do ponto 19. B). 

521. A saber, “faltas leves de serviço”, “casos de negligência e má compreensão dos deveres funcionais”, 
“em caso de negligência grave ou de grave desinteresse pelo cumprimento de deveres profissionais”, “em 
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“elementos essenciais do ilícito”, separando espécies de infracções522. Dentro de cada 

espécie, por sua vez, alinham-se subespécies de tipos de infracção disciplinar523. 

c) A recondução a certa espécie de infracção, que não se espelhe nos concretos subtipos 

individualizados, não é alheia a critérios ou referências de identidade524 525. A cada 

espécie de infracção corresponde um tipo de sanção. A lei define nexos entre infracções 

e sanções aplicáveis, pelo que não pode ser aplicada “qualquer uma das penas previstas, 

arbitrariamente, em qualquer caso e por qualquer infracção, mas só as penas que 

estejam em correlação com os vários tipos de faltas que a lei enumera”526.  

                                                                                                                                                                  
caso de procedimento que atente gravemente contra a dignidade e prestígio ou agente da função” e 
“infracções que inviabilizarem a manutenção da relação funcional” (artigos 22.º a 26.º do Estatuto Disciplinar 
de 1984). 

522. Como observa o Acórdão do Conselho Permanente do Conselho Superior da Magistratura de 9 de 
Novembro de 2004 o facto de preceito do artigo 82.º do Estatuto dos Magistrados Judiciais conter conceitos 
indeterminados “não significa ausência de critérios de decisão ou insindicabilidade judicial desses critérios” - 
in Sub judice, n.º 23, Jul-Set., 2005, p.131. 

523. Dir-se-á que colhe aqui a classificação que Leal Henriques faz relativamente a cada conjunto de 
infracções “encimadas” ou aglutinadas por determinada sanção que lhes corresponde, ao distinguir entre as 
“condutas atípicas” e as “condutas típicas” a que são aplicáveis as sanções de multa, suspensão, inactividade, 
demissão e aposentação consultiva. (Procedimento Disciplinar, cit., pp. 88 a 97). Neste passo, segundo esta 
apresentação, é pelo menos de concluir que há uma tipificação das infracções disciplinares, embora não de 
todas. 

524. A expressão “tipicidade aberta” não é, assim, contraditória nos seus termos, como poderia parecer, 
nem a negação da tipicidade. 

Feuerbach, sobre o princípio da legalidade dos crimes, afirma que: “A incriminação deve ser por lei 
anterior à perpetração do crime e a lei incriminadora deverá ser certa, isto é, conter uma delimitação precisa e 
clara dos próprios crimes.” Assinala, sem prejuízo, o esbatimento do “princípio da legalidade na sua feição 
mais rígida porquanto na descrição das normas incriminadoras e dos preceitos da parte geral, se utiliza com 
frequência uma descrição mediante indicação de critérios de valoração, sem definição da matéria valorada” – 
apud Alberto Augusto Oliveira e Alberto Esteves Remédio, “Sobre o direito disciplinar da função pública”, in 
Estudos em Homenagem a Cunha Rodrigues, Vol. II, Coimbra Editora, 2001, p. 642 (sublinhado nosso). 

525. Se uma estrita tipicidade torna difícil juízos de oportunidade e de discricionariedade, será excessivo 
estabelecer uma relação absoluta entre “tipicidade das fattispecie” e deverosidade de exercício da acção 
disciplinar, como faz Ivone Cacciavillani, Il Diritto Disciplinare, Padova, 1994, pp. 49 e 50. 

526. Acórdão de 26 de Fevereiro de 1965 do STA, Recurso n.º 6853, Acórdãos Doutrinais, n.º 43, p. 881, 
António Francisco de Sousa, “Conceitos indeterminados” no Direito Administrativo, Livraria Almedina, 
Coimbra, 1994, p. 217, e Parecer n.º 100/2001 do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, 
in DR., II Série, n.º 141, de 21 de Junho de 2002, p. 11 430, nota 20: “O problema radica não tanto na 
constitucionalidade da utilização de cláusulas genéricas mas na sua aplicação prática por parte dos órgãos 
administrativos investidos do poder sancionatório, os quais estão obrigados a subsumir conduta do agente, 
com a devida concretização e detalhe, no tipo legal descrito na norma (David Blanquer, …)”. 
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Os factos ou situações concretas reconduzir-se-ão a uma ou a outra na medida em que 

preencham a sua descrição típica, sem espaço para “‘falsificar’ a qualificação”527 ou 

para mutáveis valorações528. Haja “descrição total do conteúdo da proibição” ou 

“fórmulas gerais de valor”, há uma identidade e identificação, da “valoração material da 

ilicitude”529 530. Recortada que seja uma determinada realidade factual, a preparação da 

premissa menor importa a valoração dos correspondentes factos segundo raciocínios 

jurídicos, objectivamente justificáveis e o reconhecimento dos elementos ou critérios de 

identidade de certa espécie de infracção (mesmo que não seja caso de se oferecer uma 

das suas subespécies)531. 

d) Dir-se-á que, de todo o modo, não se preenche o conceito de tipicidade, tal qual o toma 

o Direito penal. Neste, uma determinada situação deve corresponder, necessariamente, à 

fattispecie, apresentada em todos seus os elementos, para se ter por verificado certo 

                                                      
527. A expressão é de Jacques Verhaegen, in “Notions floues et droit pénal”, Les Notions a Contenu 

Variable en Droit, Estudos publicados por Chaïm Perelman e Raymond Vander Elst, Bruxelles, 1984, p. 15. 
528. Segundo Eugenio Mele, “a fattispecie identificativa é, muitas vezes, bastante ampla e genérica (...); 

não obstante, existe uma prévia identificação das infracções e o trabalhador não é deixado ao sabor de 
várias interpretações dos diferentes sujeitos que em cada momento ocupam o vértice da organização ou são 
titulares do poder sancionatório” - La Responsabilità dei Dipendenti e degli Amministratori Pubblici, Milano, 
2000, Quinta edizone, p. 124 (itálico nosso). 

529. Sobre os tipos fechados e os tipos abertos como não se distinguindo no plano da tipicidade e da 
ilicitude, sendo que em ambos o tipo é “o portador do resultado da valoração da ilicitude e do sentido de 
desvalor jurídico-penal que ela exprime” – Figueiredo Dias, A Consciência da Ilicitude, pp. 81 e 85. 

Assim em Acórdão de 20 de Abril de 2006 (Processo n.º 02713/99, in http://www.dgsi.pt), o Tribunal 
Central Administrativo Sul analisou se “as consequências importantes (para o serviço ou não) a que alude o 
artigo 23.º, n.º 2, alínea b), parte final, do Estatuto Disciplinar, não fazem parte do ‘tipo de ilícito’” (p. 28). 

530. No mesmo sentido André Gonçalves Pereira. Apesar de observar que “é impossível discriminar as 
infracções disciplinares, e a qualificação de um facto como infracção pode oferecer sérias dificuldades”, nota 
que “a determinação de se determinado facto constitui ou não infracção é sempre uma actividade vinculada, 
interpretativa, uma actividade de subsunção dos factos à norma (…) a noção de infracção disciplinar decorre 
unicamente de lei, sem intervenção da vontade psicológica do agente (…) e a apreciação que dessa qualidade 
faz o agente administrativo tem natureza puramente declarativa” (Erro e Ilegalidade no Acto Administrativo, 
Edições Ática, p. 276). 

531. “Não infringe o art. 25 CE [Constituição espanhola] uma sanção imposta ao abrigo de uma norma 
que utilize conceitos jurídicos indeterminados, sempre que a sua concretização seja razoavelmente fáctil em 
virtude de critérios lógicos, técnicos ou de experiência e que permitam prever, com suficiente segurança, a 
natureza e as características essenciais das condutas constitutivas da infracção tipificada”. Cfr. Jesús Jordano 
Fraga, Nulidad de los Actos Administrativos y Derechos Fundamentales, cit., p. 297, seguindo a 
jurisprudência do Tribunal Constitucional espanhol. Cfr., v.g., STC n.º 218/2005, de 12 de Setembro de 2005, 
processo n.º 3906-2001, II.3 (http://www.tribunalconstitucional.es). 
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crime. A relação é de “completude identitária”532. A falta de um só elemento prejudica 

que consubstancie certo crime e seja punido como previsto.  

O Direito penal é, pela sua lógica do último ratio, “fragmentário”, naturalmente mais 

selectivo533 do que o Direito disciplinar. Este entronca no “governo” diário e 

prospectivo da organização e actividade administrativas. Não se pode “fechar” ou 

“encerrar” todas as situações comportamentais do funcionário ou agente que são 

reprováveis do ponto de vista da disciplina. Daí a “margem de flexibilidade” e o lugar 

do “prudente e razoável juízo” do órgão com competência sancionatória534. “Não seria 

possível nem desejável que a lei regulasse até ao detalhe as condutas susceptíveis de 

sanção”, pois sempre deixaria de fora condutas gravosas à luz dos deveres e obrigações 

do trabalhador para com o empregador público, da eficácia e imparcialidade da 

Administração535. A descrição da conduta proibida, ainda que ampla, tem, no entanto, 

que ser de molde a indicar o tipo de conduta, em termos que tornem compreensível e 

previsível uma sua futura punição, para o que releva não só o conteúdo do texto, mas 

também o estatuto daqueles a que se dirige536. Importa, depois, assegurar o controlo 

jurisdicional da sua aplicação, que funciona como um teste à necessária certitude, pela 
                                                      

532. Ivone Cacciavillani, Il Diritto Disciplinare, 1994, Padova, pp. 56 e 57 (: “deve alcançar-se a 
identidade, já em sede de acusação, entre fattispecie incriminadora abstracta e a fattispecie concreta”), e 
Guido Landi, “Disciplina”, Enciclopedia del Diritto, XIII, p. 19 (: o sistema é o da “previsão taxativa” dos 
elementos do crime e da correlação com as penas). 

533. Opera uma “selecção daquelas formas de ilícito que, pela sua gravidade, põem em questão a própria 
existência da sociedade, justificando, pois, reacções penais” - José de Sousa e Brito, Direito Penal II, texto 
fotocopiado, p. 19. 

534. Aquele que tem poderes de condução da organização ou exerce aquela competência na perspectiva 
da condução organização. 

Maria Bélen Jalvo, El Régimen Disciplinario de los Funcionarios Públicos, cit., p. 167. 
A dificuldade de tipificar as infracções disciplinares segundo o modelo penalístico, está presente nas 

palavras de Martinho Nobre de Melo quando escreve: “Antolha-se-nos difícil, pelo menos por ora, determinar 
de uma maneira decisiva os factos que na administração implicam repressão disciplinar. Na sua enumeração 
teremos forçosamente que deixar um vago de expressão que é quase impossível precisar” e mesmo não 
desejável, “para que a administração não fique desarmada, o que aumentaria a perturbação e a confusão nos 
serviços públicos”. Não obstante, destaca que havia que fixar os factos, ainda que “um pouco indeterminada e 
imprecisa”mente na lei, o que “sempre corresponderá a uma restrição do arbítrio”. - O Estado dos 
Funcionários, Estatuto legal, Lisboa, Livraria Ferin, 1914, pp. 144 e 145. 

535. Maria Bélen Jalvo, El Régimen Disciplinario de los Funcionarios Públicos, cit., pp. 86 e 87. 
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apreciação das circunstâncias de cada espécie, da extensão do poder qualificante da 

autoridade administrativa, do grau razoável de certeza que o destinatário tem o direito 

de dispor na matéria537 e pela acessibilidade com que se ofereçam a interpretação e 

aplicação das disposições legais que façam os tribunais538. 

e) No âmbito disciplinar do emprego público, relevam, além da garantia da segurança 

jurídica, as “exigências de eficácia administrativa”, interesses cujo equilíbrio justifica a 

“tipificação flexível adequada”539. Nesta ponderação, em favor da segurança jurídica, às 

sanções disciplinares mais graves, porque mais lesivas para a esfera jurídica do 

trabalhador, deve corresponde uma mais concreta descrição das infracções 

disciplinares540 541.  

                                                                                                                                                                  
536. Affaire Maestri c. Italia, do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, Processo n.º 39748/98, de 17 

de Fevereiro de 2004, B.19, pp. 12 e 22, ponto 23 (“uma lei destinada a especialista não precisa de ser tão 
explícita quanto uma lei dirigida a quem não o é”). 

537. Franck Moderne, “La sanction administrative (éléments d’analyse comparative)”, cit., p. 493. 
538. Affaire Maestri c. Italia, do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, Processo n.º 39748/98, de 17 

de Fevereiro de 2004, B.19, pp. 11, 12 e 22, ponto 21. 
Federico A. Castillo Blanco (ob. cit., pp. 262, 263, 266 e 267) observa que as infracções disciplinares são 

delimitadas por cláusulas gerais, que carecem de preenchimento, e que é a actividade do juiz que vai 
completar os “elementos do tipo disciplinar”. É o caso do artigo 23.º, n.º 2, alínea e), e artigo 25.º, n.º 2, alínea 
a), do Estatuto Disciplinar de 1984. 

539. Belén Maria Jalvo, El Régimen Disciplinario de los Funcionarios Públicos, cit., pp. 152, 164 e 165. 
Assim, não prejudica a “exigência de lex certa a identificação dos ilícitos mediante conceitos jurídicos 

indeterminados, sempre que a sua concretização seja razoavelmente fáctil através de critérios lógicos, técnicos 
ou de experiência e permitam prever, com segurança suficiente, a natureza e as características essenciais das 
condutas constitutivas da infracção tipificada” - Decisão do Tribunal Constitucional espanhol 219/1989, de 21 
de Dezembro apud Federico A. Castillo Blanco, Función Pública y Poder Disciplinario del Estado, Madrid, 
1992, p. 270. 

Observa João Soares Ribeiro que, apesar do esforço feito pelo legislador “no sentido de tornar menos 
indeterminada a falta disciplinar... continua a não haver uma tipificação exaustiva da falta disciplinar”, sendo 
necessário o recurso a princípios gerais - O Estatuto Disciplinar da Função, cit., p. 14. 

No Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 384/2003, de 15 de Julho de 2003, processo n.º 40/03 (DR. II 
Série, de 30/01/2004, pp. 1709 a 1713, e in 
www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20030384.html?impressao=1) regista-se a afirmação segundo a 
qual “a caracterização do ilícito disciplinar, de modo a desejavelmente poder abranger uma multiplicidade de 
condutas censuráveis, exige, por vezes, o uso de conceitos indeterminados na definição do tipo.” E que o 
importante é que a norma contenha “critérios de decisão para a aplicação da sanção” 

540. João Caupers, Parecer elaborado no Processo n.º 76-DI-10, da Provedoria de Justiça, Relatório do 
Provedor de Justiça, 1977, p. 125, e Parecer n.º 7/78, a Comissão Constitucional (Pareceres da Comissão 
Constitucional, 4.º Volume INCM, 1979, p. 346 (: o direito à segurança no emprego implica a “fixação legal 
de um critério objectivo minimamente caracterizador d[os] comportamentos” “susceptíveis de se configurar 
como justa causa de despedimento”). 
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f) “A precisão que o princípio da tipicidade impõe ao Direito” não é sequer absoluta, 

sendo inevitável “uma certa margem de indeterminação, atendendo aos custos que para 

a eficácia e a justiça supõe, respectivamente, o risco de deixar de fora do âmbito 

punitivo condutas que merecem ser sancionadas e o risco inverso de incluir no âmbito 

do punível condutas que merecem ser excluídas”542. Há também que acautelar a 

                                                                                                                                                                  
541. No Acórdão n.º 666/94, o Tribunal Constitucional afirmou mesmo o “princípio – que se extrai das 

disposições conjugadas dos artigos 2.º, 18.º, n.º 2, 29.º, n.º 1, 47.º, n.ºs 1 e 2, 53.º e 266.º, n.ºs 1 e 2, da 
Constituição – segundo o qual as normas de direito disciplinar que prevejam medidas expulsivas (maxime, a 
pena de demissão) têm que conter um grau de precisão tal que permita identificar o tipo de comportamentos a 
que elas podem aplicar-se” (processo n.º 307/91, de 14 de Dezembro de 1994, p. 8, in 
www.tribunalconstitucional.pt/acordaos/19940666.html?impressao=1). E aduziu, como fundamentos da 
decisão, o seguinte: “num Estado de Direito nunca os cidadãos (cidadãos-funcionários incluídos) podem ficar 
à mercê de puros actos de poder. Por isso, quando se trate de prever penas disciplinares expulsivas – penas, 
cuja aplicação vai afectar o direito ao exercício de uma profissão ou de um cargo público (garantidos pelo 
artigo 47.º, n.ºs 1 e 2) ou a segurança no emprego (protegida pelo artigo 53.º) -, as normas legais têm que 
conter um mínimo de determinabilidade. Ou seja: hão-de revestir um grau de precisão tal que permita 
identificar o tipo de comportamentos capazes de induzir a aplicação dessa espécie de penas – o que se torna 
evidente, se se ponderar que, por força dos princípios da necessidade e da proporcionalidades, elas só deverão 
aplicar-se às condutas cuja gravidade o justifique (artigo 18.º, n.º 2, da Constituição). // No Estado de Direito, 
as normas punitivas de direito disciplinar que prevejam penas expulsivas, atenta a gravidade destas, têm de 
cumprir uma função de garantia. Têm, por isso, que ser normas delimitadoras. // É que, a segurança dos 
cidadãos (e a correspondente confiança deles na ordem jurídica) é um valor essencial no Estado de Direito, 
que gira em torno da dignidade da pessoa humana – pessoa que é o princípio e o fim do Poder e das 
instituições (cf. artigos 2.º e 266.º, n.ºs 1 e 2, da Constituição): 

542. Víctor Ferreres Comella apud Alejandro Nieto em recensão crítica ao livro do autor El principio de 
taxatividad en materia penal y el valor normativo de la jurisprudencia (Una perspectiva constitucional), in 
Revista de Administración Pública, n.º 162, Septiembre/Diciembre, 2003, p. 525. Observa Alejandro Nieto 
que “a rigorosa taxatividade na determinação do tipo é praticamente impossível porque toda a linguagem não 
matemática é mais ou menos aberta e todos os termos, salvo os que se referem a objectos singulares 
individualizados, são mais ou menos indeterminados ou ambíguos, da mesma maneira que nenhum conceito 
pode evitar uma certa imprecisão. Nestas condições a falácia da taxatividade é perigosa sem paliativos, até ao 
ponto que, enquanto não se inventar outra linguagem, há que renunciar à sua aplicação dogmática e aceitar os 
riscos da arbitragem judicial (ou hermenêutica em geral) no exercício dessa qualidade humana que continua a 
ser a chave da prática desde os romanos: a prudência” (p. 529). Os sistemas normativos dificilmente podem 
deixar de ter partes movediças (Baptista Machado), seja pela dificuldade de transpor a inteira realidade, 
presente e diacrónica, para o plano normativo, seja porque o reclama o bom governo das coisas. 

Lopes Navarro (Funcionários Públicos, cit., p. 220) destaca que “difícil seria enquadrar em definições 
rígidas toda a enorme variedade de faltas disciplinares, tanto mais que as responsabilidades não são as 
mesmas nos diferentes graus da hierarquia” – e António Quirino Duarte Soares (“Cinco estórias exemplares”, 
Sub Judice, n.º 32, 2005, Julho-Setembro, p. 57), que escreve que o “ilícito disciplinar escapa …, por 
natureza, à regra da tipicidade própria do direito penal, sendo terreno propício à ‘nuance’, ao relativismo. 
Uma fórmula como aquela, que remete genericamente para a incompatibilidade do acto com a ‘dignidade das 
funções’, contém, não obstante, o indispensável de precisão para não ferir os princípios do estado de direito, 
designadamente, o da legalidade.” 
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“maleabilidade” devida numa relação de trabalho, cuja disciplina não deve ser uma 

«importação» do Direito Penal ou dos seus quadros lógico-jurídicos543 544. 

O princípio da proporcionalidade é “um limite material à intervenção” sancionatória, um 

parâmetro essencial da juridicidade da aplicação de medidas sancionatórias545, na 

determinação da necessidade e da escolha da sanção e da sua medida, mas também no 

âmbito do princípio da culpa, do princípio da tipicidade e da ilicitude546. Estabelecida a 

relação entre os factos e os recortes qualificantes das normas, apurada a valoração 

reconducente dos factos a certa infracção disciplinar e à sanção (abstracta) que lhe 

corresponde, impõe-se a determinação da concreta sanção a aplicar e ou da sanção e da sua 

medida. Também no Direito disciplinar da função pública, temos dois momentos, duas 

operações distintas. Há a proporcionalidade na subsunção547: a adequação do 

preenchimento dos conceitos indeterminados e de cláusulas gerais utilizados no recorte 

infraccional não pode deixar de ser controlada548; para cada infracção a lei prevê uma 

                                                      
543. Como bem observa Lopes Navarro (Funcionários Públicos, cit., p. 220), o “direito disciplinar 

perderia toda a sua maleabilidade para se transformar num conjunto de normas rígidas, de difícil aplicação, 
embora isto preze aos defensores entusiastas da jurisdicionalização total deste ramo de direito.”  

544. A disciplina diferencia os indivíduos num quadro referencial, na «penalidade judiciária», na 
expressão de Michel Foucault, temos a especificação “de actos sob um certo número de categorias gerais” - 
Surveiller et punir, Naissance de la prison, Gallimard, 1975, p. 215.  

545. Como refere Bélen Maria Jalvo, “o princípio da proporcionalidade deve ser respeitado em toda a 
actividade administrativa que suponha uma ingerência nos direitos dos particulares” (El Régimen 
Disciplinario de los Funcionários Públicos, cit., pp. 234 e 232). 

546. Sánchez Garcia apud Belén Marina Jalvo, El Régimen Disciplinario de los Funcionarios Públicos, 
cit., p. 233, nota 11.  

547. A ideia de proporcionalidade pauta, pois, primeiramente a adequação da subsunção: “...por em 
relação - em relação de proporcionalidade - uma decisão administrativa prejudicial para o administrado com a 
gravidade dos distintos pressupostos de facto capazes de integrar o pressuposto de facto da norma habilitante” 
- Rebollo Puig apud Belén Marina Jalvo, El Régimen Disciplinario de los Funcionarios Públicos, cit., p. 233, 
nota 13. 

António Esteves Fermiano Rato chama, também, a atenção para a necessidade de existir 
proporcionalidade na subsunção. Escreve: “A natureza da falta a que corresponde a pena de multa é diferente 
da falta a que corresponde a pena de inactividade. Há sempre uma margem de interpretação de factos, da 
natureza dos factos, e das normas, aparecerá sempre uma necessidade da subsunção do facto à norma. // 
Tendo em atenção a natureza das faltas em relação às que estão descritas nos elencos enumerativos, nas 
normas que os exemplificam, não se quebrando nunca o princípio da proporcionalidade da natureza da falta à 
sanção aplicada.” Cfr. “Processo disciplinar”, in Dicionário Jurídico da Administração Pública, sob a direcção 
de José Pedro Fernandes, Lisboa, 1994, p. 541. 

548. Assim, no Acórdão de 23 de Setembro de 2004 (Processo n.º 0979/03, JSTA0004240, 
Sa1200409230979), o STA considerou que não se integra “na previsão da alínea c) do n.º 2 do artigo 47.º do 
RDPSP a agressão praticada por um guarda na pessoa da sua companheira no pátio da residência de ambos 
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determinada sanção e não a possibilidade de várias sanções para uma mesma infracção. Há 

a proporcionalidade no apuramento da concreta sanção549. Situamo-nos aqui no plano da 

ponderação dos “interesses presentes no caso concreto”550, da avaliação precisa dos factos, 

da natureza e gravidade da infracção, do circunstancialismo em que foi cometida, da 

categoria do funcionário, da sua personalidade, do tempo de serviço ou antiguidade, da 

intensidade da culpa e da natureza do serviço551.  

Em face do exposto, conclui-se que em matéria disciplinar, se não se pode falar numa 

tipicidade tal qual, numa tipicità previsionale ou numa “tipicidade máxima” 552, não pode 

dizer-se também que não existe. Ela tem o recorte que descrevemos e pode ser chamada de 

“tipicidade nuclear” ou “tipicidade aberta”553: trata-se de uma “tipicidade modular”, 

próxima do “tipo ideal lógico”, como expressivo de certa valoração ou «ADN infraccional» 

                                                                                                                                                                  
não visível da rua, mesmo que os gritos de socorro da ofendida fossem ouvidos por pessoas que passassem na 
rua.” (p. 1), afirmando que “o juízo de inviabilidade da manutenção da relação funcional é claramente 
desproporcionado” (p. 5). No Acórdão do STA de 14 de Março de 1989 (processo n.º 018919, JSTA00019200 
e SA119890314018919), lê-se, no entanto: “A infracção objecto da sanção impugnada é de tipo aberto. No 
preenchimento desses tipos infraccionais a autoridade administrativa goza de uma maior ou menor margem de 
liberdade, materialmente, incontrolável dependente da aplicação de critérios ou factores imponderáveis”. 

549. Portanto, a subsunção dos factos a uma infracção a que corresponda a sanção, por exemplo, de 
demissão, não significa que seja essa a sanção concretamente aplicada. 

550. O princípio da proporcionalidade é “um instrumento idóneo para a adequada composição dos 
interesses presentes no caso concreto” - Belén Marina Jalvo, El Régimen Disciplinario de los Funcionarios 
Públicos, p. 234. Ver também Acórdão n.º 282/86 – Processo n.º 4/85, DR., I Série, n.º 260, de 11 de 
Novembro de 1986, pp. 3389 e segs. 

551. Cfr., melhor, artigos 28.º a 31.º do Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Administração 
Central, Regional e Local.  

552. Ivone Cacciavillani, Il Diritto Disciplinare, cit., pp. 55 a 57. 
A dicotomia enunciada por Stefano Battini (“Il licenziamento del dipendente nell’impiego pubblico e 

nell’impiego (privato) con le pubbliche amministrazini”, cit., p. 40) não tem, por isso, a correspondente 
expressão dual, mas antes um depósito normativo combinado: uma “tipicidade aberta” ou “tipicidade 
categorial”. Esta tipicidade não deixa de se impor como uma “tipicidade acusatória”, ao contrário do que diz 
Ivone Cacciavillani: a acusação, também no procedimento disciplinar, fixa o seu objecto, o quadro 
infraccional e susceptível de punição, o qual não pode ser alterado substancialmente senão com a dedução de 
nova acusação e subsequente período de defesa (Il Diritto Disciplinare, cit., p. 55). Como elemento-chave do 
procedimento, deve ser elaborada de forma precisa e rigorosa: descrever os factos integrativos da infracção, as 
circunstâncias de tempo, modo e lugar, as circunstâncias atenuantes e agravantes e fazer o enquadramento nos 
preceitos legais respectivos e indicar as penas aplicáveis (artigos 57.º, n.º 2, e artigo 59.º, n.º 4, do Estatuto 
Disciplinar de 1984). 

553. O tipo aberto “não descreve de modo completo o comportamento proibido” ou descreve-o com 
“elementos móveis”, predeterminando a conduta do agente e heterodeterminando o encargo do intérprete da 
sua densificação material. Ver Rui Patrício, “Norma penal em branco. Em comentário ao acórdão do Tribunal 
da Relação de Évora de 17.4.2001”, in Revista do Ministério Público, Ano 20, Out./Dez, 2001, n.º 88, pp. 149 
e 142.  
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e como “padrão de comparação”, que permite “compreender melhor, mediante comparação 

com os tipos ‘puros’, as formas híbridas encontradas na realidade”554.  

3.2.3. A proibição da analogia 

O sentido e o alcance do texto legal tem no elemento literal o seu ponto de partida e o seu 

limite (exterior), conjugando-se na sua determinação as circunstâncias em que foi 

elaborado, as condições específicas do tempo em que é aplicado, o conjunto e unidade do 

sistema jurídico e a sua razão de ser ou finalidade555. A abrangência normativa do texto 

legal é dada pelo seu sentido, assim, apurado. 

O recurso à analogia constitui uma das formas de integração jurídica, isto é, de 

determinação de uma resposta para uma questão jurídica que não é dada pela lei, depois de 

interpretada (potenciado o “sentido possível das palavras”556), de determinação de um 

conteúdo regulador, para situações de facto, postulado por um dado conjunto normativo 

sistemático557. “Não nos é lícito presumir pura e simplesmente uma determinada 

regulamentação, antes, temos que sentir a sua falta, se queremos apresentar a sua não-

existência como uma “lacuna””558. Tal envolve um esforço interpretativo, actualizado às 

“circunstâncias de facto relativas ao objecto da regulamentação” e atendendo à alteração 

das “valorações”559. 

Um dos limites à “admissibilidade da analogia [é] a proibição desta, por vezes estabelecida 

pelo legislador”560, como no Direito Penal, contido no princípio constitucional da 

                                                      
554. Karl Larenz, Metodologia da Ciência do Direito, tradução de José Lamego, do original alemão 

Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 5.ª edição revista de 1983, Fundação Calouste Gulbenkian, p. 564. 
555. Ver artigo 9.º do Código Civil.  
556. Karl Engish, Introdução ao Pensamento Jurídico, 6.ª edição, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 

tradução do original alemão por Baptista Machado, p. 294. 
557. Karl Engish, Introdução ao Pensamento Jurídico, 6.ª edição, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 

tradução do original alemão por Baptista Machado, p. 280. Há, pois, uma “relação intrínseca com o todo 
jurídico” (p. 280). 

558. Karl Engish, Introdução ao Pensamento Jurídico, 6.ª edição, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 
tradução do original alemão por Baptista Machado, p. 281. 

559. Karl Engish, Introdução ao Pensamento Jurídico, 6.ª edição, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 
tradução do original alemão por Baptista Machado, pp. 281 e segs., maxime, pp. 287, 294 e 295. 

560. Karl Engish, Introdução ao Pensamento Jurídico, 6.ª edição, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 
tradução do original alemão por Baptista Machado, pp. 297 e 298. 
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legalidade sancionatória, na exigência de lex certa e praevia561. A interpretação extensiva e 

a aplicação analógica são classicamente proibidas pelo Direito Penal. O Código Penal de 

1982 eliminou a proibição da interpretação extensiva562, contra a qual depõe a dificuldade 

de “distinção material entre a interpretação extensiva e a aplicação analógica”, apurar 

quando o “órgão de aplicação dos tipos sancionatórios, mais além da sua lícita e inevitável 

tarefa de interpretação, os estendeu a pressupostos que não se encontravam compreendidos 

nas suas fronteiras, em detrimento da segurança jurídica e do monopólio normativo na 

determinação do ilícito”563. 

A consideração das razões da proibição desta – garantia de “certeza e segurança jurídica do 

cidadão frente ao poder punitivo estadual” (“garantia política do cidadão”), o “carácter 

fragmentário do direito penal” e “a gravidade, natureza e finalidades das sanções criminais” 

– determinam, no fundo, a proibição de analogia (abrangência de casos não compreendidos 

no espírito da lei), da interpretação extensiva (o intérprete “estende” a palavra da lei para 

adequá-la ao seu “espírito”) ou interpretação restritiva (por exemplo, das causas de 

exclusão da ilicitude) malam partem ou em sentido desfavorável ao arguido (a proibição de 

analogia in malam partem é também uma exigência do princípio da legalidade). A 

Constituição não proíbe senão a analogia relativamente aos crimes564. Apenas a primeira 

razão é procedente relativamente ao Direito disciplinar sancionatório. Em nome da certeza 

                                                      
561. Manuel da Costa Andrade, “O princípio constitucional “nullum crimen sine lege” e a analogia no 

campo das causas de justificação”, in Revista de Legislação e de Jurisprudência, Ano 134, n.ºs 3924 e 3295, 
p. 72, Américo A. Taipa de Carvalho, Direito Penal, Parte Geral, Questões Fundamentais, Porto, 2003, p. 206, 
e artigo 29.º, n.ºs 1, 3 e 4, da CRP.  

562. Cfr. artigo 1.º, n.º 3, do Código Penal.  
563. O Tribunal Constitucional espanhol estabeleceu como critérios para efectuar o controlo da 

constitucionalidade, no âmbito de recurso de amparo, os “critérios do respeito do teor literal da norma 
aplicada, a utilização de critérios interpretativos lógicos e não extravagantes, e o apoio da interpretação em 
valores constitucionalmente aceitáveis.” - Sentença n.º 56/1998, de 16 de Março de 1998, do Tribunal 
Constitucional espanhol (www.tribunalconstitucional.es), pp. 1 e 8. 

564. Cfr. artigo 29.º, n.ºs 1, 3 e 4, da CRP. Cfr. também o artigo 129.º da Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimento Administrativo común de 26 de noviembre de 1992, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.  

Gomes Canotilho salienta que “recorrer a analogias restritivas no âmbito dos direitos, liberdades e 
garantias (…) é quase como defender a incriminação e penalização de condutas por analogia” (anotação ao 
Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 364/91 – Processo n.º 367/91, Revista de Legislação e de 
Jurisprudência, Ano 124.º, n.º 3806, de 1 de 1 de Setembro de 1991, p. 147) ou, como refere o Tribunal, 
contraria a “regra da excepcionalidade das restrições” (p. 141). 
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e segurança jurídica, “a proibição da analogia e da interpretação extensiva no direito 

disciplinar” aplicar-se à aos “princípios da tipicidade da infracção e da legalidade da pena”, 

“quando aquelas operações redundem em prejuízo do réu”565. 

Pertinentes são as palavras de Engish, quando escreve que “já não deveria falar-se de 

lacuna quando o legislador, através de conceitos normativos indeterminados, ou ainda 

através de cláusulas gerais e cláusulas discricionárias, reconhece à decisão uma certa 

margem de variabilidade (diferentemente, em todo o caso, PH. Heck). Com efeito, aqui 

apenas nos encontramos perante afrouxamentos planeados da vinculação legal, para efeitos, 

designadamente, de ajustamento da decisão às circunstâncias particulares do caso concreto 

e às concepções variáveis da comunidade jurídica. Além disso, são sempre aqui prefixadas 

pela lei à autoridade que decide certas linhas de orientação e certos limites”566.  

A tipologia aberta das infracções disciplinares esbate as possibilidades de identificação de 

lacunas. Nem, por isso, os tipos disciplinares são elásticos. Há um quid identificativo de 

cada infracção, que veda a alternativa ou indefinição da subsunção dos factos às normas. 

Violação do princípio da legalidade existe quando se “estende a aplicação do tipo punitivo 

a um pressuposto de facto manifestamente alheio ao sentido dos elementos que o 

integram”567 ou que assim pode ser dito à luz “da razoabilidade que impõem os princípios 

da segurança jurídica e da legitimidade da configuração dos comportamentos ilícitos”568, 

“assim como quando, prescindindo de toda a motivação e por uma decisão meramente 

voluntarista, se priva a sanção do apoio que lhe exige o princípio da legalidade”569.  

                                                      
565. A “proibição da analogia e da interpretação extensiva” já não colocam problemas quanto aos 

“aspectos secundários ou laterais”, substantivos ou procedimentais “que não redundem de per si num tal 
prejuízo para o réu”, como é o caso da designação do instrutor de procedimento disciplinar numa situação de 
mobilidade. João Pacheco de Amorim, “Duas questões de direito disciplinar suscitadas pela criação de 
empresas municipais”, in Revista de Direito e de Estudos Sociais, Janeiro-Junho, 2001, Ano XLII (XV da 2.ª 
série), n.ºs 1 e 2, p. 33, nota 39...  

566. Karl Engish, Introdução ao Pensamento Jurídico, 6.ª edição, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 
tradução do original alemão por Baptista Machado, p. 280. 

567. STC 138/2004, de 13 de Setembro de 2004, ponto II.3 (http://tribunalconstitucional.es) 
568. STC n.º 218/2005, de 12 de Setembro de 2005, processo n.º 3906-2001, ponto II.3 

(http://www.tribunalconstitucional.es).  
569. STC 138/2004, de 13 de Setembro de 2004, ponto II.3 (http://tribunalconstitucional.es), e STC n.º 

218/2005, de 12 de Setembro de 2005, processo n.º 3906-2001, ponto II.3 (O princípio da tipicidade “exige 
não só que o tipo infractor, as sanções e a relação entre as infracções e sanções, estejam suficientemente 
predeterminados, mas impõe a obrigação de motivar em cada acto sancionador concreto em que norma foi 
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3.2.4. A definição da matéria disciplinar proibida através de normas disciplinares em 

branco 

O princípio da legalidade aplicado ao regime disciplinar do emprego público postula a 

predeterminação legal das infracções e das sanções disciplinares, a relação de certeza entre 

sanção e infracção praticada e, portanto, a densidade material suficiente daquelas. Neste 

quadro, discute-se a admissibilidade e os limites de normas legais em branco. Na norma 

legal em branco, a descrição normativa não está toda nela contida, encontra-se fora dela, no 

mesmo ou em outro diploma legal, ou numa norma infra-legal ou outro instrumento 

jurídico570. Está em causa a incompletude de uma norma principal e, portanto, a ideia de 

uma intervenção que acresce e preenche a norma sancionatória, que se distingue da 

integração ou explicitação de conceitos da norma principal571. A “possibilidade da matéria 

proibida ser completada” é particularmente importante do ponto de vista do princípio da 

legalidade quando está em causa a completude por uma norma infra-legal. Para as normas 

penais em branco, o critério de admissibilidade e conformidade constitucional (ao princípio 

da legalidade) é o da “concretização técnica, informativa e não inovadora”572. A 

incompletude não é necessariamente fonte de imprecisão para o destinatário, pela maior 

proximidade dos destinatários às normas complementares, como, por exemplo, 

regulamentos ou regras que disciplinam o exercício de certas actividades profissionais573. 

                                                                                                                                                                  
efectuada a dita predeterminação e, na hipótese de que tal norma tenha nível regulamentar, qual é a cobertura 
legal da mesma”). 

570. Em paralelo com a diferenciação, no Direito Penal, distingue-se entre um sentido amplo e um sentido 
restrito que, respectivamente, tem a amplitude referida e circunscreve a remissão concretizadora da norma 
penal para fontes normativas inferiores (ou simplesmente para outras fontes normativas). Ver Teresa Pizarro 
Beleza e Frederico de Lacerda da Costa Pinto, O Regime Legal do Erro e as Normas Penais em Branco (Ubi 
lex distinguit ...), Coimbra, 1999, pp. 31 a 36. Günter Jakobs, p. 345 (a lei penal em branco é uma “lei-marco 
que se completa com outra norma posterior”).  

571. A norma principal não contém ou contém apenas parcialmente a regra de comportamento ou o 
comportamento proibido. Ver Teresa Pizarro Beleza e Frederico de Lacerda da Costa Pinto, O Regime Legal 
do Erro e as Normas Penais em Branco, cit., pp. 33 a 36, e Rui Patrício, Erro Sobre Regras Legais, 
Regulamentares ou Técnicas nos Crimes de Perigo Comum no Actual Direito Português. Um Caso de 
Infracção de Regras de Construção e Algumas Interrogações no Nosso Sistema Penal, Lisboa, AAFDUL, 
2000, pp. 265 e 266. 

572. Teresa Pizarro Beleza e Frederico de Lacerda da Costa Pinto, O Regime Legal do Erro e as Normas 
Penais em Branco, cit., pp. 36 a 38.  

573. É o caso da regra fixada, em Ordem de Serviço, pelo director de um Estabelecimento Prisional 
(norma regulamentar) que proíbe a abertura da porta de acesso a armazém ao qual é contígua a cozinha do 
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“A colaboração do regulamento com a lei” pode ser fonte de segurança jurídica, e ajudar “a 

organizar o cumprimento das finalidades propostas pela Constituição e pela própria lei”574. 

Pode, no entanto, ser fonte de dispersão. Pelo que o critério há-de ser excludente mas não 

necessariamente includente. Afasta normas complementares inovatórias: não inclui aquelas 

em que a remissão feita pela norma sancionadora principal implique “o recurso a critérios 

autónomos ou critérios novos de ilicitude”. Quando a norma legal remete para norma 

regulamentar a definição de infracções, esta remissão deve acautelar a não intrusão do 

poder administrativo na reserva de legalidade: o princípio da legalidade exige que os 

parâmetros dessa definição constem da lei e não de normas regulamentares habilitadas a 

tomar o seu lugar575 e que degradassem a lei a “uma pura cobertura formal”576. Afastada 

fica também a remissão para norma complementar quando torne o tipo de ilícito 

incaracterístico e quando dificulte “o seu conhecimento pelos destinatários para além do 

que é exigível a uma pessoa média”577; a «lei intrusiva» deve “ser acessível” aos 

respectivos destinatários e perceptível para os mesmos as consequências da sua violação578. 

                                                                                                                                                                  
estabelecimento, onde trabalham reclusos, pelo risco que constitui para segurança do estabelecimento ou se 
apresenta em pijama (...) A norma é integrativa da norma da alínea e) do n.º 2 do artigo 23.º do Estatuto 
Disciplinar. 

574. Ricardo Rivero Ortega, El Estado Vigilante. Consideraciones Jurídicas sobre la Función Inspectora 
de la Administración”, cit., p. 111.  

575. Ver “A função de garantia da lei penal e a técnica legislativa”, de Manuel António Lopes Rocha, in 
Cadernos de Ciência e de Legislação, n.º 6, INA, Janeiro-Março, 1993, p. 30.  

576. Belén Marina Jalvo, El Regimén Disciplinario de los Funcionarios Púlicos, cit., p. 131, nota 86 (L. 
Parejo apud) e p. 129. 

A Autora advoga que é necessário não confundir a “cobertura legal” com a reserva de lei em matéria 
sancionatória, criticando os tribunais espanhóis que, segundo ela, “se mostram sumamente tolerantes com as 
exigências de habilitação e remissão e, em suma, com as do significado da reserva de lei em matéria 
sancionatória”, privilegiando preocupações de “funcionalidade e eficácia” sobre as dos “direitos e garantias 
daqueles a quem hão-de ser aplicadas”- El Régimen Disciplinario de los Funcionarios Públicos, cit., pp. 140 a 
143. 

577. Teresa Pizarro Beleza e Frederico de Lacerda da Costa Pinto, O Regime Legal do Erro e as Normas 
Penais em Branco, cit., p. 41.  

578. Para além da sua conforme ao Direito (“compatible with the rule of law”). 
No “Caso Kuznetsov v. Ucránia”, processo n.º 39042/97, o TEDH considerou que as normas reguladoras 

das condições de detenção dos reclusos condenados a pena de morte, constantes do acto emanado pelo 
Ministro da Justiça, do Procurador Geral e do Tribunal Supremo (“The Instruction”) era “um documento 
interno e não publicado não acessível ao público”, que não constituia uma lei tal como exigida pelo artigo 8.º, 
§ 2, da CEDH (cfr. considerandos 130 a 142 e 148 do acórdão, in http://cmiskp.echr.coe.int/). 
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A “técnica da lei em branco” é justificada nas “características de tecnicização, 

complexidade e o dinamismo da sociedade actual”, nas exigências de ajustamento à própria 

realidade, mutável, e na racionalidade de uma “correcta divisão de tarefas entre o legislador 

e o executivo”579.  

No Direito disciplinar sancionatório, não há uma exclusão, por princípio, da intervenção 

regulamentar, como já referido. Porém, há-de ser claramente subordinada à lei, o que 

envolve que esta precise o seu “objecto e critérios de regulação” – e portanto os elementos 

essenciais da “matéria punitiva” – e os fins que constringem aquela intervenção. No campo 

disciplinar, permite “especificações ou graduações ao quadro das infracções ou sanções 

estabelecidas legalmente que, sem constituir novas infracções ou sanções, nem alterar a 

natureza ou limites que a lei contemple, contribuem à mais correcta identificação das 

condutas ou à mais precisa determinação das sanções correspondentes”, susceptível de 

“fortalecer a segurança jurídica”580.  

3.2.5. O princípio da não retroactividade ou da aplicação da lei disciplinar mais 

favorável 

Outro dos corolários do princípio da legalidade é o da proibição da retroactividade581, 

embora também ele possa ser visto como uma concretização do princípio geral da não 

                                                      
579. Belén Marina Jalvo, El Regimén Disciplinario de los Funcionarios Púlicos, cit., p. 132, nota 87 

(Ferreiro Lapatza apud), Américo A. Taipa de Carvalho, Direito Penal, Parte Geral, Questões Fundamentais, 
Porto, 2003, p. 199. Por isso, o autor, que entende ser norma penal em branco a que remete a factualidade 
típica para uma norma extrapenal (p. 202), distinguindo-a daquele que contendo um ou mais elementos dessa 
factualidade os define utilizando conceitos preenchíveis por normas extrapenais, sejam jurídicas, 
consuetudinárias ou técnicas (p. 202). O autor rejeita o entendimento da sua inconstitucionalidade desde que 
“a norma complementar extrapenal (jurídico-civil, administrativo-regulamentar ou técnico-profissional) 
respeite as exigências de determinabilidade ou tipicidade, também decorrentes do princípio da legalidade 
penal”, na medida em que, ainda “é o próprio legislador penal a definir, embora por remissão, a matéria da 
proibição penal e, portanto, a norma que remete também assume, por força da remissão legal penal, natureza 
penal” (p. 200)  

580. Belén Marina Jalvo, El Regimén Disciplinario de los Funcionarios Públicos. cit., pp. 134 e 135, pp. 
353 e 354. As normas para que remetem devem precisar claramente os deveres ou obrigações cujo 
incumprimento consubstancia infracção disciplinar. 

581. Informe, de Abril de 2005, da “Comisión para el estudio y preparación del Estatuto Básico del 
Empleado Público”, p. 217, Belén Marina Jalvo, El Régimen Disciplinario de los Funcionarios Públicos, cit., 
p. 174 (“[A] proibição de irretroactividade é um corolário necessário da garantia material que incorpora o 
princípio da legalidade”), Alberto Augusto Oliveira e Alberto Esteves Remédio, “Sobre o direito disciplinar 
da função pública”, cit., p. 653, e n.º 1 do artigo 7.º da CEDH, que estabelece: “Ninguém pode ser condenado 
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retroactividade e da segurança jurídica, por assegurar que ninguém seja «incriminado» ou 

disciplinarmente acusado e punido por acções que não tenham sido previamente 

qualificadas como tal582. 

O princípio geral em matéria de aplicação das leis no tempo é o de que a “lei só dispõe para 

futuro”583. Concretamente, só se aplica aos “factos novos” e à “dimensão futura” do 

conteúdo das “relações já constituídas, que subsistam à data da sua entrada em vigor”, 

respectivamente, consoante disponha sobre “as condições de validade substancial ou formal 

de quaisquer factos ou sobre os seus efeitos” e disponha “directamente sobre o conteúdo de 

certas relações jurídicas, abstraindo dos factos que lhes deram origem”584. Admite o Código 

Civil que à lei nova seja “atribuída eficácia retroactiva”, mas ainda aqui só se aplica aos 

efeitos futuros dos “factos que a lei se destina a regular”585. 

A Constituição consagra a exigência de lex previa em matéria penal, em matéria fiscal e 

quanto às “leis restritivas de direitos, liberdades e garantias”. Quanto à primeira, o princípio 

da irretroactividade aplica-se à definição e “requalificação de agravamento” de crimes, das 

penas e das medidas de segurança. Por um lado, ninguém pode “ser sentenciado 

criminalmente senão em virtude de lei anterior que declare punível a acção ou a omissão, 

nem sofrer medida de segurança cujos pressupostos não estejam fixados em lei anterior” 

(artigo 29.º, n.º 1, da CRP), nem podem “ser aplicadas penas ou medidas de segurança que 

não estejam expressamente cominadas em lei anterior” (artigo 29.º, n.º 3, da CRP). Pelo 

outro lado, não é possível confrontar o infractor com “pena ou medida de segurança mais 

graves do que as previstas no momento da correspondente conduta ou da verificação dos 

respectivos pressupostos”. Antes é devida a aplicação retroactiva das “leis penais de 

                                                                                                                                                                  
por uma acção ou por uma omissão que, no momento em que foi cometida, não constituía infracção, segundo 
o direito nacional ou internacional. Igualmente não pode ser imposta uma pena mais grave do que a aplicável 
no momento em que a infracção foi cometida.” Especificamente, quanto à acção ou omissão que constitua 
crime, dispõe o n.º 2 do artigo 7.º da CEDH o seguinte: “O presente artigo não invalidará a sentença ou a pena 
de uma pessoa culpada de uma acção ou de uma omissão que, no momento em que foi cometida, constituía 
crime segundo os princípios gerais de direito reconhecidos pelas nações civilizadas”. 

582. Nigel G. Foster e Satish Sule, German Legal System & Laws, Foreword by Dr. Axel Boetticher, 
2002, Oxford University Press, p. 237.  

583. Cfr. 1.ª parte do n.º 1 do artigo 12.º do Código Civil.  
584. Cfr. artigo 12.º, n.º 2, do Código Civil.  
585. Cfr. 2.ª parte do n.º 1 do artigo 12.º do Código Civil.  
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conteúdo mais favorável ao arguido” – retroactividade in mitius (artigo 29.º, n.º 4, da CRP). 

No Direito penal, o “princípio da indispensabilidade ou da máxima limitação possível da 

pena” e, em geral, do “princípio constitucional da restrição mínima dos direitos 

fundamentais da pessoa” (artigos 18.º e 29.º, n.º 4, 2.ª parte, da CRP), “projectado na 

“aplicação da lei penal no tempo”, vincula à retroactividade da lei favorável”586. A 

proibição da aplicação retroactiva da lei penal desfavorável constitui uma garantia e uma 

exigência de segurança frente ao poder estadual punitivo, elemento jurídico-político 

essencial do Estado de Direito, a que o constitucionalismo deu toda a atenção587. É também 

postulada pelo efeito ou função de prevenção geral reconhecida às penas588. 

Em matéria fiscal, não pode ninguém ser obrigado a pagar impostos “que tenham natureza 

retroactiva” (artigo 103.º, n.º 2, da CRP). 

O regime jurídico de protecção dos direitos, liberdades e garantias veda que as “leis 

restritivas de direitos, liberdades e garantias” tenham “efeito retroactivo” (artigo 18.º, n.º 3, 

da CRP).  

A exigência de segurança jurídica e a dimensão intrusiva na esfera jurídica das pessoas das 

decisões que concretizam a aplicação de normas sancionatórias ou passíveis de fundar a 

aplicação de uma sanção reclamam a respectiva precedência. De outro modo, perder-se-ia a 

garantia de lei. Seria a incerteza quanto à legalidade ou licitude das acções ou omissões. 

Quando se trata de ordenar condutas associando a inobservância da ordenação à aplicação 

de sanções não intercedem valorações outras, como, por exemplo, a do Direito na sua 

“função de transformação da sociedade”589 ou de não prejudicar “legítimas transformações 

da sociedade”. Deve, também, ser convocado o princípio da protecção da confiança (artigo 

                                                      
586. Américo A. Taipa de Carvalho, Direito Penal, Parte Geral, cit., p. 221.  
587. Comentando o § 10 do artigo 145.º da Carta Constitucional (“Ninguém será sentenciado, senão pela 

Autoridade competente, por virtude de Lei anterior, e na forma por ela prescrita”), escreve José Joaquim 
Lopes Praça que “criar a competência e as leis depois do facto é substituir à razão a paixão, à ordem 
prudencial o arbítrio, à imparcialidade a suspeita e a vindicta” - Direito Constitucional Portuguez, Estudos 
sobre a Carta Constitucional de 1826 e Acto Adicional de 1832, Coimbra, 1878, republicado pelo Boletim da 
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Vol. I, Coimbra Editora, 1997, p. 40. 

588. Américo A. Taipa de Carvalho, Direito Penal, Parte Geral, Questões Fundamentais, Porto, 2003, pp. 
213 a 215, e Éric Massat, “Droit disciplinaire et droit pénal”, cit., p. 747. 

589. Belén Marina Jalvo destaca este valor e a ausência dele “no âmbito sancionatório” - El Régimen 
Disciplinario de los Funcionarios Públicos, cit., p. 174.  
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2.º da CRP) e o princípio da boa fé na actuação dos órgãos e agentes administrativos (artigo 

266.º, n.º 2, da CRP)590, que depõem contra a retroactividade desfavorável em matéria 

disciplinar. 

Não será necessário ir buscar o princípio de irretroactividade à esfera penal e daí extrapolá-

lo para os outros domínios repressivos no Estado de Direito591. Na medida em que a 

retroactividade possa confrontar o agente com censura ou medida punitiva não expectável, 

porque não definida aquando da sua acção ou omissão, releva na alçada do princípio 

qualquer “norma sancionatória”, seja aquela que tipifique facto como infracção disciplinar, 

que o qualifique como infracção mais gravosa, que introduza circunstância agravante ou 

suprima ou restrinja circunstância atenuante ou dirimente de responsabilidade592. 

Quanto à retroactividade das “leis disciplinares” em matéria de emprego público que sejam 

“de conteúdo mais favorável ao arguido”593, importa ter presente o seguinte: 

a) O fundamento da retroactividade da “norma favorável” sancionatória residirá, segundo 

alguns autores, em “razões de liberdade e igualdade”; tratar-se-á, respectivamente, de 

“reduzir quando seja possível a imposição de castigos”, de harmonia com o “princípio 

constitucional da restrição mínima dos direitos fundamentais” e da “indispensabilidade 

ou da máxima limitação possível da pena”594 e de procurar aplicar idêntica valoração 

punitiva a condutas abrangidas por uma mesma qualificação ainda que praticadas em 

momentos temporalmente distintos (procurar-se a coerência punitiva)595. Esta última 

razão tem contra si o facto de as perspectivas diacrónicas serem pouco adequadas ao 

juízo da igualdade. 

                                                      
590. António Menezes Cordeiro, “Contratos públicos: subsídios para a dogmática administrativa, como 

exemplo no princípio do equilíbrio financeiro”, Cadernos O Direito, n.º 2, 2007, Lisboa, Almedina, pp. 99 a 
103. 

591. Está, diz Franck Moderne, “estruturalmente associado à matéria repressiva nos Estados de Direito” - 
“La sanction administrative (éléments d’analyse comparative)”, cit., p. 493. 

592. Belén Marina Jalvo, El Régimen Disciplinario de los Funcionarios Públicos, cit., p. 175. 
593. O n.º 4, na sua parte final, do artigo 29.º da Constituição paralelamente ao princípio da 

irretroactividade estabelece que se aplicam “retroactivamente as leis penais de conteúdo mais favorável ao 
arguido”. 

594. Ver artigos 18.º e 29.º, n.º 4, 2.ª parte, do Código Penal, e Américo A. Taipa de Carvalho, Direito 
Penal, Parte Geral, Questões Fundamentais, Porto, 2003, pp. 220 e 221.  

595. Belén Marina Jalvo, El Régimen Disciplinario de los Funcionarios Públicos, cit., p. 178. 
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b) A retroactividade da norma favorável no Direito Penal tem uma relevância que não tem 

no Direito Administrativo, desde logo porque neste não há lugar para a aplicação de 

penas privativas de liberdade. Sem prejuízo, é de destacar que os efeitos das sanções 

disciplinares tendem a perdurar no tempo ou tem uma expressão no tempo que não têm, 

por exemplo, as coimas administrativas596. 

c) O Estatuto Disciplinar vigente (de 1984) vai de encontro à protecção constitucional do 

princípio da não retroactividade597 e dispõe que, em matéria de “incriminação e 

qualificação de infracções”, as respectivas normas só se aplicam às infracções futuras, 

salvo se e na medida em que forem mais favorável598. Como sugere a utilização 

simultânea dos termos “incriminação” e “qualificação”, não são apenas as normas que 

dizem, descrevendo, os factos que são infracção disciplinar, mas também as que 

introduzem ou agravem uma circunstância agravante ou retiram ou diminuem o alcance 

de uma circunstância atenuante ou que agravam ou introduzam nova sanção. 

Quanto às normas processuais, aplicam-se aos procedimentos disciplinares em 

tramitação e não apenas aos procedimentos que venham a ser instaurados599. 

d) Não sendo um imperativo constitucional, depõe no sentido da aplicação da lei mais 

favorável a actualização da valoração disciplinar das infracções disciplinares, na 

perspectiva dos interesses do empregador. 

3.2.6. A declaração de inconstitucionalidade e revogação de norma previsiva de 

infracção ou de sanção disciplinar e os casos julgados e “decididos 

administrativos” 

“A validade das leis e dos demais actos do Estado, das regiões autónomas, do poder local e 

de quaisquer outras entidades públicas depende da sua conformidade à Constituição” 

(artigo 3.º da CRP). A declaração de inconstitucionalidade com força obrigatória geral 

                                                      
596. Cfr. artigo 12.º e 13.º do Estatuto Disciplinar de 1984, e Belén Marina Jalvo, El Régimen 

Disciplinario de los Funcionarios Públicos, cit., pp. 178 e 179. 
597. Cfr. artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro, que aprovou o”Estatuto Disciplinar dos 

Funcionários e Agentes da Administração Central, Regional e Local”.  
598. Cfr. alínea a) do citado artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro.  
599. Cfr. artigo 2.º, alínea b), do Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro.  
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produz efeitos desde a entrada em vigor da norma declarada inconstitucional e determina a 

repristinação das normas que ela, eventualmente, haja revogado (n.º 1 do artigo 282.º da 

CRP)600. “Nos feitos submetidos a julgamento não podem os tribunais aplicar normas que 

infrinjam o disposto na Constituição ou os princípios nela consignados” (artigo 204.º da 

CRP). “As decisões dos tribunais são obrigatórias para todas as entidades públicas e 

privadas e prevalecem sobre as de quaisquer outras autoridades” (artigo 205.º, n.º 2, da 

CRP). 

O princípio da segurança jurídica e o princípio da protecção da confiança são princípios 

estruturantes do Estado de Direito democrático (artigo 2.º da CRP). De igual modo o é o 

princípio do respeito e garantia dos direitos e liberdades fundamentais. 

Neste quadro, a ressalva dos casos julgados que apliquem norma inconstitucional é uma 

questão que impõe a ponderação entre si de valores jurídicos constitucionais. Não se trata, 

assim, de ponderar, fundamentalmente, entre o princípio da segurança e certeza jurídicas 

fora ou independentemente do seu acolhimento constitucional e o princípio constitucional 

da constitucionalidade. Trata-se, sim, de sopesar princípios constitucionais. Por um lado, o 

da constitucionalidade, que torna a validade dos actos dos poderes públicos dependente da 

conformidade à Constituição (artigos 3.º e 204.º) e, por outro, o princípio de que as 

decisões judiciais certas, inimpugnáveis, são juridicamente estáveis e seguras e devem ser 

respeitadas (artigo 2.º e 205.º da CRP)601.  

Nestes termos, o equilíbrio passará por aferir da ressalva dos casos julgados, no concreto, 

em face da natureza jurídica da norma declarada inconstitucional e dos valores jurídicos 

                                                      
600. Segundo a expressão de John Marshall, o “facto de a lei ser inconstitucional” significa que é “como 

tal, absolutamente incapaz de conferir a autoridade e atribuir os deveres que as suas palavras implicam”. Cfr. 
“Marbury v. Madison”, “Sentença de 1803.02.24, 5 U.S. 137”, in Sub Judice, 12, Janeiro/Julho de 1998, p. 
70. 

601. Para a Administração não há qualquer “poder de apreciação”, devendo seguir as “prescrições do 
juiz” (Michel Gentot, “Contrôle de la legalité et limites du pouvoir discrétionnaire”, in Le Contentieux de la 
Fonction Publique Internationale, Actes des Journées d’Études des 9-10 Décembre 1994, Organisées au Sénat 
Salle Clemenceau, Paris, éditions A. Pedone, 1996, p. 246). 

Quanto à ponderação dos valores jurídicos, em especial quanto à questão da confiança, ver Mauro 
Cappelletti e William Cohen, Comparative Constitutional Law, Cases and Materials, The Bobbs-Merrill 
Company, Inc. Publishers, Indianapolis, New York, CHarlottesville, Virginia, 1978, pp. 98 e segs. 
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cuja protecção está em causa nos casos julgados que a aplicam. Quanto a estes, importa, 

ponderar, por um lado, o seguinte: 

a) O valor jurídico prevalecente no caso julgado civil é a certeza jurídica e a segurança na 

estabilidade da resolução jurídica do diferendo jurídico-civil. 

b) No caso julgado penal, três valores jurídicos são enunciáveis: i) a certeza e segurança 

jurídicas são valores para a comunidade, abstracta e concretamente interessada na 

aplicação do direito que, prima facie, envolve bens jurídicos que lhe são essenciais (o 

que pode não ser perturbado por vício menor de inconstitucionalidade formal); ii) a 

certeza e a segurança do indivíduo condenado de que não voltará a ser condenado ou 

julgado criminalmente pelos mesmos factos; iii) a protecção de direitos fundamentais, 

como o direito à liberdade. 

c) No caso julgado administrativo, em geral, os valores em presença são a certeza e a 

segurança jurídicas e os interesses dos sujeitos públicos e privados envolvidos na 

contenda. No caso da punição disciplinar, os interesses privados em presença são, 

fundamentalmente, o direito “ao bom-nome e reputação” (artigo 26.º da CRP), o direito 

ao trabalho (artigo58.º, n.º 1) e outros direitos dos trabalhadores, como o direito à 

retribuição (artigo 59.º, n.º 1, alínea a)). Estes valores são, em geral, consideráveis 

também relativamente aos ilícitos disciplinares laborais privados. 

Por outro lado, é certo que a manutenção de uma decisão judicial inequivocamente injusta, 

do ponto de vista dos princípios fundamentais da Constituição, relativos a direitos 

fundamentais, de salvaguarda da dignidade da pessoa humana, e à estrutura organizativa do 

poder público, é contrária ao princípio do Estado de Direito. 

Acresce ter presente a “vinculação imediata das decisões dos tribunais pela própria 

Constituição” e o limite derivado do controlo negativo da inconstitucionalidade efectuado 

Tribunal Constitucional602. 

                                                      
602. Ver GomesCanotilho, “Tópicos de um curso de mestrado sobre direitos fundamentais, procedimento, 

processo e organização”, Separata do vol. LXVI (1990) do Boletim da Faculdade de Direito da Universidade 
de Coimbra, pp. 47 a 54.  
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Na perspectiva exposta, de procura de equilíbrio entre os princípios e valores em presença, 

nenhuma afirmação de princípio teria que ser feita (isto é, a afirmação de um princípio 

geral de ressalva de todos os casos julgados inconstitucionais ou a afirmação de um 

princípio geral inverso em face da inconstitucionalidade apurada603); a melhor decisão, 

quanto à ressalva dos casos julgados, poderia ser encontrada pela respectiva ponderação, 

em concreto, pelo Tribunal Constitucional. Poder-se-á mesmo dizer que essa ponderação 

seria abrangível pela competência do Tribunal Constitucional para fixar os efeitos da 

inconstitucionalidade, em nome da “segurança jurídica, razões de equidade ou interesse 

público de excepcional relevo” (n.º 4 do artigo 282.º da CRP)604.  

A Constituição, porém, por razões de segurança jurídica, ela própria enuncia o princípio da 

ressalva dos casos julgados e comete ao Tribunal Constitucional a ponderação da 

desnecessidade dessa ressalva (n.º 3 do artigo 283.º)605, nos casos em que a norma visada 

respeita a “matéria penal, disciplinar ou de ilícito de mera ordenação social e for de 

conteúdo menos favorável ao arguido”. Na “área da lei criminal”, por ser “particularmente 

sensível para os direitos humanos”, o “Código do Processo Criminal” da RFA prevê, desde 

1998, a possibilidade de reabertura de processo no qual foi proferida sentença transitada em 

julgado se o TEDH declarar ter sido violada a convenção ou os seus protocolos e aquela 

sentença assentar em tal violação, abrindo-se a hipótese da sua alteração na medida em que 

assentou na mesma606. Quanto aos demais processos, admite-se que os tribunais possam 

tomar nova decisão, não relativamente à res judicata, mas se o caso voltar a ser-lhe 

                                                      
603. Cfr., respectivamente, Rui Medeiros, A Decisão de Inconstitucionalidade, Os Autores, o Conteúdo e 

os efeitos da Decisão de Inconstitucionalidade da Lei, Universidade Católica, Lisboa, 1999, pp. 588 a 651, 
maxime, pp. 610, 611 e 616 e Paulo Otero, Ensaio sobre o Caso Julgado Inconstitucional, Lisboa, 1993, pp. 
48 e segs., maxime, p. 50.  

604. A norma do n.º 3 do artigo 282.º da CRP fixa os pressupostos da não ressalva dos casos julgados (“a 
norma respeitar a matéria penal, disciplinar ou de ilícito de mera ordenação social” e ser de “conteúdo menos 
favorável ao arguido”), mas não os termos ou critérios de ponderação.  

605. A ressalva não redunda numa “sanação ou convalidação expressa dos efeitos do caso julgado ferido 
de inconstitucionalidade” (diferentemente, Paulo Otero, ob. cit., p. 88). A situação para nós é paralela à 
distinção entre inimpugnabilidade ou imodificabilidade (passada) de acto administrativo anulável e a da 
sanação ou convalidação de acto administrativo.  

606. “Order of the Second Senate of 14 October 2004 – BvR 1481/04 –”, in 
http://www.bundesverfassungsgericht.de/en/decisions/rs20041014_2bvr148104en.html, I.3, alínea b), 
considerando 54. 



 
Capítulo II – Os limites ao exercício do poder disciplinar 165 
________________________________________________________________________________________ 
 

submetido “na base de uma nova apreciação ou mudança de circunstâncias, ou se o tribunal 

noutra sede estiver ainda a apreciar o caso”607.  

As normas jurídicas disciplinares em relação às quais pode não ser de ressalvar os efeitos 

dos casos julgados podem ser quer substantivas quer processuais e a inconstitucionalidade 

resultar de vício material, orgânico ou processual (por exemplo, o caso julgado 

inconstitucional em matéria disciplinar reside na inconstitucionalidade de norma que viola 

o direito de defesa)608. 

O “caso administrativo decidido” não tem a mesma autoridade do que a do caso julgado. O 

decurso do prazo de impugnação contenciosa “produz em princípio um efeito puramente 

processual”, sem conferir ao acto “força de verdade legal”609. Para além da possibilidade de 

recolocação da sua validade nos termos do regime jurídico geral do dever de decisão (artigo 

9.º, n.º 2, do CPA), a ilegalidade do acto pode ser incidentalmente suscitada para fundar 

uma acção de indemnização, pode ser discutida no quadro de impugnação de um outro acto, 

no âmbito dos procedimentos complexos e no quadro de uma relação jurídica dinâmica ou 

que envolve prestações sucessivas das partes (como é o caso da relação jurídica de emprego 

público).  

Sugerir-se-á que devem as decisões disciplinares (formal e/ou substantivamente 

administrativas) ter um “certo carácter intangível”, gozar de “certa irrevogabilidade”, a de 

“actos administrativos materialmente jurisdicionais”610, esboçando-se como que uma 

espécie de tertium genus de estabilidade. Tal conciliaria menos bem, segundo se crê, os 

interesses das partes na relação jurídica de emprego. Com efeito, as possibilidades de 

intervenção administrativa no sentido favorável seriam menores. 

                                                      
607. “Order of the Second Senate of 14 October 2004 – BvR 1481/04 –”, cit., I.3, alínea b), considerando 

55. 
608. Rui Medeiros, A Decisão de Inconstitucionalidade, Os Autores, o Conteúdo e os efeitos da Decisão 

de Inconstitucionalidade da Lei, cit., pp. 593 e 617. 
609. Sobre a diferente entre caso julgado e “caso administrativo decidido”, ver Georges Vedel e Pierre 

Delvolvé, Droit administratif, Thémis Droit Public, Presses Universitaires de France, 12.e édition, 1992, pp. 
174 e 175. 

610. Cfr. considerandos 33 e 34 do Parecer PA-3 n.º 14/78, da Procuradoria Administrativa brasileira, de 
16 de Janeiro de 1978, http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos- /bibliotecavirtual/sumulas/sumula13.htm.  
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Quanto aos “casos administrativos decididos”, fundados em norma declarada 

inconstitucional, a jurisprudência e a doutrina manifesta reserva ou cautela no tratamento 

paralelo à dos casos julgados611. Com efeito, importa ponderar o seguinte:  

a) A estabilidade dos casos administrativos decididos é sempre relativa, em si, 

independentemente da declaração de inconstitucionalidade com força obrigatória geral 

da norma em que se alicerçou. A relatividade afirmada assenta, designadamente, no 

seguinte: 

(1) O acto válido pode ser removido da ordem jurídica com fundamento em 

inconveniência e/ou oportunidade, à luz dos interesses públicos juridicamente 

relevantes no caso, sem que, relativamente aos actos desfavoráveis, se coloque, em 

princípio, obstáculo à revogação na perspectiva do respectivo destinatário (artigo 

140.º do CPA).  

(2) Se anulável, torna-se inimpugnável e irrevogável pelo decurso do tempo (artigo 

141.º do CPA). No entanto, quando a revogação do acto administrativo não se 

projecta senão sobre a esfera jurídica do seu destinatário, sem que existam 

indivíduos com interesse atendível na sua manutenção, a medida da admissibilidade 

da revogação de acto administrativo inimpugnável ilegal é dada pelo princípio da 

tutela da confiança612. 

(3) Os actos administrativos que ofendam os casos julgados são nulos (artigo 133.º, n.º 

2, alínea h), do CPA)613. A ressalva dos “casos decididos administrativos”, nos 

termos da primeira parte do n.º 3 do artigo 282.º da CRP614, pode levar a questionar 

                                                      
611. Rui Medeiros, A Decisão de Inconstitucionalidade, Os Autores, o Conteúdo e os efeitos da Decisão 

de Inconstitucionalidade da Lei, cit., pp. 620 a 651.  
612. Atenta a vinculação à lei e ao direito (artigo 266.º, n.º 2, da CRP e artigo 3.º do CPA), a anulação de 

acto administrativo ilegal constitui um dever jurídico, dentro do prazo legalmente fixado, e uma possibilidade, 
existindo interesses jurídicos atendíveis, cuja ponderação não deponha contra a revogação. 

613. Se os “casos decididos administrativos” ficassem ressalvados, nos termos da primeira parte do n.º 3 
do artigo 282.º da CRP, poder-se-ia questionar a validade constitucional da norma da alínea h) do n.º 2 do 
artigo 133.º da CRP, isto é, como admitir a nulidade de acto em face da respectiva exclusão do âmbito da 
declaração de inconstitucionalidade.  

614. Ressalva dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade “os casos já definitivamente resolvidos e 
os seus efeitos…, o que leva a que na ordem jurídica se mantenham os actos punitivos já consolidados e os 
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a validade constitucional da norma da alínea h) do n.º 2 do artigo 133.º da CRP, isto 

é, a admissão da nulidade de acto contrário a decisão do Tribunal Constitucional, 

por aplicar norma que declarou inconstitucional. 

(4) No caso de decisão judicial que “negue a realidade dos factos após a expiração do 

prazo de recurso contra a sanção disciplinar”, a alteração desta deve ser 

equacionada através da revisão do procedimento disciplinar, o que consequencia a 

“anulação dos efeitos” respectivos, sem prejuízo da salvaguarda da situação de 

outros trabalhadores, constituída com base naquela, e da indemnização do prejuízo 

sofrido615. 

b) A ilegalidade de “casos decididos administrativos” pode fundar pretensões dedutíveis 

perante os tribunais mesmo depois de decorrido o prazo para a respectiva impugnação 

judicial, anulatórias, nalguns casos616, e, em geral, indemnizatórias e de reconhecimento 

de situações jurídicas617.  

c) A Administração não tem o dever similar ao dos juízes de não aplicar norma contrária à 

Constituição ou aos princípios nele consignados (artigo 204.º da CRP). 

No caso da revogação de norma definidora de ilícito e/ou sanção disciplinares, está em 

causa a determinação do alcance de alterações de sentido mais favorável ao trabalhador 

visado em acção disciplinar. Por exemplo, uma lei nova elimina do elenco das infracções 

um determinado comportamento ou diminui a sanção aplicável. Na hipótese em que não 

existe uma punição firmada na ordem jurídica, deve a mesma ser reequacionada, à luz da 

mudança do quadro de desvalor que torna juridicamente relevante a punição618. 

Os parâmetros/hipóteses a considerar são, em síntese, as seguintes: 

                                                                                                                                                                  
efeitos respectivos, nomeadamente as penas já cumpridas”. Cfr. Acórdão do STA de 26 de Maio de 1994, 
Recurso n.º 12 074, in BMJ, n.º 437, p. 543.  

615. Cfr. Jean-Michel de Forges, Droit de la fonction publique, cit., p. 170. No mesmo sentido, dispõem 
os artigos 78.º a 83.º do Estatuto Disciplinar de 1984.  

616. Cfr. artigo 51.º, n.º 3, e artigo 58.º, n.º 4, do CPTA. 
617. Cfr. artigos 37.º, n.º 1, alínea a), e 38.º do CPTA. 
618. Ver Acórdão do STA de 13 de Outubro de 1987, processo n.º 019342, JSTA00025562, 

SA119871013019342.  
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a) decisões disciplinares administrativas válidas: i) regime jurídico da revogação dos actos 

válidos; ii) disposição legislativa mais favorável, cuja aplicação, na falta de indicação 

específica quanto à respectiva retroactividade, é feita aos casos pendentes e aos casos 

futuros619. 

b) decisões administrativas inválidas: i) com fundamento na inconstitucionalidade ou 

ilegalidade de norma em que se baseou; ii) com fundamento em ilegalidade por vícios 

formais e/ou materiais. Na primeira hipótese, na falta de decisão específica do Tribunal 

Constitucional, devem ter-se por ressalvados os casos administrativos decididos, sem 

prejuízo da aplicação do regime jurídico-legal relativo aos actos válidos ou inválidos, 

consoante os casos. Na segunda hipótese, aplica-se o regime jurídico dos actos 

inválidos. 

3.2.7. A relevância mitigada do erro sobre a prática de infracção disciplinar 

O erro não censurável sobre a ilicitude criminal de facto exclui a responsabilidade criminal 

e se censurável, atendendo às circunstâncias de facto e pessoais do autor, será punível com 

pena devida, que pode ser especialmente atenuada. O erro sobre “os elementos de facto ou 

de direito de um tipo” e “sobre as proibições cujo conhecimento for razoavelmente 

indispensável para que o agente possa tomar consciência da ilicitude do facto” exclui o 

dolo620. No Direito penal, é relevante o erro, seja sobre o tipo, seja sobre a ilicitude e a 

distinção é objecto de grande discussão, o que tem o efeito prático de, consoante as 

hipóteses, que excluído seja o dolo ou a culpa621.  

No Direito Disciplinar, não há uma expressa referência legal ao erro como causa de 

exclusão de responsabilidade. Dir-se-á, por um lado, que o erro não pode deixar de 

                                                      
619. A autonomia colectiva e a existência de convenções colectivas incidentes sobre matéria disciplinar 

podem afastar a aplicação em sede de sucessão de leis no tempo da norma disciplinar mais favorável. A 
autonomia colectiva é um princípio constitucional, plasmado em direito fundamental, e que tem o sentido de 
uma normação de proximidade e de autoregulação dos interesses. É um apelo à autonomia negocial das 
partes. 

620. Cfr. artigos 16.º e 17.º do Código Penal.  
621. Miguel Díaz y García Conlledo, “Algunas cuestiones del error en Derecho Penal”, Seminário 

Internacional de Direito Penal, Universidade Lusíada, Lisboa, Março de 2002, pp. 3 e segs., Nuno Brandão, 
Justificação e Desculpa por Obediência em Direito Penal, cit., pp. 305 e 314. Entre nós, é usada a dicotomia 
entre erro de conhecimento e erro de valoração, erro intelectual e erro moral (artigos 16.º e 17.º) 
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“produzir os efeitos da exclusão ou atenuação que são próprios num sistema de 

responsabilidade subjectiva”622. Por outro lado, importa ter presente: 

a) A tipicidade aberta ou tipológica das infracções disciplinares; 

b) A censurabilidade623 que sempre o erro reveste por força dos deveres a que está adstrito 

o trabalhador, com destaque para o dever de zelo, que obriga o trabalhador a conhecer 

as normas legais e regulamentares624 e as instruções dos seus superiores hierárquicos, a 

possuir, a aperfeiçoar os seus conhecimentos técnicos e métodos de trabalho e impõe-

lhe o dever de aplicação, ou de exercício correcto e eficiente, das suas funções625; à 

pergunta sobre “até onde deve exigir-se ao [a este] cidadão o conhecimento das normas 

e o esforço para obtê-lo”626, no domínio disciplinar, deve desde logo responder-se que 

essa exigência é determinada pelos limites do dever de zelo. 

c) A não relevância distintiva entre culpa e dolo, sem prejuízo da sua relevância na 

determinação concreta da sanção disciplinar. 

Apurado o dado objectivo da prática de factos integrativos da infracção disciplinar, o erro 

do trabalhador quanto à sua ocorrência e quanto ao seu desvalor disciplinar constitui um 

                                                      
622. STC de 26 de Abril de 1990 apud Eduardo García de Enterría e Tomás-Ramón Fernández, Curso de 

Derecho Administrativo II, cit., pp. 179 e 180. 
623. A censurabilidade ou não censurabilidade depende da existência de um motivo justificativo da 

reflexão do agente, seja a existência de dúvidas sobre o carácter proibido do facto, seja porque o sujeito actua 
num “sector sujeito a regulação jurídica específica ou seja consciente de que a sua conduta prejudica terceiros 
ou a colectividade”; depende, também, de, existindo aquele motivo, o sujeito diligenciar pela informação 
necessária; e, igualmente, do apuramento da conformidade ao Direito da sua conduta, se “existindo motivo”, o 
sujeito não realizou “os esforços suficientes de informação” (Miguel Díaz y García Conlledo, “Algunas 
cuestiones del error en Derecho Penal”, Seminário Internacional de Direito Penal, Universidade Lusíada, 
Lisboa, Março de 2002, pp. 22 a 26, maxime, pp. 24 e 25). 

624. As normas legais e regulamentares são, em princípio, as normas que deve conhecer e aplicar por 
virtude do exercício das suas funções. No entanto, o conhecimento da ilicitude da sua conduta à luz de normas 
outras, maxime, penais, pode assumir relevância, na medida em que redunde na prática de uma infracção 
disciplinar. No Direito Penal, a doutrina divide-se entre aqueles que exigem o conhecimento pelo agente de 
que a sua conduta é desvaliosa ou proibida pelo ordenamento jurídico, em qualquer dos seus ramos, e os que 
defendem que o objecto do conhecimento da antijuridicidade é o da antijuridicidade penal. Sobre o assunto, 
cfr. Miguel Díaz y García Conlledo, “Algunas cuestiones del error en Derecho Penal”, Seminário 
Internacional de Direito Penal, Universidade Lusíada, Lisboa, Março de 2002, pp. 16 a 21. 

625. Cfr. artigo 3.º, n.º 6, do Estatuto Disciplinar de 1984. 
626. Esta pergunta coloca Miguel Díaz y García Conlledo, a propósito do “objecto do conhecimento (da 

antijuridicidade ou do injusto)”, in “Algunas cuestiones del error en Derecho Penal”, Seminário Internacional 
de Direito Penal, Universidade Lusíada, Lisboa, Março de 2002, p. 17. 
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elemento a ponderar em sede de determinação da sanção e da sua medida627. No caso de 

erro sobre as “circunstâncias de facto” e de direito, sem perder de vista o dever de zelo, 

pode constituir um elemento atenuador da culpa do trabalhador. Na situação de erro sobre a 

ilicitude da conduta, ou é não censurável, por não ser exigível uma conduta diversa ao 

trabalhador e, em princípio, será excluída a responsabilidade por falta de culpa628, ou, 

sendo censurável, será punido disciplinarmente nos termos devidos, sem prejuízo da 

ponderação do erro em sede de determinação da medida da sanção. A separação entre o 

erro sobre os elementos de facto e de direito da infracção e o erro sobre a própria ilicitude 

da infracção revela-se, nalguns casos, destituída de eficácia, dado a tipicidade aberta das 

infracções disciplinares, pondo em causa o primeiro dos referidos erros a subsistência da 

própria infracção disciplinar629. 

3.3. O conceito de infracção disciplinar 

A infracção disciplinar é estruturada em torno da violação dos deveres que sobre o 

trabalhador público impendem630. “Aí onde for perceptível um dever, a violação do mesmo, 

                                                      
627. Cfr. artigos 28.º e 30.º do Estatuto Disciplinar de 1984. 
628. Cfr. artigo 32.º, alínea d), do Estatuto Disciplinar de 1984.  
629. No acórdão de 7 de Julho de 2005, proferido no processo n.º 0511/05, o STA considerou inexistir 

erro do trabalhador arguido, que, “na qualidade de Vice-Presidente do Conselho Executivo e Vice-Presidente 
do Conselho Administrativo”, permitiu “que se mantivesse ao serviço a professora [X]…, desde 98.12.16, 
data em que se apresentou o professor [Y]…, titular do lugar, após internamento hospitalar, continuando ao 
serviço, até 99.08.31”, ponderando que a respectiva contratação fora feita “no convencimento de que o 
professor faltoso estava parcialmente incapacitado, pois sofria de distúrbios do foro psicológico que o 
impediam de reassumir a docência – e, tanto assim, que no seu regresso foram-lhe distribuídas funções de 
apoio à biblioteca – e, além disso, que, atenta a sua idade e o seu tempo de serviço, seria de admitir que não 
regressasse”. Mais ponderou que, “a existir erro”, ele não teria a “gravidade que a Autoridade Recorrida lhe 
atribui[u]”, pois era “temerário afirmar-se que, in casu, a contratação económica e pedagogicamente mais 
aconselhável fosse uma contratação temporária”. E concluiu, dizendo que “esta[va] por demonstrar que a 
avaliação que determinou a contratação … em causa fosse manifestamente errada e que esse erro decorresse 
da falta dos conhecimentos técnicos ou dos métodos de trabalho exigíveis a quem, como o recorrido, integra 
órgãos de gestão das escolas” e, consequentemente, que “se não enontrava provada a prática da infracção”. 

630. Cfr. artigo 3.º, n.º 1, e artigos 22.º a 26.º do Estatuto Disciplinar de 1984. Ver também Vítor António 
Duarte Faveiro, “Esquema de uma teoria geral da infracção disciplinar”, in Ciência e Técnica Fiscal, Boletim 
da Direcção-Geral das Contribuições e Impostos, Série A, 2.º Semestre de 1961, n.ºs 31 a 36, p. 885 a 887, 
Pietro Virga, Il Pubblico Impiego, Milano - Dott. A. Giuffrè Editore, 1991, Terza Edizione Interamente 
Rifatta, p. 207, e Ettore Morone, “Impiego pubblico”, in Novissimo Digesto Italiano, Vol. III, Unione 
Tipografico, Editore Torinese, p. 276 (“A responsabilidade disciplinar é uma consequência específica da 
relação de emprego e resulta da violação dos específicos deveres que o trabalhador tem para com a 
Administração”). 
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com culpa – diz-se –, constitui infracção”631, residindo a ilicitude na negação dos valores 

ligados a tais deveres. Segundo Bîrsan, numa relação jurídica de emprego, pode justificar-

se mais “censurar uma atitude ou uma conduta” do que “reprimir actos ou omissões 

específicos”, pelo que podem justificar-se, na delimitação das infracções disciplinares, 

formulações gerais como “conduta incompatível com as obrigações ou o estatuto”632. 

O conceito de infracção disciplinar não se preenche, no entanto, com a violação indefinida 

de dever ou deveres disciplinares. O conceito de infracção disciplinar não prescinde do 

“facto”633, da descrição da conduta que corporize a violação deste ou daquele dever634. Os 

deveres, segundo entendemos, objectivam, sintetizam, as regras de disciplina e na medida 

em que se materializam em condutas tipificadas, ainda que de forma aberta, como 

infracções disciplinares, serão susceptíveis de punição enquanto tais. Acresce que, se a 

“teoria dos deveres do funcionário público tem um complemento natural na doutrina da 

responsabilidade”635, esta pode não ser necessariamente disciplinar636.  

                                                      
631. Alberto Augusto Oliveira e Alberto Esteves Remédio, “Sobre o Direito Disciplinar da Função 

Pública”, cit., p. 644. 
632. Cfr. opinião dissente do juiz Bîrsan no Acórdão Maestri c. Italia, Processo n.º 39748/98, de 17 de 

Fevereiro de 2004 (pp. 25 e 26), exemplificando com o dever de reserva do direito francês da função pública, 
relativamente ao qual invoca ser “impossível de enumerar os casos precisos nos quais é desrespeitado” e com 
o artigo 24.º da Convenção Europeia de Salvaguarda dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais, 
que, respectivamente, prevê a demissão do juiz que deixe de responder às condições necessárias, entre as 
quais “a mais elevada consideração moral” (artigo 21.º) – in www.europa.eu.int. 

633. O artigo 3.º, n.º 1, do Estatuto Disciplinar de 1984, define-a como o facto culposo, praticado pelo 
funcionário ou agente, com violação de algum dos deveres gerais ou especiais decorrentes da função que 
exerce. A definição legal é sugestiva quando explicita considerar-se infracção disciplinar o facto culposo que 
viole um dever geral ou especial a cuja observância está adstrita o funcionário ou agente e apresenta elenco de 
infracções disciplinares delimitadas pela sanção passível de lhes ser aplicável (artigos 3.º, n.º 1, e 22.º a 26.º 
do Estatuto Disciplinar de 1984). 

634. Não há, assim, concurso de infracções pela violação de mais do que um dever disciplinar. Em 
sentido diferente, parece pronunciar-se Luísa Neto, “O direito à audiência no procedimento disciplinar.” 
Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo (Pleno da 1.ª Secção) de 11.12.1996, P. 29 875, in Cadernos de 
Justiça Administrativa, n.º 8, Março/Abril, 1998, p. 8. 

635. Ludgero Neves, Direito Administrativo, Lições ao curso de 1916-1917, coligidas por Arthur de 
Campos Figueira, cit., p. 176. 

636. A separação entre a violação dos deveres e a responsabilização disciplinar foi feita na STS de 1 de 
Fevereiro de 1999 (Potestad sancionadora de las corporaciones profesionales), in 
www.derecho.unican.es/administracion/JURIS/sts99021.htm, p. 3. Considerou o Tribunal, no caso, que o 
incumprimento do dever de pagamento de quotas não era de considerar, à face do artigo 47.º dos “Estatutos 
para o regime e governo dos Colégios de Arquitectos”, como “susceptível de ser corrigida disciplinarmente, 
mas antes de obter pelo recurso aos meios próprios para obter o cumprimento de obrigações pecuniárias”. 



 
172   Direito disciplinar da função pública 
________________________________________________________________________________________ 
 

A infracção disciplinar é qualificada como uma infracção formal: a verificação da 

”fattispecie normativa de carácter infraccional é por si considerada danosa, sem que seja 

necessária a ocorrência ou a demonstração de um dano específico”637, ou seja, o resultado 

não é um elemento constitutivo do tipo legal638. 

O exercício de certo cargo ou emprego público impõe ao indivíduo um conjunto de deveres 

próprios da relação de trabalho estabelecida e nessa medida “especiais” face aos deveres 

que impendem sobre a generalidade dos cidadãos. Tais deveres são, em grande parte, 

comuns ou similares aos trabalhadores do sector privado. Existem deveres específicos ou 

deveres que, tendo um núcleo comum, se concretizam de forma diferente nos dois 

«universos laborais» e deveres que têm uma expressão mais intensa, sendo ainda, 

tendencialmente, em maior número. Sobretudo, tendem a ser construídos, não numa 

“perspectiva debitória”, “técnico-funcional”, mas sim “disciplinar-hierárquica” (Edoardo 

Ghera). Tende a ser enfatizada a inserção organizacional do indivíduo e a ser imediatizado 

no conteúdo da sua prestação a “realização do interesse final institucional gerido pela 

administração” em detrimento da realização da prestação de trabalho em si ou, mais 

genericamente, do cumprimento dos deveres e obrigações laborais639.  

A obrigação, de acordo com o artigo 397.º do Código Civil, “é o vínculo jurídico por 

virtude do qual uma pessoa fica adstrita para com outra à realização de uma prestação”, 

cumprindo-a “quando realiza a prestação a que está vinculada” (artigo 762.º, n.º 1, do 

                                                      
637. Eugenio Mele, La Responsabilità dei Dipendenti e degli Amministratori Pubblici, Giuffrè Editore, 

Milano, 2000, Quinta edizione, p. 149. 
638. O Estatuto Disciplinar não contém nenhuma norma como o do artigo 3.º do Código Penal, que toma 

como tempo de referência do delito o momento em que é praticado e não o momento da produção do 
resultado, o que evita a sua possível aleatoriedade e, portanto, funciona a favor da segurança jurídica e da 
promoção da prevenção geral. Ver Américo A. Taipa de Carvalho, Direito Penal, Parte Geral, Questões 
Fundamentais, Porto, 2003, pp. 215 a 217. 

639. Isto mesmo destaca Edoardo Ghera, Il Pubblico Impiego, cit., pp. 18 e 19. A subordinação do 
trabalhador público é legalmente construída como uma “subordinação organizatória” e não como uma 
“subordinação debitória”, nas palavras do autor. Corresponde a uma teorização institucionalista do poder 
disciplinar: o “quadro institucional em que se desenvolve o poder disciplinar determina[ria] a sua inteira 
configuração, que há-de revestir a flexibilidade necessária para atender às exigências próprias de cada 
instituição” - Belén Marina Jalvo, El Régimen Disciplinario de los Funcionarios Públicos, cit., pp. 69 e 70. 

Daí dizer-se que os deveres concretizam a exigência de “lealdade à organização como um todo” e 
postulam o “empenho individual [pelo cumprimento das]... normas profissionais” - David Beetham, A 
Burocracia, Editorial Estampa, Lisboa, 1988, respectivamente, pp. 36, 37 e 33. 
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Código Civil)640. O trabalhador na relação jurídica de emprego público também está 

obrigado para com o empregador público (corporizado nos órgãos administrativos 

competentes da pessoa colectiva pública) a realizar uma prestação de trabalho. Esta relação 

envolve a observância de um conjunto de deveres641 que, partindo dessa obrigação a 

extravasam. Mais do que a assessorar (como no Direito do trabalho), são transversais à 

relação de trabalho (ombreiam com a necessidade de “eficaz prestação do serviço”642). 

Acresce que neles, o “empregador material” se faz presente e é como esbatida a correlação 

com um sujeito determinado, em relação a quem é devido um certo comportamento643. 

Assim, por exemplo, “[é] dever geral dos funcionários e agentes actuar no sentido de criar 

no público confiança na acção da Administração, em especial no que à imparcialidade diz 

respeito”644. Impõe-lhes o dever de isenção que não retirem “vantagens directas ou 

indirectas, pecuniárias ou outras, das funções que exerce, actuando com independência em 

relação aos interesses e pressões particulares de qualquer índole, na perspectiva do respeito 

pela igualdade dos cidadãos”645 e o dever de lealdade que desempenhem “as suas funções 
                                                      

640. A obrigação, de acordo com o artigo 397.º do Código Civil “é o vínculo jurídico por virtude do qual 
uma pessoa fica adstrita para com outra à realização de uma prestação”, cumprindo-a “quando realiza a 
prestação a que está vinculada” (artigo 762.º, n.º 1, do Código Civil). Prestação e obrigação surgem 
conceptualmente articulados, “constituindo a obrigação um dever jurídico e a prestação o objecto desse 
dever”. A prestação é “o acto ou comportamento do devedor em que se concretiza o interesse do credor”, o 
objecto mediato da obrigação - Menezes Leitão, O Enriquecimento sem causa no Direito Civil, Cadernos de 
Ciência e Técnica Fiscal, n.º 176, Centro de Estudos Fiscais, Lisboa, 1996, p. 633.  

641. Dever como parâmetro de comportamento definido de maneira geral e abstracta - Jean-Marc Duval, 
“Faute personnelle, faute disciplinaire et faute pénale, en matière d’activité médicale hospitalière”, Revue du 
Droit Public, n.º 6, 2001, pp. 1855. 

642. Belén Marina Jalvo, El Régimen Disciplinario de los Funcionarios Públicos, cit., p. 50. 
643. Eduardo García de Enterría e Tomás-Ramón Fernández, distinguindo o conceito de dever do de 

obrigação no Direito Administrativo, definem o dever como “a necessidade de que um sujeito adopte um 
certo comportamento consistente em fazer ou em não fazer ou em sujeitar-se” (p. 126) em relação a um outro 
sujeito que não seja, correlativamente, titular de um direito subjectivo, mas de “um poder destinado a actuar 
como garantia do efectivo cumprimento do dever” (p. 31); e a obrigação como a necessidade de um sujeito 
adoptar um “comportamento que, podendo consistir também em dar ou em reter, se articula correlativamente 
como direito de outro sujeito” (p. 126) - Curso de Derecho Administrativo II, Novena Edición, Thomson 
Civitas, 2004. 

644. Cfr. artigo 3.º, n.º 3, do Estatuto Disciplinar de 1984 - itálico nosso.  
645. Cfr. artigo 3.º, n.º 5, do Estatuto Disciplinar de 1984 - itálico nosso.  
O preceito revela a imparcialidade como um importante instrumento da igualdade. 
Na expressão de Alain Di Stefano, o “princípio da igualdade de todos diante dos serviços públicos” é o 

“verdadeiro fundamento da neutralidade da administração” – La Participation des Fonctionnaires Civils a la 
Vie Politique, Bibliothèque de Droit Public, Librairie Generale de Droit et de Jurisprudence, 1979, p. 104. 
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em subordinação aos objectivos do serviço e na perspectiva da prossecução do interesse 

público”646. Os deveres são impostos pelas normas “para protecção e benefício de um 

interesse”, no caso, dos interesses públicos (mediatizados) a cargo do empregador público. 

Às prescrições que postulam para os trabalhadores corresponde o poder de exigir o seu 

cumprimento por parte daquele (empregador). Tais deveres não se espelham, no entanto, 

em parte, em correlativos ou simétricos direitos, nem por parte dos que a eles estão 

obrigados, nem por parte daqueles a quem o seu cumprimento beneficia647.  

Uma razão de ordem geral – a actividade administrativa assenta sobre os direitos e as 

necessidades dos cidadãos – e razões de ordem contemporânea – as limitações das 

doutrinas da gestão públicas dos anos 80 e 90 na promoção dos valores da “governança 

democrática”: “igualdade e inclusão” e respeito pelas regras do Direito648 – revelam, hoje, a 

necessidade de “reforçar uma ética de serviço público e de restaurar a confiança do serviço 

público”, para as quais são determinantes a “integridade, o empenho, a objectividade e a 

independência” daqueles que trabalham para a Administração Pública649, «reintroduzindo», 

de forma renovada e numa lógica funcional, a importância da lealdade nas relações de 

trabalho públicas650. 

Aos deveres jurídicos liga a ordem jurídica a susceptibilidade de sanções651. A infracção 

disciplinar é construída por referência aos deveres do trabalhador652. Por vezes, é também 

                                                      
646. Cfr. artigo 3.º, n.º 8, do Estatuto Disciplinar de 1984 - itálico nosso.  
647. Silvestre Pinheiro-Ferreira escreve que “direito e dever são correlativos; não há um direito por um 

lado, sem que haja um dever do outro” (Précis d’un cours de Droit Public interne et externe, Rey et Gravier 
Libraires, 1830, p. 7). No entanto, como observa Garrido Falla todo o direito subjectivo postula uma 
obrigação, mas não o inverso (Tratado de Derecho Administrativo, Volume I, cit., p. 400). 

648. Demetrios Argyriades, “Des valeurs pour le service public: Enseignements tirés des récents 
tendances & du Sommet du millénaire”, Revue Internationale des Sciences Administratives, Vol. 69, n.º 
4/2003, p. 619. 

649. Demetrios Argyriades, “Des valeurs pour le service public: Enseignements tirés des récents 
tendances & du Sommet du millénaire”, cit., p. 612. 

650. No Acórdão Kosiek contra Alemanha, de 28 de Outubro de 1986, estava em causa a “révocation de 
um funcionário ocupando, à l’essai, um posto de maître-assistente, por falta de lealdade para com o regime 
democrático e liberal no sendo da Lei fundamental da República Federal Alemã de 1949, lealdade que 
constitui um dos requisitos que deve preencher um dos candidatos para aceder à função pública” (Mehmet 
Öncü, La Fonction Publique et L’article 6 de La Convention Européenne des Droits de L’homme, cit., p. 35). 

651. Larenz, pp. 90 e 91.  
652. “Infringir disciplinarmente não é mais do que desrespeitar um dever geral ou especial decorrente da 

função que exerce” – Acórdão do Conselho Permanente do Conselho Superior da Magistratura de 9 de 
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recortada, por alguns autores, por referência aos bens jurídicos violados, como no Direito 

Penal (: a infracção disciplinar é então a acção ou omissão que atenta contra certos bens 

jurídicos653). “Em geral, as normas disciplinares não fazem referência expressa ao bem 

jurídico protegido, sendo este previsto de forma implícita”654. Não deve ser confundida 

com a perspectiva penalista655. Sem prejuízo, importa atender a que: i) através dos deveres 

protegem-se certos bens jurídicos, entendidos como refracções dos interesses públicos 

prosseguidos pelo empregador público e passíveis de serem reconduzidos aos princípios 

constitucionais da eficácia, da imparcialidade e do respeito dos direitos e interesses 

legalmente protegidos dos cidadãos656; o princípio da proporcionalidade convoca a 

consideração da afectação dos bens jurídicos protegidos pelo Direito disciplinar como “um 

                                                                                                                                                                  
Novembro de 2004, Sub judice, n.º 23, Jul-Set., 2005, p.131.  

653.Juan Manuel Trayter, Manual de Derecho Disciplinario de los Funcionários Públicos, Marcial Pons, 
1992, pp. 65 e 66.  

654. Belén Marina Jalvo, El Regimén Disciplinario de los Funcionarios Públicos, cit., p. 95, notas 120 e 
121 (identificando-se “com o interesse público que a Administração deve prosseguir numa determinada 
parcela de actividade”). 

655. O Direito penal tutela os “valores individuais e comunitários essenciais à realização pessoal e à 
convivência social”, que são os bens jurídico-penais. A noção e determinação destes estruturam a construção 
da infracção criminal e “a interpretação e resolução das mais variadas questões jurídico-penais” (Américo A. 
Taipa de Carvalho, Direito Penal, Parte Geral. Questões Fundamentais, Porto, 2003, p. 60). Os bens jurídico-
penais decantam-se na “consciência ético-social de uma comunidade historicamente situada num determinado 
tempo e espaço”, com tradução ou fundamento jurídicos na Constituição. A expressão criminal da sua 
preterição e aplicabilidade de penas criminais exige, porém, um juízo de indispensabilidade de tal tutela 
(Américo A. Taipa de Carvalho, Direito Penal, Parte Geral. Questões Fundamentais, Porto, 2003, pp.  61 a 
72). Portanto, a dignidade penal e a necessidade penal são os parâmetros daquela decantação (O juízo da 
necessidade penal comporta três vertentes: a) a insuficiência de outros meios sociais e ou jurídicos, como por 
exemplo disciplinares, civis ou contra-ordenarias; b)  a adequação da tutela penal para uma protecção eficaz 
dos bens jurídicos em causa e c) o ajustamento da punição criminal com os valores pessoais e/ou sociais 
protegidos pelos bens jurídicos - Américo A. Taipa de Carvalho, Direito Penal, Parte Geral. Questões 
Fundamentais, Porto, 2003, pp. pp. 64 a 72, maxime, p. 70).  

656. Miguel Sánchez Morón, Derecho de la Función Pública, Tecnos, tercera edición, 2001, p. 255. 
À observação de que, diversamente do ilícito criminal, em que “há sempre a violação ou perigo de 

violação de bens jurídicos”, o ilícito administrativo se traduz na simples inobservância dos “comandos 
jurídicos” ou “desobediência ou violação da autoridade do legislador”, pode replicar-se com Eduardo Correia 
que um comando jurídico pressupõe sempre “um certo bem por ele protegido” (Eduardo Correia, Direito 
Criminal, cit., pp. 25 e 28 (“cada norma jurídica tem atrás de si um específico valor, interesse ou bem jurídico, 
e... é a partir deste que se há-de compreender o sentido e o fim do respectivo preceito, isto é, a sua específica 
ilicitude”). 
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elemento fundamental para a determinação da gravidade da infracção e da sanção 

correspondente”657.  

A “história evolutiva da figura”658 da infracção disciplinar é até ao Estatuto de 1979, o da 

exigência de uma lealdade funcional abrangente e empenhada. O Regulamento disciplinar 

dos funcionários civis, de 22 de Fevereiro de 1913, definia a infracção disciplinar como 

“todo o acto ou omissão contrário aos deveres profissionais do funcionário”, no entanto, tal 

incluía a “prática de actos de manifesta hostilidade contra a República ou ofensivos da sua 

Constituição, a inobservância das disposições legais e das ordens a que estiver sujeito o 

serviço público respectivo e, em geral, qualquer acto ou omissão disciplinarmente punida 

por este regulamento”. As críticas à definição não passavam pela crítica à compreensão 

ampla do conceito de deveres funcionais659. Nada é dito quanto à necessidade do elemento 

subjectivo da culpa, muito embora a concretização de algumas infracções pareça exigi-la660.  

No Estatuto Disciplinar de 1943661, a infracção disciplinar era definida como “o facto 

voluntário”, “praticado pelo funcionário”, ofensivo de “algum dos deveres gerais ou 

especiais decorrentes das funções que exerce” ou dos “deveres gerais dos cidadãos 

impostos pela lei ou pela moral social”. O conceito de deveres funcionais é demarcado, mas 

nem por isso diminui o alcance da vinculação do funcionário na “relação de serviço”, 

nomeada que é a sua vinculação a deveres extra-funcionais e admitida o carácter 

exemplificativo da enumeração dos deveres662. O funcionário é visto como um “cidadão 

                                                      
657. Belén Marina Jalvo, El Regimén Disciplinario de los Funcionarios Públicos, cit., p. 93 (“por 

exigência do princípio da proporcionalidade, a afectação dos bens jurídicos protegidos pelo Direito disciplinar 
é um elemento fundamental para a determinação da gravidade da infracção e da sanção correspondente”). 

658. Expressão de Baptista Machado, Introdução ao Direito e ao Discurso Legitimador, Almedina. 
Coimbra, 1985, p. 184.  

659. Amandio Pinto Garção, A Disciplina dos Funcionários, Leis, Opiniões e Comentários com 
Regulamento Disciplinar dos Funcionários Civis e Índice Alfabético e Remissivo, Coimbra Editora, L.da, 
Coimbra, 1928, pp. 51 a 59.  

660. Marcello Caetano, diversamente, refere a culpa como factor de graduação da pena e não como 
elemento essencial da existência da infracção. Refere ser bastante que o agente aja voluntária e livremente ou 
com uma “vontade esclarecida e livre” - Do Poder Disciplinar, Coimbra, Imprensa Universitária, 1932, p. 57. 
Marcello Caetano refere ainda como elementos da infracção a inexistência de justificação legal e a 
“perturbação para o regular funcionamento do serviço”, Do Poder Disciplinar, cit., p. 58. 

661. “Estatuto Disciplinar dos Funcionários Civis do Estado”, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 32 659, de 9 
de Fevereiro de 1943.  

662. Vitor Manuel Lopes Dias, Regime Disciplinar dos Funcionários Civis e Administrativos, Legislação, 
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especial”663, cuja conduta funcional compreende o seu comportamento enquanto cidadão, 

também ele, em parte, ainda “funcional” (: “Quando abandona a repartição, não deixa... de 

considerar-se ao serviço”664). Se inobservar os deveres gerais dos cidadãos, impostos pela 

lei ou pela moral social, pode ser responsabilizado não só como qualquer cidadão, mas 

também disciplinarmente665. A interpretação era a de que relevaria se se projectasse por 

qualquer forma sobre o serviço ou afectasse os respectivos interesses, como por exemplo 

afectasse o prestígio da função pela “desqualificação” da pessoa funcionário que a exerce, 

inclusive através de “actos da vida familiar cujo relevo implique uma projecção importante 

no campo do conceito público e no índice normal de respeito e consideração em que deve 

ser tido o funcionário no meio social”666; a afectação e o prejuízo para o serviço, “no seu 

funcionamento, no seu prestígio, na consideração pública, na confiança, etc.” são aí 

mediatos667. O apelo à moral social tinha apoio na Constituição de 1933668. O funcionário 

perante uma contrariedade de sentido de actuação resultante da lei e da moral, deveria 

                                                                                                                                                                  
Doutrina, Jurisprudência, Formulário, Contencioso, Edição do autor, Depositário Coimbra Editora, L.da, pp. 
11 e 12. 

663. Anotação de Isabelle Legrand e Laetitia Janicot à decisão do Conselho de Estado, de 28 de Fevereiro 
de 2001, processo M. Casanovas, Req. n.º 229163, p. 977. 

664. Assim, invocou, na alegação de recurso para o Conselho de Ministros do despacho de 12 de Abril de 
1949, do mesmo Conselho, Jorge Ribeiro Perestrelo de Alarcão, cujo contrato como técnico estatístico do 
Instituto Nacional de Estatístico foi rescindido por aquele despacho, por “ter sido considerado abrangido pelo 
disposto no art. I do Decreto-Lei 25.317, de 13 de Maio de 1935”. Daí que na sua alegação, o recorrente 
depois de ter escalpelizado que o seu desempenho profissional não fora, em momento algum, “contrário aos 
princípios da Constituição e fins superiores do Estado”, faça a demonstração de que na sua vida privada e na 
sua conduta social (de funcionário) também não agiu contra tais princípios e fins. Cfr. F. de Abranches 
Ferrão, Demissão de Funcionário em Conselho de Ministros, Lisboa, 1949. 

665. Vítor António Duarte Faveiro, “Esquema de uma teoria geral da infracção disciplinar”, in Ciência e 
Técnica Fiscal, Boletim da Direcção-Geral das Contribuições e Impostos, Série A, 2.º Semestre de 1961, n.ºs 
31 a 36, p. 857. Os “deveres gerais dos cidadãos impostos pela lei ou pela moral social” relevavam na 
“determinação de regras de conduta dentro do serviço” (p. 869). 

666. Vítor António Duarte Faveiro, “Esquema de uma teoria geral da infracção disciplinar”, in Ciência e 
Técnica Fiscal, p. 874. 

667. Vítor António Duarte Faveiro, “Esquema de uma teoria geral da infracção disciplinar”, cit., p. 910.  
Agatino Cariola atenta na injustificação e anacronismo, face à consciência social contemporânea, da 

tutela penal de certos bens jurídicos, exemplificando com o “prestígio da Administração” - La Nozione 
Costituzionale di pubblico impiego, Milano - Dott. A. Giuffrè Editore, 1991, pp. 259 e 260. 

668. Cfr., v.g., artigo 6.º, 1.º, e artigo 40.º da Constituição. 
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cumprir a lei, “por se tratar da expressão formal directa do exercício do poder de autoridade 

do Estado a que o funcionário está subordinado” (Victor Faveiro)669. 

O Estatuto Disciplinar de 1979 restringe o alcance da infracção disciplinar à violação dos 

“deveres decorrentes da função”, embora a expressão pareça admitir o seu carácter não 

taxativo. A culpa surge agora como um elemento da infracção. 

O Estatuto Disciplinar de 1984 mantém a formulação anterior, tornando apenas claro a 

inexigibilidade de um específico grau de culpa670.  

3.3.1. Os elementos do conceito da infracção disciplinar 

Em quatro elementos se decompõe o conceito de infracção disciplinar: um trabalhador, um 

facto ou conduta determinada, legalmente recortada, a violação de deveres funcionais e a 

culpa. 

3.3.1.1. O elemento material  

Enunciado, geralmente, como o “facto”, consubstancia-se numa conduta jurídico-                    

-disciplinarmente relevante identificada como tal671. Pode consistir numa acção ou numa 

omissão, esta última resultante da inacção do trabalhador que deixa de cumprir um dever 

específico de agir672 ou que não realiza certa tarefa ou não a realiza em certo tempo e/ou de 

certa forma. A conduta relevante é normativamente recortada, pela lei e, nos limites desta, 

por regulamento e/ou instrumento de convenção colectiva. 

                                                      
669. Vítor António Duarte Faveiro, “Esquema de uma teoria geral da infracção disciplinar”, cit., p. 871.  
Sobre os deveres impostos pela moral social, anota Vitor Manuel Lopes Dias ao artigo 2.º do Estatuto de 

1943 que “a doutrina e os tribunais se manifest[a]m por formas que parecem contraditórias, a propósito dos 
múltiplos casos concretos que são objecto de apreciação”. Cfr. Regime Disciplinar dos Funcionários Civis e 
Administrativos, Legislação, Doutrina, Jurisprudência, Formulário, Contencioso, Edição do autor, Depositário 
Coimbra Editora, L.da, p. 12 

670. No actual “Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Administração Central, Regional e 
Local” (artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 24/84, de 16.01), a noção de infracção disciplinar é recortada no n.º 1 do 
artigo 3.º: constitui infracção disciplinar “o facto, ainda que meramente culposo, praticado pelo funcionário 
ou agente com violação de algum dos deveres gerais ou especiais decorrentes da função que exerce”.  

671. António Esteves Fermiano Rato, “Processo disciplinar”, in Dicionário Jurídico da Administração 
Pública, sob a direcção de José Pedro Fernandes, Lisboa, 1994, p. 543. 

672. É, por exemplo, o caso do guarda prisional que tem o dever de conduzir ao estabelecimento prisional 
recluso que dele se encontre evadido.  
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A acção ou omissão não se traduzem, muitas das vezes, de forma singular (“prática de um 

acto” ou uma omissão), mas num contínuo de actos ou num comportamento que se 

prolonga no tempo673. 

3.3.1.2. As infracções continuadas e as infracções de execução continuada 

As infracções continuadas distinguem-se das infracções de execução continuada. Senão 

vejamos. Constitui infracção disciplinar o exercício não autorizado de actividade 

privada674. Pode incorrer nesta infracção disciplinar o trabalhador que pratica, por uma vez, 

um acto ou efectua uma prestação abrangidos no conceito de “actividade privada”; as mais 

das vezes, contudo, a infracção em causa tem uma expressão contínua. Não está, então, em 

causa, uma pluralidade de condutas do agente, mas uma conduta única que se prolonga no 

tempo ou compreende a prática de vários actos que, podendo ser variados, compõem um 

conjunto homogéneo675. O mesmo se pode dizer da infracção consubstanciada pela 

“incompetência profissional” ou pela “idoneidade moral para o exercício das funções”676. A 

prática destas infracções, assim nomeadas na lei, também se pode traduzir na prática de 

actos vários e/ou diversos que, singularizados, poderiam assumir relevância disciplinar 

autónoma. No entanto, do conjunto emerge uma outra infracção. Nestes casos, parece não 

ser adequada o apelo à noção de infracção continuada, mas antes de infracção de execução 

continuada ou de “infracção prolongada”. 

A jurisprudência administrativa acolhe a figura da infracção disciplinar continuada, 

considerando-a fundamentalmente para aferir da prescrição. Em acórdão de 2 de Junho de 

2005, o Supremo Tribunal Administrativo, destacando estar em causa “comportamentos e 

actividades permanentes, processos que se desenrolam no tempo, [conclui que] vigora para 

eles o regime jurídico da infracção continuada” (o que no caso significava improceder a 

                                                      
673. Marcello Caetano, Do Poder Disciplinar, Coimbra, 1932, pp. 54 e 55.  
674. Cfr. artigo 24.º, n.º 1, alínea c), do Estatuto Disciplinar de 1984. 
675. Há uma repetição de acções que podem ser ditas de “acções da mesma espécie” ou de outro tipo de 

infracções com conduta plúrima. Salvatore Terranova, ob. cit., p. 212.  
676. Cfr. artigo 26.º, n.º 3, do Estatuto Disciplinar de 1984.  
Revelar “falta de idoneidade moral para o exercício das funções próprias” também pode consubstanciar-

se numa infracção disciplinar não continuada, como, por exemplo, a falsificação de documentos (Parecer da 
PGR n.º 24/1995, de 7 de Dezembro de 1995, p. 15, PGRP00000743 e Documento PPA19951207002400). 
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alegação de prescrição)677, infracção caracterizada, à semelhança do crime continuado, 

como aquela que pressupõe uma pluralidade de condutas que se sucedem no tempo, que de 

per si constituem infracções disciplinares, e a existência de um circunstancialismo 

propiciador da respectiva e diminuidor da culpa do agente face à que resultaria da sua 

consideração isolada. Relativamente à “infracção prolongada”, destaca-se que, por vezes, 

“numa conduta composta de elementos vários, ocorridos num período” prolongado de 

tempo, mais do que “várias infracções autonomizáveis”, “unificadas em determinado 

contexto”, emerge uma “só conduta, integradora duma só infracção”678. O termo a quo para 

efeitos de prescrição da instauração de procedimento disciplinar há-de ser, assim, também, 

a “cessação do estado antijurídico”679. 

Ivone Cacciavillani entende que a “função institucional do direito disciplinar exclui a 

perspectiva da continuação entre vários actos ou episódios ilícitos”, porque aquela visa a 

“tutela da Administração, para uma melhor gestão do serviço”. Não quer isto dizer que a 

Administração deva ou possa instaurar, perante “factos objectivamente ou subjectivamente 

conexos” vários procedimentos disciplinares. “A reiteração da infracção pode ser valorada 

de formas diferentes no quadro do interesse da Administração «lesada»”: pode importar a 

subsunção a uma infracção mais grave; pode revelar-se desprovida de “relevância jurídica... 

por se tratar de comportamentos generalizados, assente ou não que correspondam a 

«praxis» administrativas”680. 

A infracção continuada e a infracção de execução continuada, tendo de comum a ideia de 

unidade valorativa, distinguem-se pelo facto de a primeira consubstanciar uma situação de 

unidade (valorativa) na pluralidade (de infracções) e a segunda uma situação de unidade 

valorativa correspondente a uma infracção (sendo aparente a pluralidade que exista). 

                                                      
677. Acórdão proferido no processo n.º 0332/05, n.º Convencional JSTA0005515 e n.º do Documento 

SA1200506020332 (p. 11). 
678. Apud António Esteves Firmiano Rato, “Do processo disciplinar”, cit., p. 543.  
679. Sobre a noção de “infracção permanente”, ver Acórdão do STA de 14 de Março de 1989, processo 

n.º 018919, JSTA00019200 e SA119890314018919 (ponto III do sumário).  
680. Ivone Cacciavillani, Il Diritto Disciplinare, Cedam, Padova, 1994, pp. 78 a 80. 
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Em segundo lugar, atenta a tipologia aberta e inexigibilidade em geral de um específico 

grau de culpa, não há lugar para a predeterminação valorativo-punitiva que pressupõe a 

infracção continuada. 

3.3.1.3. A tentativa  

A possibilidade de punição da acção ilícita disciplinar tentada não é legalmente 

referenciada como sendo passível de punição. A infracção tentada não tem, no Direito 

disciplinar da função pública, a relevância resultante da relação com uma infracção de 

referência. A tentativa da prática de certas infracções disciplinares pode consubstanciar ela 

própria a prática de uma infracção disciplinar681. Os actos de execução que o trabalhador 

pratique valem por si – e não necessariamente por referência a uma infracção que decidira 

praticar –, ou seja, podem consubstanciar uma infracção de outro tipo. A tentativa em si 

constitui uma actuação avaliável face aos deveres funcionais e, portanto, susceptível de ser 

punida, quer no quadro sancionatório previsto para a infracção não consumada, quer no 

quadro sancionatório do tipo de infracção a que seja subsumível682. Considere-se o caso do 

trabalhador que procura apropriar-se do dinheiro de um cofre de um serviço público, mas 

nele não encontrou quaisquer valores. Não incorreu “em alcance ou desvio de dinheiros 

públicos” e, por isso, a sua conduta não é subsumível à correspondente infracção683, mas 

pode ser considerada igualmente inviabilizadora da manutenção da relação funcional684 ou 

ser subsumida a outra infracção legal685. Considere-se, igualmente, a situação do 

trabalhador que tenta agredir “superior hierárquico, colega, subordinado ou terceiro”, a qual 

constitui uma forma de desrespeito grave686. 
                                                      

681. Cfr., exemplificativamente, sobre a consideração da tentativa como infracção disciplinar, a seguinte 
passagem do Acórdão proferido no caso Engel et outros contra a Holanda, de 8 de Junho de 1976, p. 30 
http://cmiskp.echr.coe.int/: “Dans ces circonstances, la Haute Cour militaire a pu avoir des raisons fondées 
d’estimer qu’ils avaient tenté de saper la discipline militaire et qu’il était nécessaire à la defense de l’ordre de 
leur infliger la sanction dont elle les a frappés. (itálico nosso)”. 

682. Em sentido próximo, ver Eugenio Mele, La Responsabilità dei Dipendenti e degli Amministratori 
Pubblici, Milano, 2000, p. 149. Cesare Beccaria defende que “[a] importância de prevenir um atentado 
legitima uma pena” (Dos Delitos e das Penas, cit., p. 146). 

683. Cfr. à alínea d) do artigo 26.º do Estatuto Disciplinar de 1984.  
684. Cfr. n.º 1 do artigo 26.º do Estatuto Disciplinar de 1984. 
685. Cfr. artigo 25.º, n.º 1, do Estatuto Disciplinar.  
686. Cfr. artigo 26.º, n.º 2, alínea a), e n.º 4, alíneas a) e c), do Estatuto Disciplinar de 1984. 
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O carácter geralmente mais vago das definições do ilícito disciplinar permitem, de forma 

diferente de no Direito penal, englobar ou abranger o simples “começo de execução” ou 

actos preparatórios ou “simples comportamentos de ajuda e assistência” (cumplicidade); “é 

bastante mais fácil dissociar o cúmplice do autor principal ou, pelo contrário, reservar-lhe o 

mesmo tratamento, segundo aquilo que a autoridade repressiva, no exercício do seu poder 

de incriminação, considere preferível e o mais oportuno”687. 

3.3.2. O elemento pessoal: os sujeitos passivos do poder disciplinar 

As infracções disciplinares na função pública são aquelas que são praticadas pelos 

trabalhadores da Administração Pública, isto é, os indivíduos que exercem uma actividade 

sob a autoridade e direcção de (um órgão ou órgãos de) uma pessoa colectiva pública, cuja 

disciplina jurídica, podendo ser jus-administrativista ou jus-laboralista, compreende um 

mínimo denominador comum de regime jus-publicistas. Abrange quer os trabalhadores 

parte numa relação de emprego titulada por vínculos laborais-administrativos e vínculos 

laborais-privados. 

Os trabalhadores na relação jurídica disciplinar são, em certo sentido, quer sujeitos passivos 

quer sujeitos activos, respectivamente, em face do titular do poder disciplinar e enquanto 

autores da infracção disciplinar, aqueles que nela incorrem ou a praticam. Sem prejuízo, 

mais comummente são identificados a partir do poder exercido e, neste plano, o 

empregador público (os órgãos administrativos, que por ele actuam) o os trabalhadores são, 

respectivamente, o sujeito activo e sujeito passivo688. Os interesses são contrastantes: 

podendo existir um interesse comum na “determinação das condições exactas” em que teve 

lugar uma dada actuação e avaliação da respectiva “correcção ou incorrecção”689, em geral, 

                                                      
687. Mireille Delmas-Marty e Catherine Teitgen-Colly, Punir Sans Juger? De la répression 

Administrative au droit administratif pénal, Ed. Economica, 1992, p. 56. 
Quanto ao encobrimento, dispõe o artigo 93.º, n.º 3, da Lei n.º 7/2007, de 13 de Abril (“Estatuto Básico 

del Empleado Público”), “incorrem em responsabilidade os funcionários públicos ou pessoal laboral que 
encobram as faltas consumadas muito graves ou graves, quando dos factos resulte um dano grave para a 
Administração ou os cidadãos”.  

688. Emídio Beirão Pires da Cruz, “Competência disciplinar (análise de alguns dos seus problemas)”, pp. 
8 e 9, e Ricardo Rivero Ortega, El Estado vigilante. Consideraciones Jurídicas sobre la Función Inspectora de 
la Administración, Editorial Tecnos, Madrid, 2000, p. 165.  

689. Ricardo Rivero Ortega, El Estado vigilante. Consideraciones Jurídicas sobre la Función Inspectora 



 
Capítulo II – Os limites ao exercício do poder disciplinar 183 
________________________________________________________________________________________ 
 

no entanto, este é fundamentalmente o interesse do empregador e o do trabalhador o de 

afastar uma eventual punição. O “direito de não declarar contra si” (nemo tenetur se ipsum 

accusare) e o “direito à autodeterminação informativa” (de “decidir por si mesmo os dados 

sobre a sua pessoa que quer que se conheçam”) – ambos abrangíveis pelo direito de “não 

responder a perguntas feitas “sobre os factos que lhe forem imputados e sobre o conteúdo 

das declarações que acerca deles prestar”690 – depõem contra a ideia de um dever de 

colaboração entre as partes na instrução. O trabalhador goza, ao invés, do direito de 

participação no procedimento disciplinar, designadamente, de aí oferecer provas e requerer 

diligências de prova que se lhe afigurem necessárias691.  

Sob a unidade conceitual de relação jurídica de emprego público, existem relações de 

trabalho juridicamente distintas, quanto à natureza do vínculo e no que à diversidade de 

regimes jurídicos respeita. Esta diversidade inclui, tradicionalmente, diferentes regimes 

jurídicos disciplinares, um regime disciplinar de Direito administrativo e um regime 

disciplinar jus-privatístico692, sem que, como se expôs acima, do ponto de vista da 

Constituição se impunha uma unidade de regime. 

O regime jurídico (geral ou comum) da responsabilidade disciplinar do trabalhador de uma 

pessoa colectiva pública cujo regime jurídico de trabalho é de Direito administrativo é o 

constante do “Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Administração Central, 

Regional e Local”, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro. Aplica-se “aos 

funcionários e agentes da administração central, regional e local”693. Excluídos ficam os 

                                                                                                                                                                  
de la Administración, Editorial Tecnos, Madrid, 2000, p. 166. 

690. Cfr. artigo 61.º, n.º 1, alínea c), do CPP. 
691. Cfr. artigos 55.º, n.ºs 2 e 3, e 61.º, n.ºs 3 e 5, do Estatuto Disciplinar de 1984. 
692. Cfr. artigo 6.º da Lei n.º 99/2003, de 27 de Agosto, que aprovou o Código do Trabalho, e artigos 3.º, 

n.º 1, e 4.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho. Dispõe o primeiro que: “Ao trabalhador de pessoa colectiva 
pública que não seja funcionário ou agente da Administração Pública aplica-se o disposto no Código do 
Trabalho, nos termos previstos em legislação especial, sem prejuízo dos princípios gerais em matéria de 
emprego público.” O “PL 316/2007”, de 12 de Junho, prevê a existência de um estatuto disciplinar único, com 
diferenças não substantivas em função do tipo de vínculo.  

693. Sobre o conceito de agente no Estatuto Disciplinar de 1984, refere o Supremo Tribunal 
Administrativo, no Acórdão de 3 de Junho de 2003, proferido no Processo n.º 0477/03, que essa qualidade 
“não envolve necessariamente a existência de vínculo definitivo à Administração, podendo esse vínculo ser 
meramente provisório ou precário, desde que constituído e regido por normas de direito público e 
subordinado à direcção e orientação do órgão administrativo competente, para o exercício de funções para 
fins de imediata utilidade pública, sobretudo quando correspondentes ao conteúdo funcional de determinada 
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trabalhadores com contrato de trabalho por tempo indeterminado ou com termo694. 

Excluídos do estatuto disciplinar em referência estão os “funcionários e agentes que 

possuam estatuto especial”695. Não obstante, é-lhe reconhecido, por vezes, por remissão 

legal expressa dos regimes especiais, carácter supletivo696. Segundo acórdão do Supremo 

Tribunal Administrativo de 5 de Maio de 1987, “[e]mbora o decreto preambular não 

contenha disposição como a que constava do artigo 5.º, n.º 2, do diploma que aprovou o 

anterior Estatuto Disciplinar da Função Pública (Decreto-Lei n.º 191-D/79, de 25 de Junho) 

                                                                                                                                                                  
categoria de uma carreira da função pública” (in www.dgsi.pt/jsta). No mesmo sentido, cfr. Mário Raposo, 
Regime Jurídico da Função Pública II. Responsabilidade Disciplinar, s/data, pp. 11 e 12. O autor contesta, 
relativamente ao âmbito de aplicação do Estatuto Disciplinar, que deste possam ser excluídos os “servidores 
provisórios ou temporários”, por o respectivo regime jurídico de cessação da relação de trabalho ser flexível. 

694. Em 1984, creio, não obstante, que os termos “funcionário” e “agente” eram utilizados com maior 
amplitude do que aquela com que vieram a ser recortados posteriormente, indo de encontro à doutrina de 
Marcello Caetano, para quem os agentes administrativos eram “os indivíduos que por qualquer título exerçam 
actividade ao serviço das pessoas colectivas de direito público, sob a direcção dos respectivos órgãos”. 
Manual de Direito Administrativo, 10.ª edição, 4.ª reimpressão, p. 641.  

O n.º 7 do artigo 13.º do Estatuto Disciplinar de 1984, dispõe que a “pena de inactividade implica para 
os... agentes contratados por tempo indeterminado a suspensão do vínculo funcional durante o período do 
cumprimento da pena”; o n.º 8 do mesmo artigo 13.º estabelece, a propósito dos “efeitos das penas”, que, no 
“caso de contrato a prazo, a suspensão do vínculo não obsta à verificação da caducidade”. A exclusão dos 
trabalhadores em regime de direito privado resulta, não obstante, da ponderação dos seguintes aspectos: 

a) A evolução conceitual legal dos termos “funcionário” e “agente” circunscreve a aplicação do 
Estatuto Disciplinar de 1984 aos funcionários públicos e aos agentes administrativos, no sentido preciso que 
vieram a adquirir no âmbito da redefinição do quadro jurídico do emprego público a partir de 1988 (artigo 
15.º da Lei n.º 114/88, de 30 de Dezembro). 

b) As referências aos “contratados por tempo indeterminado” e ao “contrato a prazo” mantiveram 
utilidade se reportadas ao contrato administrativo de provimento, respectivamente, nas situações residuais em 
que foi possível a sua celebração por tempo indeterminado e nas situações em que constitui um vínculo de 
duração transitória ou temporária (n.ºs 7 e 8 do artigo 13.º do Estatuto Disciplinar de 1984). 

c) A eventual consideração dos termos “funcionário” e “agente” num sentido mais amplo do que 
aqueles que a lei lhes atribui revelar-se-ia desprovida de utilidade, por relativamente aos trabalhadores 
vinculados a uma pessoa colectiva pública por contrato de trabalho prever a lei a aplicação do correspondente 
regime. O artigo 6.º da Lei n.º 99/2003, de 27 de Agosto, que aprovou o Código do Trabalho, dispôs que ao 
“trabalhador de pessoa colectiva pública que não seja funcionário ou agente da Administração Pública aplica-
se o disposto no Código do Trabalho, nos termos previstos em legislação especial, sem prejuízo dos princípios 
gerais em matéria de emprego público”. A legislação especial, constituída, pela Lei n.º 23/2002, de 22 de 
Junho, que aprovou o regime jurídico sobre o contrato de trabalho na Administração Pública, nada prevê 
sobre o exercício do poder disciplinar. Reafirma que o trabalhador com contrato individual de trabalho não 
tem a qualidade de funcionário público nem a de agente (artigo 3.º, n.º 1).  

695. Cfr. artigo 1.º, n.º 2, do Estatuto Disciplinar de 1984.  
696. Por exemplo, o artigo 66.º do Regulamento Disciplinar da PSP, aprovado pela Lei n.º 7/99, de 20 de 

Fevereiro, estabelece: “O processo disciplinar rege-se pelas normas constantes do presente Regulamento e, na 
sua falta ou omissão, pelas regras aplicáveis do estatuto disciplinar vigente para os funcionários e agentes da 
administração central e da legislação de processo penal.” 
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terá que entender-se que a aplicação de estatutos especiais prevista no n.º 2 do artigo [1.º] 

se fará sempre sem prejuízo da observância estrita das normas relativas às garantias de 

defesa do arguido contemplada neste diploma-base, se eventualmente aqueles o não 

referirem expressamente”697. 

As infracções disciplinares são, tendencialmente, autónomas, sem qualquer relação de 

dependência com a conduta de outros trabalhadores que nela intervenham698. O trabalhador 

responde disciplinarmente na medida da subsunção da sua conduta ao quadro das 

infracções disciplinares. A maior ou menor intervenção na prática dos factos releva, em 

princípio, apenas na determinação da sanção disciplinar concreta e não na delimitação da 

moldura disciplinar sancionatória699. 

A infracção disciplinar praticada por força do dever de obediência pode configurar uma 

relação jurídica semelhante à relação entre autoria moral autoria material700. A efectivação 

da responsabilidade disciplinar dificilmente se encerrará neste quadro, no entanto, na 

referência a uma única e mesma infracção. 

No Direito disciplinar da função pública, a punição é devida pela prática de uma acção ou 

omissão do trabalhador e não a título de responsabilidade pela acção ou omissão alheias; 

mesmo quando se trata de responder pela omissão do dever de vigilância ou fiscalização, 

responde-se por infracção que resulta da violação destes deveres.  

Pode configurar-se a noção de cumplicidade, de punição não pela prática da infracção, mas 

pelo auxílio ou assistência que o trabalhador deu ao autor da mesma. Por virtude da menor 

densidade normativa do princípio da legalidade, a entidade competente para punir, diz-se, 

dispõe da possibilidade de escolher entre punir um trabalhador como cúmplice, 

singularizando a intervenção como cúmplice, ou não fazer qualquer dissociação701. A 

                                                      
697. Boletim do Ministério da Justiça, n.º 367, p. 542.  
698. Vítor António Duarte Faveiro, “Esquema de uma teoria geral da infracção disciplinar”, cit., p. 901. 
699. Assim, no acórdão do STA, lê-se: “Embora nos mereçam reservas as considerações tecidas quanto à 

exacta determinação da responsabilidade individualizada da agressão uma vez que a mesma foi praticada em 
co-autoria, atendendo que tal constitui não uma causa de justificação, mas sim e até uma circunstância 
agravante” (Acórdão de 23 de Setembro de 2004, Processo n.º 979/03, in www.dgsi.pt/jsta).  

700. Vítor António Duarte Faveiro, “Esquema de uma teoria geral da infracção disciplinar”, cit., p. 903.  
701. Mireille Delmas-Marty e Catherine Teitgern-Colly, Punir sans Juger. De la répression administrative 

au droit administratif pénal, Ed. economica, 1992, p. 70. 
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distinção, no entanto, só releva em sede de escolha e medida da pena, pela ponderação da 

intensidade da ilicitude e do grau de culpa. 

Para que um trabalhador pratique uma infracção disciplinar é necessário que seja parte 

numa relação jurídica de emprego público. A questão que se pode colocar é a de saber se o 

trabalhador deve responder disciplinarmente por acções ou omissões disciplinarmente 

relevantes praticadas por quem não é trabalhador da Administração, mas sob o seu impulso, 

direcção. Podendo qualificar-se como autor moral, para efeitos de verificação de infracção 

disciplinar, releva apenas a referenciação da sua conduta à norma que a recorta.  

3.3.3. A ilicitude 

O conceito de ilicitude significa contraposição de um comportamento com uma norma 

preceptiva ou proibitiva ou com uma regra convencional. A infracção disciplinar pressupõe, 

entre outros elementos, um comportamento ilícito e sancionável702. A ilicitude, como 

elemento constitutivo do conceito de infracção disciplinar, surge, em regra, recortada pela 

violação de algum dos deveres gerais ou especiais decorrentes da função que o funcionário 

ou agente exerce703. Considerando os deveres em si, independentemente da questão de 

saber da sua suficiência para concluir quanto à ilicitude do facto, pergunta-se se apenas a 

violação de deveres, gerais ou especiais, que legalmente impendem sobre o exercício das 

                                                      
702. “Ilicitude e imputabilidade são elementos constitutivos de toda a falta, a sua natureza resulta por sua 

vez da da obrigação violada e daquela a sanção aplicável. Assim todas as infracções pessoais, disciplinares e 
penal em matéria de actividade médica hospitalar não podem senão, em todos os casos, ser consideradas 
ilícitas e repreensíveis” - Jean-Marc Duval, “Faute personnelle, faute disciplinaire et faute pénale, en matière 
d’activité médicale hospitalière”, Revue du Droit Public, n.º 6, 2001, p. 1847. 

703. Cfr. artigo 3.º do Estatuto Disciplinar de 1984. O artigo concretiza quais sejam os deveres gerais cuja 
violação é susceptível de fazer o funcionário incurso em infracção disciplinar. São nove os deveres, um que 
parece ser «mais geral do que os outros», o dever de “actuar no sentido de criar no público confiança na acção 
da Administração Pública, em especial no que à imparcialidade diz respeito” (n.º 2 do artigo 3.º); e oito 
deveres, cuja enunciação não parece obedecer a qualquer ordem específica, muito embora o dever de isenção 
parece surgir enfatizado, por abrir o elenco e surgir após prévio destaque no número anterior à imparcialidade 
(n.ºs 3 a 12 do artigo 3.º). 

Na expressão de Laura Rainaldi, há responsabilidade disciplinar quando existe um “comportamento do 
trabalhador, doloso ou culposo, contrário aos deveres funcionais, isto é, um comportamento antijurídico 
imputável ao trabalhador público” - “Impiego pubblico”, cit., p. 165 (itálico nosso). No mesmo sentido 
Alberto Augusto Oliveira e Alberto Esteves Remédio, “Sobre o direito disciplinar da função pública”, in 
Estudos em Homenagem a Cunha Rodrigues, Vol. II, Coimbra Editora, 2001, p. 644: “Aí onde for perceptível 
um dever, a violação do mesmo, com culpa constitui infracção. Tem é que existir o dever, que ser perceptível, 
e tem que preexistir à acção que se pretende apreciar.” 
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funções devem ser atendidos ou também deveres “inominados”704. Diz Vítor António 

Duarte Faveiro que não é crime o facto que não se reconduz “por inteiro a certo tipo 

legal”705, mas é infracção disciplinar se “implicar a ofensa de um dever geral porventura 

inominado, quer decorrente da própria função, quer reportado ao serviço ou reflectido nos 

seus interesses”706. Pascoal José de Melo Freire, nas suas “Instituições de Direito Civil 

Português tanto Público como Particular”, refere-se aos “deveres especiais dos cidadãos” 

como aqueles que “promanam do cargo especial que desempenham na República”, os quais 

entende serem inferíveis a partir “do fim do próprio cargo e ofício público”707.  

Como postulam as exigências de segurança e confiança jurídicas de um Estado de Direito 

(artigo 2.º da CRP) e observam Alberto Augusto Oliveira e Alberto Esteves Remédio, 

“[u]m dever não existente, ou não perceptível pela comunidade cuja disciplina se pretende 

regular, não pode vir a configurar uma infracção” (itálico nosso)708. 

Sendo circunscritos os deveres, as condutas que consubstanciam violação dos mesmos 

podem mesmo assim não o ser. O juízo da ilicitude é talhado com referência aos deveres, 

mas não se esgota na respectiva violação, antes pressupõe a recondução ao critério 

delimitador de determinada infracção; os deveres não são autonomizáveis dos concretos 

recortes infraccionais709. A infracção disciplinar não existe com toda e qualquer violação ou 

ofensa inominada de deveres funcionais, mas tem de se reconduzir a um «tipo 

infraccional», na delimitação legal, aberta, destes. Não obstante o elenco exemplificativo, a 

limitação é tripla: 
                                                      

704. Vítor António Duarte Faveiro, “Esquema de uma teoria geral da infracção disciplinar”, cit., p. 887.  
705. Vítor António Duarte Faveiro, “Esquema de uma teoria geral da infracção disciplinar”, cit., p. 887.  
706. Vítor António Duarte Faveiro, “Esquema de uma teoria geral da infracção disciplinar”, cit., p. 888. 
707. Cfr. Boletim do Ministério da Justiça, n.º 162, Janeiro, 1967, tradução de Miguel Pinto de Meneses, 

p. 138.  
708. Alberto Augusto Oliveira e Alberto Esteves Remédio, “Sobre o direito disciplinar da função 

pública”, cit., p. 644.  
Os deveres não são, pois, “inominados, isto é, não individualizados e tipificados (sem nomes)” 

Diferentemente Leal Henriques, Procedimento Disciplinar (2002), p. 35. 
709. No elenco de elementos constitutivos da infracção disciplinar não deve, pois, ser integrado a 

“violação de deveres”. Ver Pedro Jorge da Silva Cordeiro, “Responsabilidade Médica Disciplinar no Serviço 
Nacional de Saúde”, Direito da Medicina, n.º 6, I. Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, 
Coimbra Editora, 2002, p.210. No sentido de que não basta uma qualquer violação de um dever disciplinar, 
ver António Esteves Fermiano Rato, “Processo disciplinar”, cit., p. 543. A violação dos deveres ocorre, na 
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a) Não é possível reconduzir alternativamente uma dada conduta não descrita a qualquer 

uma das espécies de infracção disciplinar enunciadas na lei, mas tem que preencher o 

critério valorativo dado por cada. 

b) Cada uma das concretas subespécies de infracção apresentadas pela lei deve preencher 

o quid identificativo de cada espécie ou tipo de infracções. 

c) O enunciado daquelas com conceitos indeterminados não significa que o intérprete 

disponha de poder de escolha na respectiva subsunção. 

d) A recondução a um dos tipos infraccionais implica a sua delimitação sancionatória, isto 

é, a identificação da sanção abstractamente aplicável, o que, dado o seu diferente grau 

de gravidade, afasta o carácter volátil da subsunção a partir dos deveres. 

3.3.3.1. Os deveres 

Os deveres são uma das dimensões do conteúdo da relação jurídica de emprego. São 

prescrições de comportamentos funcionais do trabalhador no âmbito da mesma710, não 

fungíveis nem transmissíveis711. Devem ser delimitados pela lei na medida em que 

contendam com direitos fundamentais712 e porque são parte do recorte da ilicitude como 

elemento da infracção disciplinar, na medida da necessária percepção prévia genérica das 

condutas censuráveis713.  
                                                                                                                                                                  
referência do autor, pela “conduta censurável”.  

710. Num sentido funcional, próximo, Guimarães Pedrosa defende com pertinência, que os “deveres do 
empregado reduzem-se ao exacto e fiel cumprimento do cargo que desempenha.” Curso de Ciência da 
Administração e Direito Administrativo, Preleccções feitas na Universidade de Coimbra, I – Introdução e 
Parte I (Parte Geral), Coimbra, Imprensa da Universidade, 1908, p. 266. 

711. Hans J. Wolff, Otto Bachoff, Rolf Stober – Direito Administrativo, Vol. 1, tradução do original de 
187, de António F. de Sousa, Fundação Calouste Gulbenkian, Serviço de Educação e Bolsas, 2006, pp. 615 e 
619.  Como exemplo de obrigações altamente pessoais, em sentido estrito, isto é, de obrihações não fungíveis 
nem transmissíveis, os autores referem os deveres funcionais do funcionário público. 

712. “Os deveres funcionais cuja observância se imporá ao candidato ao emprego devem ser 
suficientemente especificados na lei e devem respeitar os limites impostos pelos direitos fundamentais” – 
considerando 34 da BverfG, 2 BvR 1436/02 of 09/23/2003, paragraphs No. (1-138), 
http://www.bverfg.de/entscheidungen/rs20030924_2bvr143502en.html). 

713. O Tribunal Constitucional alemão, em acórdão de 9 de Setembro de 2003 considerou procedente o 
recurso de candidata a professora do ensino primário e básico, rejeitada na admissão a emprego público, 
fundamentando a decisão na falta de lei que indicasse de forma suficiente que os professores de tais níveis de 
ensino têm o dever funcional de se abster de identificar características da sua filiação religiosa (BverfG, 2 
BvR 1436/02 of 09/23/2003, paragraphs No. (1-138), 
http://www.bverfg.de/entscheidungen/rs20030924_2bvr143502en.html). 

Pedro Jorge da Silva entende que as “principais fontes de deveres funcionais são a lei (Constituição, 
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Tal não prejudica a especificação de subdeveres e a concretização de condutas subsumíveis 

ao comportamento infractor previsto na lei por via regulamentar e através da contratação 

colectiva714, pelo que só mediata e complementarmente são fonte de responsabilização 

disciplinar715. 

O conteúdo abrangente dos deveres legalmente enunciados torna dispeciendo o ajustamento 

em concreto de novos deveres716, salvo com aquele carácter secundário ou como 

“directrizes de actuação que vinculam parcialmente a interpretação dos aspectos valorativos 

legais”717 e orientam “o uso da futura discricionariedade aplicativa”718. O seu 

conhecimento é fundamental, pelo que também a respectiva acessibilidade719. 

A regulação da forma de exercício das funções não dá necessariamente lugar a um ilícito 

disciplinar mas pode relevar num plano não disciplinar, por exemplo, para efeito de 

avaliação do desempenho dos trabalhadores. A execução de tarefas funcionais se é verdade 

que se inscrevem, como actos materiais, “no funcionamento e organização interna dos 
                                                                                                                                                                  
ordinária e orgânica do próprio serviço) e a ordem de superior hierárquico, a qual traça determinações a 
cumprir pelo funcionário” (Responsabilidade Médica Disciplinar no Serviço Nacional de Saúde, cit., p. 211), 
seguindo de perto Leal Henriques e Vítor Faveiro, por este último invocado (Procedimento Disciplinar cit., 
pp. 30 e 31). Sobre as infracções disciplinares escreve Massimo Severo Giannini (Diritto Amministrativo, 
Volume secondo, Milano, 1970, pp. 1308) que “as regras violadas podem ser preceitos das leis ou dos 
regulamentos, assim como de regulamentos internos ou de ordens em geral, e também directivas ou ordens 
individuais recebidas”, conquanto sejam “regras de deontologia profissional”.  

714. No caso objecto do acórdão do Tribunal Constitucional espanhol referenciado (BverfG, 2 BvR 
1436/02 of 09/23/2003, cit.), o Parlamento do Land Baden-Württemberg” “recusou emanar legislação sobre a 
questão da “avaliação da aptidão aferida pelo uso de símbolos religiosos nas aulas”, considerando que “mais 
extensa e mais detalhada legislação não era necessária”, para além de, como referido, ainda, na “opinião 
dissente”, “tornar mais difícil fazer a avaliação apropriada da aptidão no caso individual” e tomar as decisões 
mais adequadas do ponto de vista dos interesses das partes.  

715. No sentido mais amplo, ver Carla Amado Gomes, Operações Materiais Administrativas, Separata do 
1.º Suplemento do Dicionário Jurídico da Administração Pública, p. 231: os regulamentos internos, na medida 
em que disciplinem a forma de exercício de funções por parte dos funcionários, em ordem à satisfação das 
“necessidades do serviço e da pessoa colectiva”, constituem “fonte de responsabilização disciplinar”, por o 
“exercício das tarefas funcionais se inscrever entre os actos materiais inerentes ao funcionamento e 
organização interna dos serviços”.  

716. Ditados pelo apelo ao, genérico, “bom e regular funcionamento do serviços”. Cfr. Leal Henriques, 
Procedimento Disciplinar, 1989, p. 30, e 2002, p. 35. 

717. Juli Ponce Solé, “La calidad en el desarrollo de la discrecionalidad reglamentaria: teorías sobre la 
regulación y adopción de buenas decisiones normativas por los gobiernos y las administraciones”, in Revista 
de Administración Pública, n.º 162, Septiembre/Diciembre, 2003, p. 141. J.V. Marote Sarrión, Las circulares 
normativas de la Administración Pública, Valencia, 2002. 

718. Cfr. Juli Ponce Solé, “La calidad en el desarrollo de la discrecionalidad reglamentaria, cit., p. 141. 
719. Gamero Casado apud Ramón Terol Gómez, recensionando o livro “Las sanciones deportivas”, in 
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serviços”, também o é verdade que corporizam a prestação de trabalho de uma das partes 

numa relação jurídica. 

3.3.3.1.1. Os Deveres funcionais e extrafuncionais 

A par dos deveres relativos à profissão ou às funções exercidas, “deveres propriamente 

técnicos”, na expressão de Marcello Caetano720, é tradicionalmente equacionado o 

reconhecimento de deveres extrafuncionais ou «funcionais extrafuncionais». Distingue-se 

entre os “deveres de conduta na vida privada” e os “deveres de conduta na vida pública”721. 

São referidos como uma forma necessária de prestigiar o funcionamento dos serviços e, 

consequentemente, a confiança do público e o respeito entre os e dos funcionários, ou de 

certos funcionários, por virtude das suas funções, sendo que, nesta perspectiva, é necessário 

que os factos sejam públicos722. Noutra perspectiva, são reconduzidos ao dever de 

lealdade723.  

                                                                                                                                                                  
Revista de Administración Pública, n.º 163, Enero/Abril, 2004, p. 561. (Princípio pro competitione – p. 562). 

720. Do Poder Disciplinar, Coimbra, Imprensa Universitária, p. 59.  
721. Cfr. Marcello Caetano, Do Poder Disciplinar, cit., p. 59, e Lições de Direito Administrativo, 

“segundo as prelecções do Exm.º Sr. Dr. Magalhães Colaço, ao 3.º ano jurídico de 1923-24, aproveitando 
também estas lições ao curso do 2.º ano jurídico – (Reforma de 1922)”, de A. Queiroz Martins, Simões 
Correia e Ferreira Junior, Papelaria Escolar Editora, 1924, Lisboa, pp. 193 a 196. Correspondentemente, 
Guido Zanobini refere-se a um dever do trabalhador de “boa conduta civil e moral não só nas suas relações 
com a Administração, mas também em qualquer manifestação da sua actividade, pública e privada”. O 
fundamento para os deveres de conduta extra-funcionais é, nas palavras de Guido Zanobini, “a 
impossibilidade para a administração de poder confiar em pessoa que se revelou moralmente incapaz e o 
dano, que resultaria para o prestígio da mesma manter tal pessoa ao seu serviço” (Corso di Diritto 
Amministrativo, Volume Terzo (L’Organizzazione Amministrativa), Sesta Edizione, Milano, Dott. A. Giuffrè 
Editore, 1958, p. 302. 

Ver, também, Georges Dellis e Spyros A. Pappas, “Le droit disciplinaire et son application dans les 
administrations publiques des Etats Membres”, in The Meetings of the Directors General for Public 
Administration. Recalling the past and considering the future, European Institute of Public Administration, 
DGAP, Portugal, 2000, p. 126. Ivone Cacciavillani distingue entre ilícitos “internos” à funcionalidade do 
órgão ou do ente público e ilícitos “externos”, relativos ao comportamento do funcionário fora do serviço ou 
às consequências “exteriores” do ilícito, em correspondência com a finalidade primária dupla que entende ser 
a do direito disciplinar no emprego público, a “tutela da funcionalidade da Administração” (e da eficiência 
como seu resultado), seja a “interna”, da regularidade no desempenho das funções e na actividade do serviço, 
seja a “externa”, do prestígio e confiança da comunidade; visa “só indirectamente a tutela do arguido” - Il 
Diritto Disciplinare, Cedam, Padova, 1994, pp. 85 e pp. 64 e 72. 

722. Lições de Direito Administrativo, “segundo as prelecções do Exm.º Sr. Dr. Magalhães Colaço”, cit., 
pp. 193 e 194. Ver, também, Parecer do Conselho Consultivo da PGR n.º 113/2005 (DR., 2.ª Série, n.º 128, de 
5 de Julho de 2006, p. 9951, 9953 e p. 9954), que, referenciando Vinício Ribeiro e Artur Maurício, escreve: 
“A razão de ser da valoração dos deveres de boa conduta reside na «defesa do prestígio do funcionário e da 
função». Só assumindo relevo disciplinar quando afectem tal prestígio (*). É neste sentido que se afirma que 
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São indicados como “factos ofensivos” de tais deveres, não só aqueles que entram desde 

logo no domínio do Código Penal, como também “a frequência de lugares impróprios, o 

vício do jogo, o alcoolismo, o não cumprimento de obrigações pecuniárias e a dissolução de 

costumes”724. Marcello Caetano caracteriza os deveres de natureza política como aqueles 

que assentam na “obrigação de adoptar uma determinada conduta em relação à forma de 

governo”725, “o respeito pelos princípios fundamentais da organização política 

existente”726, concretizando constituir “falta de natureza política” a injúria feita 

publicamente ao chefe de Estado, ao governo ou aos seus membros727 ou a discussão 

                                                                                                                                                                  
os deveres de conduta privada decorrerão desde logo das próprias funções exercidas, porquanto «sempre se 
tem estabelecido uma íntima ligação entre aqueles deveres e a natureza das funções que competem ao serviço 
público» (*)” (p. 9953). 

Martinho Nobre de Melo argumenta que, tendo o poder disciplinar “por fim conservar a dignidade da 
corporação de que o funcionário faz parte, e a autoridade moral de que lhe é necessária”, então há que atribuir 
relevância aos factos da sua vida particular e de ordem política que, “pela sua publicidade, constituam 
escândalo” - O Estado dos Funcionários, Estatuto legal, Lisboa, Livraria Ferin, 1914, p. 145. Infracção 
disciplinar abrange a “violação dos deveres profissionais” e as condutas que sejam “incompatíveis com o 
decoro e a dignidade indispensáveis ao exercício das suas funções”. O decreto c. f. l., n.º 19 794 de 29 de 
Maio de 1931, que regulou “o processo disciplinar motivado pelas infracções e delitos cometidos pelos 
funcionários docentes”, considerava também factos cometidos fora do exercício das funções quando o 
tivessem sido praticados “em circunstâncias que o afectem” (artigo 1.º). Ludgero Neves alude a um dever de 
“moralidade e decoro”: “É absolutamente necessário que todo o funcionário conserve o devido decoro e 
moralidade para fazer respeitar a função pública e para se impor ao respeito não só dos inferiores mas até dos 
seus superiores” - Direito Administrativo, Lições ao curso de 1916-1917, coligidas por Arthur de Campos 
Figueira, 1916, p. 175. 

723. Paul Laband distinguindo a “obrigação de observar uma conduta digna”, “fora mesmo da actividade 
profissional, segundo as exigências da honra e dos bons costumes” e na perspectiva da respectiva publicidade 
negativa, nega-lhe autonomia, inserindo-a no “dever de fidelidade”. Cfr. Le Droit Public de l’Empire 
Allemand, cit., pp. 146, 147, 156 e 157.  

724. Lopes Navarro, Funcionários Públicos, cit., p. 142. O Regulamento Disciplinar de 1913, assim como 
a Lei de 11 de Julho de 1912, em cumprimento do qual foi publicado, é considerado pelo autor como muito 
deficiente em relação às faltas ofensivas da boa conduta particular. Como expressivos da relevância destas o 
autor cita o artigo 1.º do Decreto n.º 19468, de 16 de Março de 1931, que prevê a aposentação compulsiva por 
incapacidade moral e alcoolismo incorrigível, o artigo 430.º, n.º 9, do Código Administrativo que obriga os 
funcionários a procederem sempre na vida pública e particular de modo a prestigiarem as instituições, o artigo 
503.º, n.º 3, que estabelece ser aplicável a pena de suspensão de exercício e vencimentos aos casos de 
“procedimento atentatório da dignidade e prestígio do funcionário ou da função” e que “são especialmente 
punidos com a mesma sanção aqueles que frequentam, com escândalo, tabernas ou prostíbulos” (artigo 503.º, 
n.º 14) e o artigo 504.º, n.º 2, que prevê o sancionamento com as penas mais graves daqueles que praticarem 
em público actos desonrosos. 

725. Do Poder Disciplinar, cit., p. 84. 
726. Do Poder Disciplinar, cit., p. 85. 
727. Do Poder Disciplinar, cit., p. 77. 
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pública de “actos consumados dos ministros”728. A discordância política pode ser 

qualificada como infracção se for manifestada em termos violentos ou desrespeitosos e na 

medida em que se reconduza a um tipo de crime 729. Esclarece Ludgero Neves que “[e]m 

face das disposições constitucionais... o Estado respeita... todas as opiniões políticas dos 

cidadãos funcionários (liberdade de consciência), mas exige, e com razão, que eles não 

exprimam publicamente opiniões contrárias ao regime (...) durante o tempo em que 

exercerem qualquer função pública (Regulamento Disciplinar, artigos 18 e 19.º)”730. O 

“juramento político que muitas vezes reveste a forma religiosa” foi abolido com o regime 

republicano, substituindo-o por “declaração laica: a palavra de honra”731. Alberto Xavier, 

em 1922, defendia que “a expressão das opiniões políticas visando a forma de governo 

dev[ia] constituir infracção disciplinar”, mas não a “crítica dos actos dos governantes [que] 

não pode ser considerada como tal, salvo se na linguagem falada ou escrita os funcionários, 

abandonando o campo doutrinário e as boas normas de correcção, fizerem um ataque 

pessoal, usando de termos grosseiros e injuriosos para exprimir as suas opiniões”732. 

Em 1979, Alain di Stefano observava que, “livre nas suas opiniões, o funcionário civil não 

poderá igualmente, no estado actual do nosso direito, ser inquietado em razão da sua adesão 

a uma formação política, desde que no exercício dos seus direitos e liberdades observe uma 

certa reserva”733. 

Uma versão atenuada do reconhecimento de deveres extrafuncionais, que atende à 

limitação da liberdade que envolve em comparação com os demais cidadãos, essa projecção 

                                                      
728. Do Poder Disciplinar, cit., p. 78.  
729. Do Poder Disciplinar, cit., p. 91.  
730. Direito Administrativo, Lições ao curso de 1916-1917, coligidas por Arthur de Campos Figueira, 

1916, p. 135.  
731. Expressa no artigo 46.º do Regulamento (Disciplinar) de 31 de Dezembro de 1913. Cfr. Direito 

Administrativo, Lições ao curso de 1916-1917, coligidas por Arthur de Campos Figueira, 1916, pp. 150 a 
152. 

732. Alberto Xavier, Estatuto dos Funcionários (Justificação Jurídico-Política da Questão e Projecto de 
Lei, cit., p. 40. 

733. La Participation des Fonctionnaires Civils a la Vie Politique, cit., p. 121.  
O dever de reserva justifica-se especialmente quanto ao exercício de certas funções. Entre elas, destaca-se 

o exercício das funções de magistrado - Acórdão do Conselho Permanente do Conselho Superior da 
Magistratura de 9 de Novembro de 2004, Sub judice, n.º 23, Jul-Set., 2005, pp. 144 e 146. 
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extrafuncional do serviço à Administração ou relevância intrafuncional de condutas que lhe 

são exteriores passou a ser condicionada pelo carácter público da actuação do trabalhador. 

Esta é passível de censura disciplinar pela “notoriedade do seu conhecimento” ou pelo 

escândalo que provoca734.  

O discurso dos deveres extrafuncionais, nos termos expostos, tem várias fragilidades. Senão 

vejamos: 

a) Contra esta leitura, depõem vários argumentos: 

1) O carácter movediço desta avaliação e dos conceitos de honradez e prestígio 

associados propiciam abusos não facilmente controláveis; 

2) Não parecem revelar-se muito eficazes na defesa da dignidade e do bom serviço aos 

cidadãos e, portanto, no prestígio da Administração. O Direito disciplinar “não tem 

um fim de protecção corporativa”, qual seja o de “salvaguardar o prestígio e 

dignidade corporativa”, mas é regula o exercício do poder disciplinar na perspectiva 

do cumprimento pelo trabalhador dos deveres e obrigações a que se vinculou735.  

3) Factores como a “mudança de valores sociais”, a «emergência» da relação de 
                                                      

734. Belén Marina Jalvo, El Régimen Disciplinario de los Funcionários Públicos, editorial Lex Nova, 
Valladolid, 1999, pp. 56 e segs. e Ettore Morone, “Impiego pubblico”, in Novissimo Digesto Italiano, Vol. III, 
Unione Tipografico, Editore Torinese, p. 275 (O interesse da Administração em agir disciplinarmente só se 
pode tornar efectivo quando haja “perigo de escândalo público ou de censura geral”, pois, de outro modo, “o 
controlo sobre a vida privada do trabalhador pode mostrar-se excessivo e dar lugar a abusos”). 

No acórdão de 23 de Setembro de 2004 (proferido no Processo n.º 979/03), o STA, concordando com o 
acórdão recorrido do TCA, considerou existir erro na subsunção jurídica dos factos – traduzidos na “agressão 
praticada pelo arguido [guarda da PSP], estando de folga, na pessoa da sua companheira, no pátio da 
residência de ambos, sem acesso directo à via pública” – à norma da alínea c) do n.º 2 do artigo 47.º do 
Regulamento Disciplinar da PSP, a qual prevê a aplicação das sanções disciplinares de aposentação 
compulsiva ou de demissão ao funcionário que “agredir, injuriar ou desrespeitar gravemente superior 
hierárquico, colega, subordinado ou terceiro, em local de serviço ou em público” – in www.dgsi.pt/sta. 

735. E, com carácter instrumental, “para que a Administração sirva os interesses gerais” de acordo com os 
princípios entre nós estabelecidos no artigo 266.º, n.º 2, da Constituição, tutela que é recortada pelas normas 
tipificadoras das infracções disciplinares e correspondente sanções. STS de 30 de Abril de 1991, Ar. 3366 
apud Belén Marina Jalvo, El Regimén Disciplinario de los Funcionarios Públicos, cit., p. 92, nota 109.  

No mesmo sentido Jesús Jordano Fraga, que observa, com Soriano Díaz, serem de excluir do 
ordenamento jurídico “os conceitos jurídicos fundamentadores da honra de autoridades e funcionários 
públicos em colisão com a liberdade de expressão amplamente esgrimidos na jurisprudência do TS, tais como 
a dignidade da função pública, e o princípo de autoridade e ordem público” – Jesús Jordano Fraga, Nulidad de 
los Actos Administrativos y Derechos Fundamentales, cit., p. 282. 

No mesmo sentido Cesare Beccaria (Dos Delitos e das Penas, de Cesare Beccaria, Edição da Fundação 
Calouste Gulbenkian, 1998, p. 75) pronuncia-se contra a utilização das “obscuras noções de honra e de 
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trabalho na “relação de serviço” ou “relação funcionarial” e a atenção dada aos seus 

direitos fundamentais dos respectivos trabalhadores contribuíram para “reduzir a 

relevância da vida privada” ou para se afirmar “cada vez mais a separação entre a 

vida privada e a vida profissional do funcionário”736.  

4) Os “trabalhadores da Administração Pública e demais agentes do Estado e outras 

entidades públicas estão exclusivamente ao serviço do interesse público”, “no 

exercício das suas funções”737. A “vinculação exclusiva ao interesse público” 

obriga-os “no exercício das suas funções”738. As “exigências quanto à vida e às 

actividades extrafuncionais” e a limitação no exercício de inerentes direitos, 

tradicionalmente admitidos no regime da função pública, ficam prejudicadas739.  

5) A lealdade é exclusivamente funcional: por um lado, porque respeita ao exercício 

das funções, impondo que o trabalhador se subordine “aos objectivos do serviço” e 

que esse exercício se verifique “na perspectiva da prossecução do interesse 

público”740, o mesmo é dizer realize complexo obrigacional da relação jurídica 

laboral segundo os interesses do empregador. 

                                                                                                                                                                  
virtude”. 

736. Respectivamente, Belén Marina Jalvo, Parada Vázquez, in El Régimen Disciplinario de los 
Funcionários Públicos, cit., p. 64, incluindo a nota 208, Miguel Sánchez Morón, Derecho de la Función 
Pública, Tecnos, tercera edición, 2001, p. 256, e Jesús Jordano Fraga, Nulidad de los Actos Administrativos Y 
Derechos, cit., p. 275 ( “O Tribunal Supremo considerou que lesava a liberdade ideológica a utilização de um 
teste para selecionar pessoal laboral invocando a finalidade da prevenção e salvaguarda da segurança nacional 
(…) as perguntas relativas às Organizações e Associações a que a pessoa estivera ligada e as sanções impostas 
pelas autoridades civis e militares”, por existir “desproporção entre a garantia constitucional da segurança do 
Estado e a afectação do direito”). 

737. Cfr. artigo 269.º, n.º 1, da CRP, na versão resultanta da revisão constitucional de 1982. 
738. Cfr. artigo 269.º, n.º 1, da CRP, na versão resultanta da revisão constitucional de 1982.  
739. Gomes Canotilho e Vital Moreira, Constituição da República Portuguesa Anotada, 3.ª edição revista, 

1993, pp. 946 e 947. 
740. Cfr. artigo 3.º, n.º 6, do Estatuto Disciplinar de 1984. Assim, por exemplo, a infracção prevista no 

regime disciplinar espanhol de incumprimento do dever de fidelidade à Constituição circunscreve-se ao 
“exercício da função pública”, sem que obrigue “à defesa activa da Constituição, pois esta proclama o 
pluralismo político e a liberdade (de ideologia, entre outras) como valores superiores” - Belén Marina Jalvo, 
El Regimén Disciplinario de los Funcionarios Públicos, cit., p. 315. 

Na opinião dissidente ao Acórdão de 8 de Dezembro de 1999, “Pellegrin c. França”, processo n.º 
28541/95, os juízes Mme Tulkens, M. Fischbach, M. Casadevall e Mme Thomassen, criticando a exclusão do 
âmbito de aplicação do artigo 6.º, n.º 1, da CEDH dos litígios emergentes de relações de trabalho que 
envolvam a participação no exercício da autoridade pública, defendem que a lealdade que postula é relevante 
quando se trate da nomeação ou de pôr termo a esse exercício, mas já não quando estejam em causa litígios 
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As situações a ponderar são, por exemplo, as seguintes situações. Quid iuris se um 

trabalhador escrever um artigo levantando suspeitas sobre a honestidade da compra de um 

prédio autorizada pelo ministro”; constitui infracção disciplinar “por poder acarretar a 

indisciplina de outros funcionários”741? Pratica uma infracção disciplinar o agente da 

Brigada de Trânsito da PSP que, apesar de não estar em serviço, provoca um acidente, por 

conduzir, a sua viatura particular, alcoolizado? E o trabalhador que, numa discussão com 

um vizinho, dispara uma arma de fogo e mata-o742? A condenação penal por factos 

praticados fora do tempo e local de serviço e sem conexão ao mesmo é admitida como 

susceptível de integrar a prática de infracção disciplinar? Entre os factos da vida privada 

com relevância disciplinar estão os que constituem crime pelo qual o agente venha a ser 

condenado743? 

Em relação às condutas do trabalhador exteriores ao exercício das funções, o princípio a 

afirmar é da sua irrelevância disciplinar744. Com efeito, há que ponderar o seguinte: 

b) Por um lado, porque presumivelmente tais são extrafuncionais. A exterioridade 

funcional da conduta não equivale a conduta praticada fora do local e do tempo de 

serviço, nem a conduta adoptada na respectiva pendência é necessariamente 

funcionalmente relevante. O critério é do exercício das funções. Em geral, considera-se 

que a prestação de trabalho ocorre no local e no tempo delimitados pelo vínculo 

jurídico-laboral. No entanto, na medida em que a conduta, ocorrida fora destes termos, 
                                                                                                                                                                  
relativos a “salários ou outras indemnizações” (ponto 2, p. 26). 

741. Acórdão do Supremo Conselho de Administração Pública de 20 de Janeiro de 1932 no Diário do 
Governo, 2.ª série de 15 de Março (Marcello Caetano, p. 78, nota 1).  

742. No sentido afirmativo se pronunciou o Conselho de Estado francês - René Chapus, Droit 
administratif général, Tome 2, 5. Édition, Montchrestien, 1991, p. 264. 

743. Marcello Caetano, Do Poder Disciplinar, cit., p. 81.  
Ver, também, Acórdão de 23 de Setembro de 2004 (Processo n.º 0979/03, JSTA0004240, 

Sa1200409230979), o STA, no qual o STA considerou, sem por em causa o correspondente carácter de 
infracção disciplinar, que a “agressão praticada por um guarda na pessoa da sua companheira no pátio da 
residência de ambos não visível da rua, mesmo que os gritos de socorro da ofendida fossem ouvidos por 
pessoas que passassem na rua” (e motivadora de punição criminal) não podia ter sido subsumida à alínea c) 
do n.º 2 do artigo 47.º do RDPSP por ser desproporcionado o juízo de inviabilidade da manutenção da relação 
funcional.  

744. Os deveres de conduta na vida privada não são considerados no conceito legal de infracção 
disciplinar. Aí são referidos os “deveres gerais ou especiais decorrentes da função que [o funcionário ou 
agente] exerce” (artigo 3.º, n.º 1, do Estatuto Disciplinar). Não obstante a redacção da norma apontar para a 
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seja abrangida pelas obrigações e deveres de prestação do trabalhador, são passíveis de 

serem disciplinarmente relevante. Será o caso do médico que utiliza, sem título, meios 

de diagnóstico do hospital onde trabalha, fora do respectivo tempo de trabalho, para a 

respectiva actividade clínica privada745, do guarda da PSP que pede dádivas junto de 

estabelecimentos comerciais ou industriais, invocando a sua qualidade.  

Só será de admitir a relevância disciplinar de condutas extrafuncionais quando as 

mesmas redundem, em concreto, na violação dos deveres funcionais746 e forem 

legalmente tipificadas como infracção disciplinar747.  

No caso da prática de factos que consubstanciam crime, venha ou não por eles a ser 

penalmente punido, a relevância é dada pela tipologia dos crimes que estiverem em 
                                                                                                                                                                  
não relevância da vida privada, continua a ser considerada para efeitos disciplinares.  

745. No caso do médico em regime de prevenção ou de chamada, para deslocação ao domicílio dos utentes 
de um estabelecimento público de saúde, que se recuse injustificadamente deslocar-se a um determinado 
domicílio, trata-se de uma situação ocorrida durante o tempo de trabalho e no espaço de trabalho. Jean-Marc 
Duval, diferentemente, refere este exemplo como correspondente a infracção ocorrida no exercício de funções 
mas fora do tempo e local de serviço - “Faute personnelle, faute disciplinaire et faute pénale, en matière 
d’activité médicale hospitalière”, Revue du Droit Public, n.º 6, 2001, p. 1880. 

746. Carlo Lega, Il Potere Disciplinare del Datore di Lavoro, cit., pp. 36 e 37.  
A “discussão pública dos actos dos superiores (...) só deve ser punida quando tiver lugar no serviço a que 

pertencem o funcionário prevaricador e o superior” - Parecer de João Caupers emitido no processo n.º 76-DI-
10, in Relatório do Provedor de Justiça, 1977, Secretaria de Estado da Comunicação Social, Direcção-Geral 
da Divulgação, p. 125.  

747. Por exemplo, a “disciplina na PSP consiste disciplina na exacta observância das leis gerais do País, 
das regras especialmente aplicáveis aos elementos da PSP e nas determinações que de umas e outras derivem” 
(artigo 2.º da Lei n.º 7/90, que aprova o Regulamento Disciplinar da Polícia de Segurança Pública, alterado 
pelo Decreto-Lei n.º 255/95, de 30 de Setembro – itálico nosso). O dever de zelo obriga, designadamente, os 
funcionários e agentes da PSP a [t]omar conta de quaisquer ocorrências integradas na esfera da sua 
competência, em serviço ou fora dele, e participa.las, se for caso disso, com toda a objectividade, bem como 
prestar auxílio e socorro, quando se mostre necessário ou tiver sido solicitado” (artigo 9.º, n.º 2, alínea a), da 
Lei n.º 7/90, de 20 de Fevereiro – itálico nosso); o dever de correcção a “[u]sar de moderação e compreensão 
no trato com os subordinados, tanto em serviço como fora dele, procurando impor-se ao respeito e estima dos 
mesmos através de um comportamento justo” (alínea f), do n.º 2, do artigo 13.º da Lei n.º 7/90, de 20 de 
Fevereiro – itálico nosso); o dever de aprumo a “assumir, no serviço e fora dele, princípios, normas, atitudes e 
comportamentos que exprimam, reflictam e reforcem a dignidade da função policial e o prestígio da 
corporação” (artigo 16.º, n.º 1, da Lei n.º 7/90, de 20 de Fevereiro – itálico nosso), devendo, entre outros 
comportamentos, “[n]ão praticar, no serviço ou fora dele, acções contrárias à ética, à deontologia funcional, 
ao brio ou ao decoro da corporação” (alínea f), do n.º 2 do artigo 16.º da Lei n.º 7/90, de 20 de Fevereiro – 
itálico nosso), “[n]ão frequentar em serviço casas de jogo ou estabelecimentos congéneres nem ingerir 
bebidas alcoólicas”, “[n]ão conviver, acompanhar ou travar relações de familiaridade com indivíduos que, 
pelos seus antecedentes policiais ou criminais, estejam sujeitos a vigilância policial” (alínea i) do n.º 2 do 
citado artigo 16.º), “[n]ão conviver, acompanhar ou travar relações de familiaridade com indivíduos que, 
pelos seus antecedentes policiais ou criminais, estejam sujeitos a vigilância policial” (alínea j) do n.º 2 do 
citado artigo 16.º) e “[n]ão utilizar a sua condição de agente policial para quaisquer fins publicitários” (alínea 
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causa e das funções ou profissão do agente748. Pense-se no caso do guarda prisional 

consumidor de estupefacientes ou um agente da PSP que pratica um crime fora do 

exercício das suas funções, os quais estão, respectivamente, encarregues de assegurar a 

adequada execução de pena de prisão, de modo a reintegrar o infractor no respeito da 

ordem jurídica e de perseguir os infractores, colocando-os designadamente à disposição 

da justiça749. 

A atribuição de relevância disciplinar à prática de um crime pelo trabalhador seu autor 

não pode fazer-se em nome do prestígio ou dignidade da Administração750 pois tal 

argumento tornaria sancionável disciplinarmente qualquer crime, independentemente de 

afectar a observância dos preceitos disciplinares laborais 751. Importa, sim, considerar 

os factos pelos quais o funcionário foi condenado criminalmente e em que medida 

consubstanciam violação dos deveres funcionais752. 

                                                                                                                                                                  
l) do n.º 2 do citado artigo 16.º). 

748. Acórdão do STA de 6 de Julho de 1999, recurso n.º 39 080.  
No Acórdão de 25 de Maio de 1990, Req. n.º 94461, o Conselho de Estado francês considerou que um 

pequeno furto cometido por um polícia tinha relevância disciplinar, mas não pode justificar a demissão, 
destacando que o interessado se encontrava à civil, ter actuado fora da sua área de actuação profissional e não 
ter invocado a sua qualidade profissional (apud Didier Jean-Pierre, Le Droit de la Fonction Publique, 10 ans 
de jurisprudence, 1990-2000, Editions Du Juris-Classeur, Décembre 2000, p. 255) 

749. Não se trata, pois, de os agentes dos serviços e forças de segurança estarem permanentemente ao 
serviço (atinente ao respectivo regime de duração e horário de trabalho), mas de assegurar que não adoptem 
as mesmas condutas que deviam impedir e que não procedem com menor diligência e imparcialidade em 
relação a condutas semelhantes - STC n.º 234/1991 apud Belén Marina Jalvo, El Regimén Disciplinario de los 
Funcionarios Públicos, cit., p. 337, nota 132, e p. 85. 

750. A infracção disciplinar, expõem Serge Salon e Jean-Charles Savignarc, é não só a violação de deveres 
estritamente profissionais; abrange a prática de acto, no exercício ou fora do exercício de funções, que ponha 
em causa “a consideração de que um funcionário deve gozar junto dos administrados e, por consequência, 
macular ou manchar a imagem do serviço público com a qual colabora” (La Fonction Publique, Sirey, 1985, 
p. 267).  

751. Belén Marina Jalvo, El Regimén Disciplinario de los Funcionarios Públicos, cit., pp. 334 a 338, 
maxime, p. 338. 

752. Assim, é pertinente a observação do Acórdão de 13 de Janeiro de 2005 de que, “[n]um juízo de 
normalidade, os factos imputados ao requerente [pelos quais foi “julgado e condenado em cinco crimes de 
abuso sexual de crianças”] são reveladores de uma inadequação funcional ao cargo e de uma incompreensão 
dos deveres inerentes à função de docente, ainda que de conduta privada com repercussão negativa no 
serviço”. Os interesses públicos a ponderar, por exemplo, em sede de providência cautelar são nessa situação 
sobretudo a segurança das pessoas a proteger e dos bens jurídicos como a liberdade e a finalidade da 
prevenção geral das penas, para além da “carga negativa que a publicidade de tais actos tem sobre [uma 
comunidade das pessoas]” e o crédito do serviço ou organismo. A jurisprudência tende, sem prejuízo, a 
enfatizar a credibilidade, a boa imagem, o prestígio, a confiança, postas em causa pela publicidade dos actos 
do arguido – Acórdão de 13 de Janeiro de 2005, Processo n.º 0095/04.9BEVIS (pp. 8 e 9). 
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c) O trabalhador pode adoptar, no tempo e local de trabalho, condutas que não são 

relevantes no quadro da relação jurídica de emprego. Considere-se o caso do médico 

que comete infracção disciplinar apenas relevante à luz dos deveres e obrigações a que 

está adstrito como membro da ordem dos médicos, ou infracção penal ou civil no 

quadro da relação contratual que o liga ao cliente privado753. 

Os deveres e obrigações assumidos com o vínculo laboral tem um determinado 

conteúdo, devendo o trabalhador no tempo e espaço de trabalho, tal como delimitados 

por aquele, cumpri-los. Tem de os cumprir e não tem senão que os cumprir, sendo 

relevantes disciplinarmente as condutas que com o respectivo cumprimento contendem 

(assim, por exemplo, não é de admitir a prática de proselitismo religioso no serviço754) 

d) Por outro lado, há que acautelar e garantir os direitos de uma cidadania activa dos 

trabalhadores da Administração Pública e os direitos de liberdade (v.g., de expressão) e 

reserva da vida privada755. Dado o direito “à reserva da intimidade da vida privada e 

familiar” (artigo 26.º, n.º 1, da CRP) e o direito à participação na vida pública (artigo 

48.º, n.º 1, da CRP), a expressão “deveres de conduta na vida privada” não é exacta, 

pois não podem ser “sindicadas as opiniões políticas manifestadas nem a vida 

privada”756.  

                                                      
753. Jean-Marc Duval, “Faute personnelle, faute disciplinaire et faute pénale, en matière d’activité 

médicale hospitalière”, Revue du Droit Public, n.º 6, 2001, pp. 1880 e 1881. 
754. “Entre militares, o proselitismo religioso não é totalmente proibido, mas é estritamente enquadrado 

desde que praticado por funcionários superiores relativamente aos seus subordinados”. O TEDH revela 
grande rigor, admitindo a repressão penal e disciplinar do proselitismo, mesmo que os militares visados não 
tenham sido objecto de ameaças e de pressões incitativas. Para com os civis, é mais flexível na respectiva 
admissão, exigindo apenas que não vá acompanhado de ameaças Jean-François Flauss, “L’ Incidence du droit 
européen sur l’exercice de la liberté d’expression des fonctionnaires en uniforme”, p. 58. 

755. Parecer n.º 113/2005, DR., 2.ª Série, n.º 128, de 5 de Julho de 2006, p. 9947. 
756. Laura Rainaldi, “Impiego pubblico”, p. 165. Suscitando a questão da conformidade constitucional 

das ”infracções disciplinares por actos da vida privada”, ver Parecer de João Caupers emitido no processo n.º 
76-DI-10, in Relatório do Provedor de Justiça, 1977, cit., p. 120. 

Jean-François Flauss, “L’ Incidence du droit européen sur l’exercice de la liberté d’expression des 
fonctionnaires en uniforme”, p. 61. Sven Rudberg, enquanto adido militar na Embaixada da Suécia em 
França, revela ser reconhecido, no seu país, como desejável que, mesmo fora do serviço (Elisabeth Zoller, “La 
liberté d’expression du fonctionnaire en uniforme aux États-Unis”, p. 51), as pessoas que trabalham para a 
administração pública contribuam para o debate dos respectivos assuntos, também como instrumento de 
fiscalização dos órgãos decisores.  
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Nalguns casos, a natureza das funções exercidas (por exemplo, funções policiais e 

militares) não comporta o exercício sem limitações de certos daqueles direitos, como é 

o caso da liberdade sindical757, do dever de reserva quanto à expressão das suas 

opiniões em público (por exemplo, no caso dos magistrados, em que está em causa o 

estatuto e condições necessários ao seu exercício da função 758) e do dever de 

residência759. 

e) Noutro verso, os direitos dos cidadãos e pessoais dos trabalhadores não podem justificar 

o desconhecimento ou inobservância dos deveres funcionais legalmente previstos760.  

No exercício das suas funções, para além dos casos de parcialidade evidenciada em 

prova correspondente – por exemplo, de utilização da “sua função como um 

instrumento de acção ou de propaganda”761 – importa, sobretudo, que o funcionário 

“trate todos os administrados sem ter em conta as suas próprias opiniões políticas, nem 

as daqueles”762. “A confiança dos administrados funda-se [designadamente] na crença 

na imparcialidade da administração”763, justificando-se, pois, que o funcionário se 

                                                      
757. Jesús Jordano Fraga, Nulidad de los Actos Administrativos y Derechos Fundamentales, cit., pp. 304 

e 305.  
758. Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 384/03, Processo n.º 40/03, in 

www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20030384.html?impressao=1  
759. Sobre o dever de residência é legítimo quanto funcionalmente justificado. A amplitude do quadro de 

pessoal e a dispersão geográfica da organização do empregador público tornam previsível ao trabalhador a 
afectação a vários locais de trabalho, incluindo o objecto da relação de trabalho tal definição (Jesús Jordano 
Fraga, Nulidad de los Actos Administrativos y Derechos Fundamentales, cit., p.281: O Tribunal 
Constitucional espanol, nos ATC 781/1985, de 13 de Novembro, considerou que não lesa o direito à livre 
escolha de residência o dever de residência dos funcionários). À excepção de certas categorias de 
trabalhadores, o dever de residência, ou não é reconhecido – sendo bastante para assegurar os interesses que 
acautela os deveres de assiduidade, de pontualidade e de zelo -, ou é definido em termos amplos, como todo o 
lugar a partir do qual o trabalhador “pode facilmente chegar ao seu local de trabalho” ou susceptível de não 
comprometer o cumprimento devido (no tempo, espaço e modo) das respectivas funções (Serge Salon, Jean-
Charles Savignac, Fonction Publique, Agents de l’État, des Collectivités Locales et des Grands Services 
Publics, cit., p. 169).  

760. Jesús Jordano Fraga, Nulidad de los Actos Administrativos y Derechos Fundamentales, cit., p. 274. 
Por exemplo, não cabe a invocação da liberdade ideológica para justificar o incumprimento do dever de zelo 
ou do dever de sigilo e o exercício da liberdade sindical para justificar a violação do dever de correcção. 

761. Alain Di Stefano, La Participation des Fonctionnaires Civils a la Vie Politique, cit., p. 122, e Serge 
Salon e Jean Charles Savignac, Fonction Publique, Agents de l’État, des Collectivités Locales et des Grands 
Services Publics, cit., p. 187.  

762. Alain Di Stefano, La Participation des Fonctionnaires Civils a la Vie Politique, cit., p. 104. 
763. Alain Di Stefano, La Participation des Fonctionnaires Civils a la Vie Politique, cit., p. 104. 
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abstenha, no exercício das suas funções, de praticar actos764 e de proferir de 

“declarações de natureza em colocar em dúvida a neutralidade das instituições”765. 

A Administração, “relativamente à política militante, deve ser neutra, imparcial, no 

sentido etimológico. Todos os cidadãos, sejam quais forem as suas opiniões, são iguais 

diante do serviço público.” Esta neutralidade “não implica que o funcionário, enquanto 

indivíduo, seja privado dos seus direitos políticos” e que se envolva na acção 

política766. Neste plano, o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem observa que “a 

democracia pluralista implica o direito fundamental de todo o cidadão participar em 

partidos políticos independentes”, que, como tal, devem ser controladas, à luz do 

princípio da proporcionalidade, as restrições fundadas no artigo 11 (2) e, em particular, 

sobre a adesão de elementos da polícia a um partido político, observa que a mesma não 

pode afectar a confiança do público na mesma767. 

3.3.3.1.2. Os deveres éticos e morais 

Uma dada concepção atribui uma específica conotação ética ao Direito disciplinar. Os 

deveres do funcionário não poderiam ter uma completa tradução normativa porque teriam 

“um conteúdo prevalecentemente ético, que não pode ser apreendido em taxativas fórmulas 

jurídicas, mas que implica por inteiro o carácter moral da pessoa, que se coloca ao serviço 

                                                      
764. Por exemplo, distribuir durante as horas do serviço planfletos de propaganda política (Alain Di 

Stefano, La Participation des Fonctionnaires Civils a la Vie Politique, cit., p. 107) ou publicar um livro sobre 
um processo em instrução (; num sentido mais exigente, "en juin 2003, la cour d’appel de Paris avait décidé 
de suspendre la parution de l’ouvrage publié en plein procès ELF relatif à des faits de corruption, par 
l’ancienne juge d’instrution Eva Joly, intitulé «Est-ce dans ce monde là que nous voulons vivre?». La Cour de 
cassation pose le principe de la libertá d’expression en censurant l’arrêt de la cour d’appel qui n’a pas 
démontré en quoi les droits de la défense auraient ainsi été violés." Cfr. Jean-François Kriegk, “La 
déontologie des magistrats au service de l’éthique judiciaire. Actualité de la réflexion sur la responsabilité et 
la déontologie des magistrats en France”, Sub Judice, Justiça e Sociedade, 2005, Julho – Setembro, p. 75). 

765. Alain Di Stefano, La Participation des Fonctionnaires Civils a la Vie Politique, cit., p. 122, e Serge 
Salon e Jean Charles Savignac, Fonction Publique, Agents de l’État, des Collectivités Locales et des Grands 
Services Publics, cit., p. 187. Sem prejuízo, no caso do ensino, por exemplo, da liberdade de informação e 
discussão dos problemas políticos, económicos e sociais (idem, p. 188). 

766. Alain di Stefano, La Participation des Fonctionnaires Civils à la Vie Politique, Bibliothèque de Droit 
Public, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1979, p. 19.  

767. Jean-François Flauss, “L’ Incidence du droit européen sur l’exercice de la liberté d’expression des 
fonctionnaires en uniforme”, p. 60, nota 1. 
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do Estado”768. Noutra versão, a ética e a moral associavam-se ao Direito disciplinar de 

forma acessória ou subsidiária, servindo-lhe de suporte ou preenchendo as suas lacunas.  

A deontologia é o “código dos deveres”769, “propõe modelos… de comportamento…, 

desenhando o perfil do profissional perfeito”770. “A existência de códigos éticos ou de 

deontologia não garante que os comportamentos recomendados sejam sempre por todos 

obedecidos”. “A disciplina é o comportamento que se exige, e cuja inobservância se 

sanciona”771.  

Não se relacionando o Direito disciplinar com aquele, em termos gerais, segundo os 

modelos expostos, que não separam deontologia e disciplina – antes assenta na distinção 

desta, como “parte do direito positivo”, e daquela como “uma parte da ética”772 ou na 

distinção entre a vertente disciplinar e a vertente ética da deontologia773 –, o Direito 

                                                      
768. Guido Zanobini, Corso di Diritto Amministrativo, Volume Terzo, cit., pp. 294 e 295.  
A “relação de serviço” requererá “um comportamento moral e ético muito superior àquele mínimo [do 

direito penal] e cuja inobservância afecta unicamente os seus direitos estritamente profissionais” - STS de 3 
de Novembro de 1984 (Ar. 5379) apud Belén Marina Jalvo, El Régimen Disciplinario de los Funcionarios 
Públicos, cit., p. 338, nota 135. 

769. Álvaro Reis Figueira, “Ser, dever ser e parecer. Notas sobre a deontologia dos juízes: da disciplina 
ao aparecimento de códigos de conduta”, Sub Judice, Justiça e Sociedade, 2005, Julho-Setembro, p. 9 (é o 
código de todos os deveres, é a “Ética e a Moral dos papéis sociais (…), entre eles os papéis profissionais”). 

770. Álvaro Reis Figueira, “Ser, dever ser e parecer. Notas sobre a deontologia dos juízes: da disciplina 
ao aparecimento de códigos de conduta”, cit., p. 10, Jean-François Kriegk, “La déontologie des magistrats au 
service de l’éthique judiciaire. Actualité de la réflexion sur la responsabilité et la déontologie des magistrats 
en France”, Sub Judice, Justiça e Sociedade, 2005, Julho – Setembro, p. 71 ("…o conjunto dos princípios 
éticos ou morais que permitem assegurar um bom exercício profissional.") e p. 74.  

771. Álvaro Reis Figueira, “Ser, dever ser e parecer. Notas sobre a deontologia dos juízes: da disciplina 
ao aparecimento de códigos de conduta”, cit., p. 10. Ver, também, no mesmo sentido, Antonio Mura, 
“Deontologia e funzioni giudiziarie. Spunti di riflessione nel dibattito italiano”, Sub Judice, Justiça e 
Sociedade, n.º 32, 2005, Julho-Setembro, p. 88. Antonio Mura chama a atenção para a distinção entre “código 
ético” e “código de comportamento”. O primeiro corresponde ao “reconhecimento dos valores vividos na 
actividade jurisdicional”, com intervenção decisiva dos respectivos destinatários, erigidos em “legislador 
social”; o código ético da magistratura italiana foi adoptado em 1994 pelo Comité directivo central da 
Associação nacional de magistrados, depois de ampla consulta aos associados, vindo depois a ser aprovado 
pelo decreto legislativo n.º 29/1993 (“Deontologia e funzioni giudiziarie…”, cit., p. 85). 

772. Álvaro Reis Figueira, “Ser, dever ser e parecer. Notas sobre a deontologia dos juízes: da disciplina 
ao aparecimento de códigos de conduta”, cit., p. 16. O “Conselho Canadiano da Magistratura” emite um 
relatório anual, no qual informa dos comportamentos que, não merecendo punição disciplinar são contrários a 
uma certa ética. Cfr. Rapport Cabannes, Comission de Reflexion sur l’Éthique dans la Magistrature”, p. 13, in 
http:www.syndicat-magistrature.org/article/577.html. 

773. O “Comité Consultivo dos Juízes Europeus”, na sequência de um mandato do Conselho da Europa, 
de 2002, emitir um parecer sobre a questão ética, tendo advogado como modelo europeu de deontologia para 
os juízes o reforço da “dimensão ética da deontologia em detrimento da sua aproximação disciplinar”. Cfr. 



 
202   Direito disciplinar da função pública 
________________________________________________________________________________________ 
 

disciplinar faz apelo à segunda no recorte das infracções disciplinares. Considere-se, por 

exemplo, a qualificação legal como infracção disciplinar, passível de aposentação 

compulsiva, da “falta de idoneidade moral para o exercício das funções”774. Outras 

infracções disciplinares são a tradução de uma ética de serviço público – hoje 

revalorizada775 – que é a que define ou se pretende fundamentalmente que seja a ética 

profissional ou a deontologia em geral dos que trabalham na Administração Pública776. É o 

caso da norma que qualifica como infracção disciplinar punível com a sanção de demissão 

a solicitação ou aceitação, directa ou indirecta, de “dádivas, gratificações, participações em 

lucros ou outras vantagens patrimoniais, ainda que sem o fim de acelerar ou retardar 

qualquer serviço ou expediente”777.  

O padrão de dever dos trabalhadores da Administração Pública é dado pela ética do serviço 

público, concretizada nas atribuições do sujeito público empregador e traduzida pela 

obrigatoriedade de exercício das funções com respeito dos princípios fundamentais da 

actividade administrativa (artigo 266.º, n.º 2, da CRP). Por outro lado, em função da 

efectiva prestação de serviço público às pessoas, acentua-se a dimensão de resultado da 

prestação laboral no emprego público e da autonomia do trabalhador na obtenção desse 

resultado. 

Aos valores da ética profissional, seleccionados, atenta a sua importância, identificada 

como um “mínimo ético”, é dada tradução em valores jurídicos e são protegidos em 

concretas infracções disciplinares como visto778. Não obstante, a importação de conceitos 

                                                                                                                                                                  
Rapport Cabannes, Comission de Reflexion sur l’Éthique dans la Magistrature”, p. 16, in http:www.syndicat-
magistrature.org/article/577.html. 

774. Cfr. artigo 26.º, n.º 3, do Estatuto Disciplinar de 1984. 
775. Depois de, nos anos oitenta e noventa, ter sido privilegiada a aproximação identificadora com os 

valores das empresas privadas e do mercado – cfr. Demetrios Argyriades, “Des valeurs pour le service public: 
Enseignements tirés des récents tendances & Sommet du millénaire”, Revue Internationale des Sciences 
Administratives, Vol. 69, Número 4 Décembre 2003, pp. 611 a 625. 

776. A deontologia pode ser fonte de obrigações disciplinares. Neste sentido, relativamente às 
“obrigações penais”, cfr. Jean-Marc Duval, “Faute personnelle, faute disciplinaire et faute pénale, en matière 
d’activité médicale hospitalière”, Revue du Droit Public, n.º 6, 2001, pp. 1856. 

777. Cfr. artigo 26.º, n.º 4, alínea b), do Estatuto Disciplinar de 1984.  
778. Cfr. n.º 1 do artigo 25.º do Estatuto Disciplinar de 1984: “A pena de inactividade será aplicável nos 

casos de procedimento que atente gravemente contra a dignidade e prestígio do funcionário ou agente ou da 
função”. 
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tão movediços, pouco claros e com tão grande amplitude compreensiva779 –, 

desacompanhada de enunciados concretizadores não cumpre as exigências de 

predeterminabilidade identificadora das condutas que constituem infracção disciplinar e de 

tutela dos direitos e garantias dos trabalhadores. A tutela de valores como a dignidade e o 

prestígio da função pela sua plasmação em normas jurídicas – não traduzida em acções ou 

omissões que as concretizem – revela-se pouco eficaz e é desproporcionada face à 

protecção que há que assegurar dos direitos e garantias do trabalhador780. Eduardo García 

de Enterría e Tomás-Ramón Fernández, considerando difícil uma aplicação do princípio da 

tipicidade “evitar… a formulação de standards deontológicos de condutas a que se ligam 

efeitos sancionatórios”, notam, no entanto, que esses standards devem interpretar-se como 

conceitos jurídicos indeterminados e, portanto, deverão preencher-se “através de uma 

análise pormenorizada e concreta dos factos e de uma qualificação dos mesmos a partir dos 

valores expressos em tais conceitos jurídicos e não por meros conceitos apodícticos ou de 

invocação de abstracta honra ou dignidade de um colectivo”781. 

Os códigos de conduta, sem prejuízo, podem – para além de constituírem um referente mais 

alargado – servir a explicitar os deveres disciplinares dos trabalhadores, especialmente 

quando “as fórmulas legais definidoras do ilícito disciplinar são muito amplas, muito 

genéricas”782. Assim, por exemplo, o “Código de Comportamento dos trabalhadores das 
                                                      

779. Em última análise, qualquer conduta “contrária à sua função de serviço objectivo e eficaz” pode ser 
vista como um “atentado à dignidade da Administração e dos funcionários”. Ver Belén Marina Jalvo, El 
Regimén Disciplinario de los Funcionarios Públicos, cit., p. 350.  

780. Belén Marina Jalvo, El Regimén Disciplinario de los Funcionarios Públicos, cit., pp. 59 a 62. A 
autora, não obstante dar conta das desvantagens associadas à utilização jurídica dos valores da dignidade e 
prestígio, acaba por advogar a respectiva manutenção por apelo genérico ao “interesse geral em reprimir 
aquelas condutas dos funcionários que, pondo em causa a sua própria dignidade ou a da Administração, 
podem prejudicar o funcionamento da organização, a respeitabilidade e a confiança pública que esta deve ter” 
(p. 64), embora lhe acresce condições, a de que sejam abrangidas apenas “aquelas condutas que 
desconsiderem de forma grave e directa as funções de que está encarregue a Administração” e a de que o 
órgão sancionador densifique tais conceitos através de critérios razoáveis e objectivos. 

781. Curso de Derecho Administrativo II, Novena Edición, Thomson Civitas, 2004, p. 178. 
782. Álvaro Reis Figueira, “Ser, dever ser e parecer. Notas sobre a deontologia dos juízes: da disciplina 

ao aparecimento de códigos de conduta”, cit., pp. 10 e 16. Importante função alternativa, reconhece-a o autor 
à “casuística” (p. 20). Jean-François Kriegk (“La déontologie des magistrats au service de l’éthique judiciaire. 
Actualité de la réflexion sur la responsabilité et la déontologie des magistrats en France”, Sub Judice, Justiça e 
Sociedade, 2005, Julho – Setembro, p. 74) advoga que, tratando-se da “determinação das obrigações 
profissionais, o essencial é assegurar o mais latamente possível o conhecimento da jurisprudência disciplinar”, 
sendo preferível à “elaboração de um «código de deontologia»”, que "estabelecido pelo legislador, 
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Administrações Públicas” italianas expressamente se nomeia como exemplificativo “das 

obrigações de diligência, lealdade, imparcialidade que qualificam o correcto cumprimento 

da prestação de trabalho”783. 

A deontologia profissional compreende, nalguns casos, formas específicas de exercício de 

uma profissão, que não podem deixar de ser contempladas pelos deveres disciplinares na 

relação de emprego público, que reclama um exercício funcional consoante com as 

respectivas legis artis. O apuramento de violação das legis artis precede, nesse caso, a 

subsunção da conduta à violação de deveres funcionais com tradução num dado tipo de 

infracção disciplinar784. 

Se a eticização das infracções disciplinares tem fragilidades no plano substantivo, as 

fragilidades são ainda maiores quando têm tradução subjectiva em “tribunais de honra”. 

Existiram, por exemplo, em Espanha até à entrada em vigor da Constituição de 1978, cujo 

artigo 25.º estabelece: “São proibidos os tribunais de honra no âmbito da Administração 

civil e das organizações profissionais”. Tratavam-se de tribunais ad hoc, constituídos para 

cada caso concreto, julgando, “em consciência” e não por subsunção de factos aos 

                                                                                                                                                                  
apresentará o duplo perigo de não ser adoptado com conhecimento das realidades da prática profissional, 
mesmo de as contradizer". O autor informa da proposta do CSM, datada de 20 de Maio de 2005, no sentido da 
implementação de um “dispositivo de conselho e apoio, que poderia eventualmente dirigir, compreendendo a 
possibilidade para os magistrados de solicitar pareceres que seriam tornados públicos” (p. 82). 

Ver, ainda, Belén Marina Jalvo, El Régimen Disciplinario de los Funcionarios Públicos, cit., pp. 58 e 59, 
Demetrios Argyriades, “Des valeurs pour le service public: Enseignements tirés des récents tendances & 
Sommet du millénaire”, cit., pp. 611 a 625, e“LegCo Panel on Public Service. Disciplinary Mechanism in the 
Civil Service”, na função pública do Hong Kong, Novembro de 2002, in 
http://cbs.gov.hk/hkgcsb/doclib/e.pdf”. 

782. Belén Marina Jalvo, El Regimén Disciplinario de los Funcionarios Públicos, cit., p. 350. 
783. Foi adoptado, com base no artigo 54.º do “d.lgs. 30 marzo 2001”, pelo “Dipartimento della funzione 

pubblica, ouvidas as confederações sindicais representativas” (código publicado na Gazz. Uff. n. 84, de 10 de 
Abril de 2001 e incluído no apêndice normativo ao livro de Giustina Noviello e Vito Tenore, La 
Responsabilità e il Procedimento Disciplinare nel Pubblico Impiego Privatizzato, Giuffrè Editore, 2002, pp. 
660 e 661). 

784. Pedro Jorge da Silva Cordeiro assinala que “a eventual violação de deveres funcionais pela prática de 
actos médicos no S.N.S por médicos sujeitos ao estatuto disciplinar (...) constitui uma subsunção jurídico-
disciplinar correspondente à violação de ‘legis artis’ pelo arguido” (p. 233). Admite-se, entre nós, em geral a 
coexistência de ambas as responsabilidades, por se considerar que se fundam na preterição censurável de 
“diferentes sistemas de valores legais, subsumível em distintas normas jurídicas” que a adjectivam. Assim, no 
caso dos médicos, escreve Pedro Jorge da Silva Cordeiro que podem “incorrer em responsabilidade criminal, 
cível, disciplinar/deontológica perante a Ordem dos Médicos, e disciplinar/administrativa nos termos do 
Estatuto Disciplinar da Administração Pública” - “Responsabilidade Médica Disciplinar no Serviço Nacional 
de Saúde”, cit., p. 255.  
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pressupostos delimitadores de uma infracção disciplinar, “os actos desonrosos praticados 

por funcionários que os façam desmerecer no conceito público ou indignos de continuar a 

exercer as suas funções”, sendo considerados não tanto “actos isolados mas condutas 

genéricas e estados de opinião”785. Entre nós, ao conselho superior de disciplina do 

exército, no âmbito do Regulamento disciplinar do exército, de 16 de Maio de 1913, 

convocado pelo Ministro da Guerra, competia “julgar da incapacidade profissional dos 

oficiais do exército”, por “falta de energia, decisão ou doutros dotes militares essenciais 

para o exercício do comando de tropas”, “inaptidão para o desempenho dos deveres do 

posto (…); [j]ulgar os oficiais, quando o requere[ss]em, e lhe [fosse] concedido pelo 

Ministro da Guerra, no intuito de ilibarem a sua honra posta em dúvida, em questão que não 

houvesse sido assunto de sentença judicial ou decisão disciplinar” e “[f]uncionar como 

tribunal de honra”786. A ideia de controlo da “virtude e da honra” manteve-se, no contexto 

militar787. 

3.3.3.1.3. A tipologia dos deveres jurídicos 

Uma primeira e mais comum distinção dos deveres disciplinares é a que os separa em 

deveres gerais e em deveres especiais. Os deveres gerais são aqueles que impendem sobre 

todo o trabalhador da Administração Pública, independentemente das funções exercidas, da 

natureza da relação jurídica de emprego, da qualificação profissional e do posicionamento 

hierárquico. Os deveres especiais não são comuns à generalidade dos trabalhadores, 

abrangendo apenas alguns conjuntos ou categorias de entre eles, fundando-se nas 

respectivas particulares exigências funcionais788, podendo ainda variar consoante a sua 

«graduação profissional», o posicionamento hierárquico ou funcional do trabalhador789.  

                                                      
785. Belén Marina Jalvo, El Regimén Disciplinario de los Funcionarios Públicos, cit., pp. 62 e 63. 
786. Regulamento aprovado por Decreto da mesma data, in Diário do Governo, n.º 113, de 16 de Maio de 

1913, p. 1806. 
787. Cfr. artigo 149.º do Regulamento, aprovado pelo Decreto n.º 11.3111, de 1 de Dezembro de 1925. 
O artigo 134.º, alínea d), do Decreto-Lei n.º 142/77, de 9 de Abril, que aprova o “regulamento de 

disciplina militar” comete aos “conselhos superiores de disciplina” a emissão de parecer “sobre a capacidade 
moral de oficiais ou sargentos por factos que afectem a sua respeitabilidade, o decoro militar ou os ditames da 
virtude e da honra.”  

788. Eduardo Sebastião Vaz de Oliveira refere-se aos deveres gerais dos funcionários como contrapartida 
dos “direitos do público à moralidade, à celeridade e à eficácia administrativa” - A Função Pública 
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Numa outra classificação (de Antonio Martínez Marín)790, é possível individualizar deveres 

respeitantes à prestação de trabalho, deveres institucionais, deveres relativos à integração 

na organização e deveres para com a colectividade. Os três últimos, na medida em que 

podem ser, em grande medida, desligados da prestação de trabalho, subsistem mesmo 

quando o vínculo jurídico de trabalho esteja suspenso, como acontece com o exercício do 

direito à greve791. 

Consideremos, em particular, alguns dos deveres gerais como tais identificados: 

a) Deveres gerais 

(1) O dever de realizar a prestação de trabalho 

O trabalhador em actividade deve realizar a prestação de trabalho a que se obrigou para 

com o empregador. Deve efectuá-lo pessoalmente, no local, pelo tempo e no horário 

fixados pelo empregador no quadro da relação jurídica de emprego. 

Na execução da prestação de trabalho, e no âmbito da gestão do conjunto de outras 

prestações, várias afectações funcionais são possíveis. Se uma alteração funcional que 

ultrapasse o objecto mediato não é de excluir, ela deve ser temporária, deve corresponder a 

interesses prementes e ponderosos do serviço, exteriorizados e levados, com antecedência 

razoável, ao conhecimento do trabalhador. 

Entre as formas de não cumprimento do dever, podem ser indicadas a não execução pelo 

trabalhador de parte das tarefas de que foi incumbido, a recusa de uma nova afectação 

                                                                                                                                                                  
Portuguesa. Estatuto Novo ou Nova Política?, Cadernos de Ciência e Técnica Fiscal, Centro de Estudos da 
Direcção-Geral das Contribuições e Impostos, Ministério das Finanças, Lisboa, 1996, Separata da revista n.º 
122, 1969, p. 109. Cfr., quanto aos deveres espciais, Acórdão do STA de 13 de Janeiro de 1999, recurso n.º 41 
154, in Acórdãos Doutrinais do STA, n.º 460, p. 481 (dever de possuirem aptidão física e intelectual) e 
Acórdão do STA de 25 de Março de 1998, recurso n.º 41 316, in BMJ, n.º 475, p. 751 (dever de aprumo). 

789. Leal Henriques, Procedimento Disciplinar, cit., p. 31. Cfr., a título de exemplo, os artigos 1.º e 4.º do 
regulamento de disciplina militar aprovado pelo Decreto-Lei n.º 142/77, de 9 de Abril. 

790. Régimen Jurídico de Los Funcionarios, segunda edición actualizada y completada, Tecnos, 2001, pp. 
72 e segs. 

791. A suspensão do vínculo não afecta os deveres que “não pressupõem a prestação efectiva do trabalho 
- o que inclui o dever de respeito pelo interesse público nos aspectos em que este dever não esteja ligado à 
prestação de trabalho (por exemplo, o dever de lealdade, nas suas projecções de sigilo e de não concorrência, 
o dever de respeito para com os superiores hierárquicos, etc. ...)” - Maria do Rosário Ramalho, “Intersecção 
entre o regime da função pública e o regime laboral - breves notas”, Estudos de Direito do Trabalho, Vol. I, 
Almedina, 2003, pp. 91 e 92.  
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funcional, o deixar de comparecer ao serviço fora do horário normal estando obrigado nos 

termos de um dever de disponibilidade permanente e o “abandono de trabalho”. O 

abandono do trabalho corresponde a ausência durável e inexplicável do trabalhador 

reveladora do seu desinteresse na manutenção do vínculo. Caso o circunstancialismo de 

facto alicerce esta interpretação, temos uma cessação da relação jurídica de emprego por 

iniciativa do trabalhador. Não é, no entanto, pacífica a desnecessidade de procedimento 

disciplinar792. 

Em suma, o primeiro dever do trabalhador é o de realizar a prestação de trabalho para que 

foi recrutado, que é um dever simultaneamente de diligência e de resultado, garantindo a 

utilidade creditória do empregador. 

(2) O dever de lealdade 

O dever de lealdade postula a adequação da conduta funcional do trabalhador aos interesses 

prosseguidos pelo empregador público e aos objectivos institucionais que os 

concretizam793. Postula, igualmente, por isso, “o cumprimento das obrigações que integram 

a relação de serviço”794. Nesta medida, pode ser perspectivado como um dever de base de 

todos os outros deveres do trabalhador795. Noutra perspectiva, surge como o contraponto 

                                                      
792. Alain Plantey, Ddroit et Pratique de la Fonction Publique Internationale, cit., pp. 225 e 232, Maria do 

Rosário Palma Ramalho, Da Autonomia Dogmática do Direito do Trabalho, cit., p. 658 e, em particular, a 
nota 562, e Acórdão do CE de 28 de Fevereiro de 2001, Req. 198242, in http://www.legifrance.gouv.fr. 

793. Belén Marina Jalvo, El Régimen Disciplinario de los Funcionarios Públicos, cit., p. 57, e Laura 
Rainaldi, “Impiego pubblico”, cit., p. 165 (o dever em causa “consiste na obrigação [do trabalhador] de 
prosseguir, no exercício das funções, o interesse da administração da qual depende”).  

O artigo 3.º, n.º 8, do Estatuto Disciplinar de 1984, define o dever de lealdade como o dever de 
“desempenhar as suas funções em subordinação aos objectivos do serviço e na perspectiva da prossecução do 
interesse público”.  

794. Assim, no Acórdão de 3 de Junho de 2003, o STA considerou que a “própria manutenção dos dois 
empregos com horários incompatíveis de modo a receber dois vencimentos, trabalhando sobretudo no 
emprego privado e usando artifícios (mesmo que de artifícios legais se trate) para justificar as ausências na 
Escola, na qual os encargos eram suportados pelo Estado, revela não só a violação do dever de lealdade como 
a impossibilidade do cabal cumprimento dos deveres do cargo de professor em que fora colocado, com 
evidente prejuízo para a educação/aprendizagem dos alunos que cumpre à Administração Escolar assegurar, o 
que torna, de facto, inviável a manutenção da relação funcional estabelecida com o Estado, nos termos do n.º 
1 do art.º 26.º do ED” (Acórdão da 2.ª Subsecção do Contencioso Administrativo, proferido no processo n.º 
0477/03, p.10, in www.dgsi.pt/jsta - itálico nosso). 

795. Guido Zanobini especifica constituirem deveres postulados pelo dever de lealdade o dever de sigilo, o 
dever de exercer as funções exclusivamente para e segundo as finalidades da administração pública, o dever 
de se abster de condutas contrárias à dignidade e prestígio da administração, de não se ausentar do serviço em 
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positivo do dever de imparcialidade: a obrigação do trabalhador exercer a sua actividade de 

acordo com os interesses públicos a cargo do empregador obsta a que utilize ou oriente esse 

exercício para a prossecução de interesses outros, próprios ou de terceiros. Não se trata, no 

entanto, de exigir ou impor a concordância funcional ou “a plena sintonia [do trabalhador] 

com os seus superiores” quanto ao trabalho desenvolvido, nos seus aspectos técnicos e 

valorativos796, nem se trata de interferir na respectiva consciência e prejudicar o exercício 

de direitos do mesmo797. 

O dever de lealdade afirma-se com autonomia ou com um espaço próprio, porque há 

condutas que não sendo enquadráveis na violação de outros deveres, são claramente 

percebidas como contrárias ao dever de lealdade. Virga observa, neste quadro, que a 

primeira manifestação da sua violação tem expressão penal, com os crimes, por exemplo, 

de peculato, de concussão, de corrupção, de abuso de poder e que, numa expressão não 

menos grave, são objecto de punição disciplinar798. 

O Estatuto Disciplinar de 1984 prevê a aplicação das sanções disciplinares de aposentação 

compulsiva e de demissão aos funcionários e agentes que “no exercício das suas funções 

                                                                                                                                                                  
termos que afectem a regularidade ou a continuidade do serviço, o dever de diligência e o dever de correcção 
para com os colegas, os superiores e o público em geral - Corso di Diritto Amministrativo, Volume Terzo 
(L’Organizzazione Amministrativa), Sesta Edizione, Milano, Dott. A. Giuffrè Editore, 1958, pp. 300 a 302. 

Ettore Morone também se pronuncia no sentido da pluralidade de deveres do dever de lealdade, in 
“Impiego pubblico”, in Novissimo Digesto Italiano, Vol. III, Unione Tipografico, Editore Torinese, p. 274. 

796. Sobre a punição de inspector do trabalho por não ter levantado auto nem ter formulado proposta de 
sanção de cidadãos que, recebendo subsídio de desemprego, estavam a trabalhar, por no seu juízo 
constituírem trabalhos de amizade ou de boa vizinhança alheios ao âmbito laboral, o “Tribunal Constitucional 
entendeu que não cabia incluir entre os deveres dos funcionários a plena sintonia com os seus superiores na 
valoração dos pressupostos fácticos submetidos ao seu conhecimento e inspecção” – Jesús Jordano Fraga, 
Nulidad de los Actos Administrativos y Derechos Fundamentales, cit., p. 298, nota 343. 

797. Com pertinência, aduz Guimarães Pedrosa: “Temos por opinião preferível a que considera inviolável 
a consciência do cidadão, ainda neste ponto, de modo que somente as ideias professadas com solenes 
manifestações e quando sejam contrárias ao regime constitucional estabelecido possam ser causa de 
incapacidade e justa razão de exclusão; mas não ainda em relação a todos os ofícios públicos, e só quanto 
àqueles em que o funcionário se encontraria na indeclinável alternativa de trair ou a representação de que foi 
investido ou as suas convicções.” Curso de Ciência da Administração e Direito Administrativo, Prelecções 
feitas na Universidade de Coimbra, I – Introdução e Parte I (Parte Geral), Coimbra, Imprensa da 
Universidade, 1908., p. 250. 

798. Apud Ettore Morone, “Impiego pubblico”, in Novissimo Digesto Italiano, Vol. III, Unione 
Tipografico, Editore Torinese, p. 274. Aí se refere, diferentemente, que tais crimes têm, no plano disciplinar, 
uma expressão “subordinada, para as infracções menos graves”. 

Cfr. artigo 26.º, n.º 4, b), c), d), e) e f), do Estatuto Disciplinar. 
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praticarem actos manifestamente ofensivos das instituições e princípios consagrados na 

Constituição da República Portuguesa”. Prevê igualmente idêntica possibilidade punitiva 

para os funcionários que “praticarem ou tentarem praticar qualquer acto que lese ou 

contrarie os superiores interesses do Estado em matéria de relações internacionais”799. O 

apuramento desta violação tem de ser vista nos limites da relação jurídica de emprego 

estabelecida. Abrange, por exemplo, a discriminação manifesta de utente de serviço público 

por virtude da cor da pele, o aproveitamento do exercício da função “para propaganda ou a 

prática de… actos contrários aos do Estado”800, a prática de “factos mais ou menos 

próximos da traição”, de que pode constituir a revelação de segredo de Estado por 

diplomata, o desenvolvimento de acções contrárias à unidade do território, como a 

participação de um agente da PSP num congresso a favor da perda de independência 

nacional801.  

Num quadro funcional, tem de ser entendido o juramento de fidelidade a que o funcionário 

está obrigado ainda hoje, de acordo com a respectiva previsão legal, no momento da 

aceitação da nomeação ou aquando do ingresso na função pública802. O juramento tem e 

teve no passado, por vezes, uma específica coloração jurídica, de especial 

comprometimento do funcionário para com a comunidade e/ou a estrutura jurídico-

política803. “O primeiro dever do funcionário é o dever da fidelidade e obediência às 

                                                      
799. Cfr. artigo 26.º, n.º 2, alíneas c) e d), do Estatuto Disciplinar.  
800. Lições de Direito Administrativo, “segundo as prelecções do Exm.º Sr. Dr. Magalhães Colaço”, ao 

3.º ano jurídico de 1923-24,cit., pp. 108 e 109. 
801. Alain Di Stefano, La Participation des Fonctionnaires Civils a la Vie Politique, cit., p. 115.  
802. A “Comissão Cabannes”, comissão francesa de “reflexão sobre a ética na magistratura”, propôs para 

o artigo 6.º e o artigo 43.º do “statut de la magistrature” (“ordonnance n.º 58-1270 du 22 décembre 1958”) 
uma nova redacção que procura, na linha do sugerido pelos magistrados auscultados, tornar mais lisíveis as 
exigências profissionais no juramento. Da nova redacção, destaca-se a associação da inobservância dos 
deveres nele enunciados à responsabilidade disciplinar. O juramento como que se funcionaliza. Cfr. Jean-
François Kriegk, “La déontologie des magistrats au service de l’éthique judiciaire. Actualité de la réflexion 
sur la responsabilité et la déontologie des magistrats en France”, Sub Judice, Justiça e Sociedade, 2005, Julho 
– Setembro, p. 71, e cfr. “Réflexion sur l’éthique dans la magistrature”, "Commission Cabannes. Rapport 
final.", Sub Judice, Justiça e Sociedade, 2005, Julho – Setembro, pp. 111 e 119, e também in 
http:www.syndicat-magistrature.org/article/577.html.  

803. Guimarães Pedrosa, Curso de Ciência da Administração e Direito Administrativo, Prelecções feitas 
na Universidade de Coimbra, I – Introdução e Parte I (Parte Geral), Coimbra, Imprensa da Universidade, 
1908, p. 224, e Guido Zanobini, Corso di Diritto Amministrativo, Volume Terzo, cit., p. 299 (no plano do 
dever de lealdade são geralmente colocadas a lealdade à Nação e ao regime político). A “obrigação de 
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instituições e às leis”, escrevia Guimarães Pedrosa. E continuava: “Se este dever se pode 

considerar comum a todos os cidadãos, sujeitando a lei a graves penas todo o que pega em 

armas contra a pátria; para o funcionário público esse dever assume uma gravidade 

especial. Por isso se pode dizer que em quase todas as legislações se tem exigido dos 

funcionários, antes de entrarem no exercício dos respectivos cargos, o juramento 

político”804. Ao juramento reconheciam-se, paralelamente, o cumprimento de duas funções 

principais, a de um instrumento para “impedir a entrada na função pública de agentes 

contrários ao regime” e a de pôr termo de forma ágil à relação de trabalho805.  

O dever de lealdade, porque funcional, não contende, por princípio, com o exercício dos 

direitos políticos, designadamente, de filiação em partidos políticos e com o exercício das 

liberdades de associação e sindical. A “importância e a delicadeza” das funções exercidas 

por certas categorias de trabalhadores podem justificar restrições legais ao exercício 

daqueles ou de alguns daqueles direitos. É o caso, por exemplo, dos militares e agentes 

militarizados, dos magistrados e dos funcionários diplomáticos806. 

Na Alemanha, a “lealdade dos funcionários públicos à Constituição” foi objecto de intensa 

discussão, de que se destaca a ponderação de que um “sistema que não é politicamente 

neutro mas estruturado na defesa de certos princípios, como uma ordem democrática livre, 

não consente a entrada e permanência de inimigos do sistema”, o apelo à necessidade de o 

Estado ter, em “épocas de crise”, funcionários “identificados com o mesmo” e o apelo à 

tipologia das funções e «graduação» dos respectivos empregos para aferir dessa exigência 
                                                                                                                                                                  
juramento” foi enunciada, mesmo, como um autónomo dever do funcionário, “inerente à designação para um 
cargo público. 

804. A. L. Guimarães Pedrosa, Curso de Ciência da Administração e Direito Administrativo, Prelecções 
feitas na Universidade de Coimbra, cit., p. 267. 

805. Alain di Stafano, La Participation des Fonctionaires Civils à la Vie Politique, cit., p. 118, e A. L. 
Guimarães Pedrosa, Curso de Ciência da Administração e Direito Administrativo, Prelecções feitas na 
Universidade de Coimbra, cit., pp. 269 e 270. A recusa de prestar juramento equivale, então, à renúncia ao 
cargo (artigo 4.º do decreto de 5 de Março de 1856 apud Guimarães Pedrosa – p. 269). “O exercício de 
funções antes da prestação do juramento, sendo voluntária esta omissão, constitui o crime de ilegal 
antecipação de funções públicas, punível com multa de dois a dez mil réis” (p. 270). No caso de não existir a 
expressão de qualquer renúncia, nem uma “omissão voluntária”, a nomeação não ficava prejudicada na sua 
validade, nem havia lugar a posterior demissão do funcionário, salvo se intimado a prestá-lo, o recusasse 
formalmente (pp. 269 e 270). 

806. Guido Zanobini, Corso di Diritto Amministrativo, Volume Terzo,cit., p. 301, e Nigel G. Foster e 
Satish Sule, German Legal System & Laws, Foreword by Dr. Axel Boetticher, 2002, Oxford University Press, 
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(no sentido, por exemplo, de ser legítimo afastar um “extremista” do emprego de polícia, 

mas já não do emprego de auxiliar administrativo)807. 

(3) O dever de sigilo 

Os funcionários devem guardar silêncio quanto aos “factos de que tenham conhecimento 

em virtude do exercício das suas funções e que não se destinem a ser do domínio 

público”808. Objecto do dever de sigilo são, pois, os factos que “não se destinem a ser do 

domínio público”809. Entre estes, incluem-se, desde logo, os factos que estão protegidos por 

reserva legal ou classificados como tais, por estarem em causa a segurança do Estado, 

aspectos relativos à reserva da vida privada de terceiros, segredo comercial ou industrial ou 

segredo relativo à propriedade literária, artística ou científica810. O simples facto da sua 

divulgação a terceiros desta informação reservada, independentemente da intenção que a 

tenha determinado e do prejuízo que cause, é passível de fazer incorrer o trabalhador em 

responsabilidade disciplinar811.  

À luz do Regulamento Disciplinar de 1913, esclarecia Ludgero Neves, por um lado, que era 

vedado ao funcionário revelar assunto objecto de “segredo profissional” e, por outro lado, 

que relativamente aquilo que não é “confidencial e reservado”, no respeito do dever de 

imparcialidade, não pode revelar dolosamente “assuntos de repartição, em prejuízo do 

Estado ou de particulares”. A leitura é plausível, embora seja desajustado ou excessivo 

qualificar (apelando, no entanto, ao então artigo 437.º, § único, do Código Administrativo) 

como assunto de “natureza reservada e confidencial a correspondência oficial [e] as 

                                                                                                                                                                  
p. 237. 

807. Nigel G. Foster e Satish Sule, German Legal System & Laws, Foreword by Dr. Axel Boetticher, 
2002, Oxford University Press, pp. 201 e 202. 

808. Cfr. artigo 3.º, n.º 9, do Estatuto Disciplinar de 1984.  
809. Acórdão do TCA Norte de 9 de Fevereiro de 2006, processo n.º 00148/01: “O dever de sigilo só é 

violado quando o funcionário a tanto obrigado divulga factos relacionados com o funcionamento dos serviços 
em que se integra de modo a que os mesmos cheguem ao conhecimento público e sem que esses factos se 
destinassem a ser divulgados perante o público.” 

810. Belén Marina Jalvo, El Regimén Disciplinario de los Funcionarios Públicos, cit., p. 321, e Serge 
Salon, Jean-Charles Savignac, Fonction Publique, Agents de l’État, des Collectivités Locales et des Grands 
Services Publics, cit., p. 193. 

811. Serge Salon, Jean-Charles Savignac, Fonction Publique, Agents de l’État, des Collectivités Locales 
et des Grands Services Publics, cit., p. 194. 
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informações dos funcionários”, mas já não a d“as investigações policiais”. “A revelação do 

segredo profissional” era considerada tão gravosa que podia dar lugar à aplicação das 

sanções disciplinares de demissão e de “regresso à categoria imediatamente inferior”, as, à 

data, “mais graves”812 e tal segredo prevalecia em tribunal, por força, dizia-se, do “interesse 

geral (segurança nacional, administração pública, etc.)”813. Ainda hoje a violação de 

“segredo profissional” e a “inconfidência” que não o consubstancie mas da qual resulte 

prejuízo, material ou não material, para a Administração ou para terceiro é passível da 

sanção de demissão814; veda-se, assim, a divulgação de «assuntos não protegidos», quer 

dolosamente, quer descurando, negligentemente, o eventual prejuízo que daí resulte para a 

Administração ou para terceiros. Constitui também infracção disciplinar, passível da sanção 

de suspensão do exercício de funções, a revelação de “factos ou documentos não destinados 

a divulgação relacionados com o funcionamento dos serviços ou da Administração” 

(“inconfidência”)815. Desta previsão emerge uma obrigação de reserva relativamente aos 

«assuntos não protegidos»816 e de se abster de utilizar a informação a que tem acesso. Este 

dever de reserva proíbe o fornecimento infundamentado ou funcionalmente desconexo de 

“factos ou de actos cujo conhecimento o trabalhador tem por virtude do exercício das suas 

                                                      
812. Ludgero Neves, Direito Administrativo, cit., p. 170.  
813. Lopes Navarro, Funcionários Públicos, cit., pp. 135 e 136. O artigo 217.º, n.º 2, do Código Penal 

então em vigor dispunha que os funcionários públicos não estavam obrigados a depor ou a prestar declarações 
“sobre factos que possam constituir segredo do Estado ou que, segundo a lei, não podem revelar sem 
autorização superior.” 

814. Cfr. artigo 26.º, n.º 4, alínea a), do Estatuto Disciplinar de 1984. Previsão paralela encontra-se no 
artigo 7.º, n.º 1, alínea j), do Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración 
del Estado, de 1986, que qualifica como infracção disciplinar grave a conduta do funcionário que não guarda 
“o devido sigilo” relativamente aos assuntos de que tenha conhecimento por virtude do cargo quando cause 
com isso prejuízo à Administração ou use esse conhecimento em proveito próprio (Belén Marina Jalvo, El 
Regimén Disciplinario de los Funcionarios Públicos, cit., pp. 344 a 347). 

O prejuízo pode resultar da divulgação prematura de um facto, segundo decisão do Conselho de Estado 
francês, de 1953, citada por Serge Salon e Jean-Charles Savignac, Fonction Publique, Agents de l’État, des 
Collectivités Locales et des Grands Services Publics, cit., p. 202. 

815. Cfr. artigo 24.º, n.º 1, alínea g), do Estatuto Disciplinar de 1984.  
816. Sobre a distinção entre um dever de segredo, referido aos assuntos e documentos cuja publicidade a 

lei excepciona, e o dever de sigilo, como o dever de abstenção, traduzido no dever do trabalhador “guardar 
discrição sobre os dados que conheça em razão do cargo”, ver Ricardo Rivero Ortega, El Estado vigilante. 
Consideraciones Jurídicas sobre la Función Inspectora de la Administración, Editorial Tecnos, Madrid, 2000, 
p. 191. 
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funções”817 e atende, também, à relação de confiança juridicamente protegida entre o 

trabalhador e o empregador818. Nas relações jurídicas de emprego do sector privado, o 

trabalhador não deve divulgar “informações referentes à sua organização, métodos de 

produção ou negócios”819, constituindo este o conteúdo geral do dever de “segredo 

profissional”, o qual pode ser dotado de uma maior ou menor exigência por via 

contratual820. Na relação jurídica de emprego público, o dever de sigilo não se coloca tanto 

no plano da lealdade ou da relação de concorrência entre empregadores públicos, salvo 

quando uma dada relação cessa para dar lugar a outra no sector privado e na vigência 

daquela em face dos interesses dos particulares quando o trabalhador use aquela informação 

para prosseguir interesses alheios àqueles que são os do empregador público ou a use com 

“perigo ou prejuízo para a Administração e para terceiros”821. Estas condutas podem, 

igualmente, relevar em sede de responsabilidade criminal822. A observância do dever de 

sigilo tem especial importância quanto ao exercício de certas funções públicas, como, por 

exemplo, a dos militares e dos magistrados823.  

                                                      
817. Laura Rainaldi, “Impiego pubblico”, p. 165, Serge Salon, Jean-Charles Savignac, Fonction Publique, 

Agents de l’État, des Collectivités Locales et des Grands Services Publics, cit., p. 193, Guido Zanobini, Corso 
di Diritto Amministrativo, Volume Terzo (L’Organizzazione Amministrativa), Sesta Edizione, Milano, Dott. 
A. Giuffrè Editore, 1958, p. 300 (; cfr. artigo 15.º do Decreto Presidencial italiano de 1957, n.º 3: “O 
trabalhador deve manter o segredo de ofício e não pode dar a quem não tenha direito ainda que não se trate de 
actos de segredo, informações ou comunicações relativas a actos ou operações administrativas de qualquer 
natureza, e manter o segredo de noticias que venham ao seu conhecimento por causa do exercício das suas 
funções possam causar prejuízo para a administração e para terceiros”) e Sentença n.º 56/1998, de 16 de 
Março de 1998, do Tribunal Constitucional espanhol (www.tribunalconstitucional.es), p. 9 (; mesmo que não 
haja prejuízo para a administração, nem um visível proveito próprio do trabalhador, é de censurar o facto de a 
informação funcional ser usada “para ganhar um certo prestígio pelo demonstrar que lhe é fácil a obtenção de 
informações reservadas” ou não publicitadas).  

818. Serge Salon, Jean-Charles Savignac, Fonction Publique, Agents de l’État, des Collectivités Locales 
et des Grands Services Publics, cit., p. 208, e Maria do Rosário Palma Ramalho, Da Autonomia Dogmática do 
Direito do Trabalho, cit., pp. 279 a 289, que trata do dever de lealdade e da “importância da relação de 
confiança pessoal entre o empregador e o trabalho (…) no moderno vínculo laboral” (p. 279). 

819. Cfr. artigo 119.º, n.º 1, alínea e), do Código do Trabalho.  
820. Glória Rebelo, “Reflexões sobre o teletrabalho: entre a vida privada e a vida profissional”, Questões 

Laborais, Ano XI, 2004, n.º 23, pp. 106 e 107. 
821. Ettore Morone, “Impiego pubblico”, in Novissimo Digesto Italiano, Vol. III, Unione Tipografico, 

Editore Torinese, p. 275. 
822. Cfr. artigos 195.º e 196.º do Código Penal.  
823. Ettore Morone, “Impiego pubblico”, in Novissimo Digesto Italiano, Vol. III, Unione Tipografico, 

Editore Torinese, p. 275.  
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Eduardo Sebastião Vaz de Oliveira, advogava, como condição essencial da “confiança do 

público [na função pública]… a [sua independência] e [que fosse posto] termo ao 

funcionamento da Administração em regime fechado de «segredo» e de «mandarinato» 

administrativo; facultando aos particulares o livre acesso aos processos administrativos 

graciosos; permitindo ao Público que conheça não apenas a lei e os factos que estiveram na 

base das decisões administrativas, mas, também, os motivos por que se decidiu desta ou 

daquela maneira; facultando a todos, por último, não só um direito mais amplo de recurso 

das decisões que os prejudicam, como ainda a possibilidade de oferecerem sugestões e de 

solicitarem esclarecimentos em pontos que directamente lhe respeitam”824.  

No quadro jurídico de uma Administração pública democrática, transparente, participada, 

imparcial, o dever de sigilo tem os seguintes limites: 

a) Não pode contender ou obstar ao exercício dos direitos fundamentais à informação e de 

acesso aos arquivos e registos administrativos (artigo 268.º, n.ºs 1 e 2, da CRP); com 

efeito, deve ser assegurado “o acesso aos cidadãos às informações a que têm direito” e, 

bem assim, prestados “[t]odos os esclarecimentos e informações necessários para 

valorar as decisões das Administrações dos trabalhadores”825. 

b) De igual modo não obstar à invocação de factos do “conhecimento funcional” do 

trabalhador “para a defesa da sua dignidade, direitos e interesses legítimos”, 

                                                      
824. A Função Pública Portuguesa. Estatuto Novo ou Nova Política?, Cadernos de Ciência e Técnica 

Fiscal, Centro de Estudos da Direcção-Geral das Contribuições e Impostos, Ministério das Finanças, Lisboa, 
1969, Separata da revista n.º 122, 1969, p. 58. Escreve Max Weber (Economía y Sociedad, IV, Tipos de 
Dominación, cit., p. 120): “Toda a burocracia procura incrementar esta superioridade do saber profissional 
por meio do segredo dos seus conhecimentos e intenções. O governo burocrático é, por sua própria tendência, 
um governo que exclui a publicidade.” 

825. Vincenzo Cerulli Irelli, mencionando o “Código de Comportamento dos trabalhadores das 
Administrações Públicas” italianas, in Corso di Diritto Amministrativo, Ristampa aggiornata al 31 dicembre 
2001, G. Giappichelli Editore – Torino, p. 132. Ver, também, os artigos 26.º e 27.º do Título I do «Estatuto da 
função pública francesa» (Lei n.º 83-634, de 13 de Julho) fazem esta salvaguarda. “Os funcionários estão 
obrigados ao segredo profissional no quadro das regras instituídas no código penal” e devem guardar reserva 
sobre “todos os factos, informações ou documentos de que tenham conhecimento no exercício ou por causa 
do exercício das suas funções”. Este dever de discrição profissional não contende, no entanto, com a garantia 
da “liberdade de acesso aos documentos administrativos” e com o “dever de satisfazer pedidos de informação 
do público” nos termos da regulamentação em vigor na matéria. Ver, ainda, Acórdão n.º 231/2000/T. Const. – 
Processo n.º 376/99, DR., II Série, n.º 266, de 17 de Novembro de 2000, pp. 18 704 a 18 706: o Tribunal 
julgou inconstitucional, do ponto de vista orgânico, a norma constante do artigo 27.º, n.º 3, do Estatuto do 
Militar da Guarda Fiscal, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 374/85, de 20 de Setembro. 
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designadamente, em procedimento disciplinar826. Para o trabalhador arguido em 

procedimento disciplinar, o princípio deve ser o do amplo acesso ao processo, 

admissível apenas num momento inicial na medida em que possa prejudicar a 

investigação disciplinar827. 

c) E ainda com a liberdade de expressão (artigo 37.º da CRP).  

(4) O dever de correcção 

O dever de correcção é o dever do trabalhador se relacionar, no exercício das suas funções, 

com os titulares dos órgãos que corporizam o empregador, outros trabalhadores e terceiros 

com urbanidade e respeito828.  

Não se trata da mera observância das regras da boa educação próprias do relacionamento 

social. Tratando-se de um dever funcional é na perspectiva funcional que tem que ser 

analisado. Concretamente, reclama no exercício funcional: 

a) trato correcto, isto é, cordialidade, atenção e objectividade no atendimento e prestação 

de serviços aos cidadãos, utentes ou destinatários da actividade administrativa; 

b) objectividade e colaboração entre trabalhadores com um mesmo empregador e com um 

mesmo enquadramento finalístico-institucional829; 

c) bem assim essa mesma objectividade, colaboração e deferência adequada às relações 

hierárquicas ou não paritárias830; 

                                                      
826. Acórdão do TCA Norte de 9 de Fevereiro de 2006, processo n.º 00148/01 – Porto: “Não viola o 

dever geral de sigilo a que está obrigado o funcionário que se limita a invocar factos ocorridos no serviço em 
que se integra, perante os superiores desse mesmo serviço no âmbito de um processo disciplinar em que lhe é 
aplicada uma pena e tão só como meio de se defender das acusações que lhe são feitas.”  

827. Cfr. artigo 37.º, n.ºs 1 a 4, do Estatuto Disciplinar de 1984.  
828. Este dever consiste, na definição do artigo 3.º, n.º 10, do Estatuto Disciplinar de 1984, “em tratar 

com respeito quer os utentes dos serviços públicos, quer os próprios colegas quer ainda os superiores 
hierárquicos”. 

829. Ver o Acórdão do Conselho Permanente do Conselho Superior da Magistratura de 9 de Novembro de 
2004, que considerou violador do dever de correcção para com os colegas a referência pública de juíza à 
suficiência profissional de outros juízes - Sub judice, n.º 23, Jul-Set., 2005, pp. 150 e 151. 

O “estatuto da carreira dos educadores de infância e dos professores dos ensinos básico e secundário” 
estabelece o dever do dever do docente “colaborar com todos os intervenientes no processo educativo, 
favorecendo a criação e o desenvolvimento de relações de respeito mútuo, em especial entre docentes,…” 
(artigo 10.º, n.º 2, alínea d), do Decreto-Lei n.º 139-A/90, de 28 de Abril, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto-Lei n.º 1/98, de 2 de Janeiro). 

830. Trata-se, segundo Belén Marina Jalvo, na relação com os superiores hierárquicos, de uma 
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d) o dever de correcção postula também a adopção de “comportamento conforme à 

dignidade das próprias funções” ou actividade funcional do trabalhador e o seu 

posicionamento na organização831. 

A inobservância do dever de correcção concretiza-se em infracções disciplinares com 

diferente gravidade. Incorrem em infracção disciplinar “os funcionários e agentes que // (...) 

Não usarem de correcção para com os superiores hierárquicos, subordinados, colegas ou 

para com o público”832. Constitui infracção disciplinar a agressão, injúria ou desrespeito 

grave de superior hierárquico, colega, subordinado ou terceiro, “nos locais de serviço ou em 

serviço público” e “fora do serviço, por motivos relacionados com o exercício das suas 

funções”833.  

Na aferição da aferição da violação do dever de correcção e da sua gravidade relevam 

vários elementos:  
                                                                                                                                                                  
manifestação da hierarquia. El Régimen Disciplinario de los Funcionarios Públicos, cit., p. 340. No mesmo 
sentido, cfr. STC n.º 81/1983, de 10.10.1983 (www.tribunalconstitucional.es): “Segundo a Constituição, no 
seu artigo 103.1, a Administração actua de acordo com o princípio da hierarquia, e este princípio institucional 
se converte em dever «de respeito e obediência às autoridades e superiores hierárquicos» para os funcionários 
sujeitos ao Regulamento Orgânico da Polícia Governativa de 17 de Julho de 1974, segundo o seu artigo 184.” 

831. Ettore Morone, “Impiego pubblico”, in Novissimo Digesto Italiano, Vol. III, Unione Tipografico, 
Editore Torinese, p. 275. 

832. Cfr. artigo 23.º, n.º 2, alínea d), do Estatuto Disciplinar de 1984. O Tribunal Central Administrativo 
Sul considerou existir violação do dever de correcção por parte de um professor que, não concordando com o 
horário lectivo que lhe foi atribuído, através de frases, transcritas, afixadas na sala dos professores, se referiu 
“a quem tem a seu cargo a elaboração dos horários, atingindo a reputação profissional do visado, já que não 
pode ter outro sentido que não seja o de afirmar que o seu horário foi incorrectamente elaborado por uma de 
três razões – perseguição pessoal, ou má fé ou desconhecimento (que significa ignorância ou incompetência), 
deixando ainda no ‘ar’ a ideia de que sabe ou suspeita que existem outros motivos não menos torpes na 
origem do horário lectivo que lhe foi atribuído”. Cfr. acórdão de 13 de Setembro de 2006, proferido no 
processo n.º 12102/03, in http://www.dgsi.pt/jtca.nsf/. 

833. Cfr. artigos, respectivamente, 26.º, n.º 2, alínea a), e 25.º, n.º 2, alínea a), do Estatuto Disciplinar de 
1984. 

No acórdão do TCA Sul de 20 de Abril de 2006 (Processo n.º 02713/99, in http://www.dgsi.pt) foi 
apreciada, designadamente, a infracção disciplinar de um técnico superior de arquivo do quadro de pessoal da 
Biblioteca Pública e Arquivo da Horta traduzida na publicação de artigo em jornal regional, apelidando o 
director da biblioteca e director regional da cultura e o secretário regional da educação, claramente 
identificável, embora não nomeado, de várias coisas, injuriando-o e desrespeitando-o. Sobre a prova da 
veracidade dos factos, questionada pelo recorrente, o Tribunal entendeu que o mesmo “poderia afirmar e fazer 
prova de que determinadas práticas do seu superior são erradas e até grosseiramente erradas. // O que lhe 
estava vedado fazer e não podia provar, por ser insultuoso, desnecessário e insusceptível de prova, era 
concluir que o chefe é incapaz e ignorante. // Neste contexto, face à prova documental junta ao processo – a 
mais segura –, quanto às afirmações feitas pelo recorrente em relação ao seu superior hierárquico, e pelos 
juízos de valor emitidos, mostra-se indiferente o que as testemunhas disseram ou poderiam dizer sobre o 
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a) O “contexto no qual têm lugar os factos”, pois pode a “falta ou deficit de respeito 

ser eminentemente circunstancial em função da condição das pessoas, lugar, tempo 

e ocasião”834; 

b) Os meios utilizados (meios de comunicação, expressão verbal, expressão escrita)835; 

c) A “vontade e a intencionalidade em faltar ao respeito..., quer dizer, o animus 

injuriandi”836.  

d) Se a emotividade da discussão e as reacções temperamentais, ainda que por motivos 

justificados, têm de ser consideradas com reserva837, já a “simples expressão de 

desagrado, mal-estar ou de crítica isenta de intencionalidade são susceptíveis de 

eliminar a antijuridicidade da conduta apreciada”838. Por exemplo, Manuel Férez 

Fernández destaca que importa preservar o estatuto daqueles que “assumem o papel 

crítico de assegurar a comunicação e a negociação permanente entre os políticos e 

os funcionários”, daquele que “participa na elaboração das directrizes políticas e, 

por outro lado, cabe-lhe assegurar a boa marcha e rendimento da organização que 

tem que as realizar” e que “conhecendo a fundo os recursos e condicionamentos 

organizacionais deles dá conta com objectividade ao poder político”839. 

                                                                                                                                                                  
assunto.” 

834. Por exemplo, tenha ou não lugar na presença de outros funcionários ou terceiros alheios ao serviço, o 
grau de exposição pública. STS de 15 de Dezembro de 1989 apud Belén Marina Jalvo, El Régimen 
Disciplinario de los Funcionários Públicos, cit., p. 340, nota 147, e p. 341. 

835. Acórdão do STA de 2 de Dezembro de 2004, Processo n.º 0331/04, 1.ª Subsecção do Contencioso 
Administrativo, N.º Convencional JSTA00061352 e N.º do Documento SA1200412020331: “Assim sendo, 
haverá de concluir-se, como no acórdão recorrido, que as afirmações do recorrente, de que os seus superiores 
hierárquicos são xenófobos e racistas, não correspondem a legítima manifestação do direito à liberdade de 
expressão, antes se revelam claramente lesivas do direito ao bom nome e reputação dos visados. Sendo esse 
efeito lesivo, aliás, potenciado pela circunstância de o recorrente se ter servido dos meios de comunicação 
social” (Itálico nosso). Ver, também, STC n.º 81/1983, considerando II.2, de 10.10.1983 
(www.tribunalconstitucional.es). 

836. Belén Marina Jalvo, El Régimen Disciplinario de los Funcionarios Públicos, cit., p. 340.  
837. Belén Marina Jalvo, El Régimen Disciplinario de los Funcionarios Públicos, cit., p. 341. 
838. STS de 15 de Dezembro de 1989 apud Belén Marina Jalvo, El Régimen Disciplinario de los 

Funcionários Públicos, cit., p. 340, nota 147, e Acórdão do Conselho Permanente do Conselho Superior da 
Magistratura de 9 de Novembro de 2004, Sub judice, n.º 23, Jul-Set., 2005, p.138. 

839. Manuel Férez Fernández, “Reflexiones en torno a los principales cambios producidos en la función 
pública norteamericana (1979-1998): mito y realidad”, in Revista Catalana de Derecho Publico, Vol. 24, 
1999, p. 113. 
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De igual modo, importa preservar a possibilidade de expressão de indignação ou 

inconformismo relativamente a situação profissional que se repute ilegal, sem que 

possa, sem prejuízo, justificar a injúria, a difamação ou o desrespeito840. 

e) O dever de respeito não deve colidir com a salvaguarda do exercício dos “direitos 

fundamentais e liberdades públicas” do trabalhador, como a liberdade sindical e a 

liberdade de expressão. Esta “vale também, para as ‘informações’ ou ‘ideias’ que 

ferem, chocam ou inquietam o Estado [e os titulares dos seus órgãos] ou uma 

qualquer fracção da população”, pois assim o “postulam o pluralismo, a tolerância e 

o espírito de abertura sem os quais não existe uma ‘sociedade democrática’” 

(Acórdão do TEDH, de 19 de Dezembro de 1994)841. Sem prejuízo, o trabalhador, 

na sua actividade funcional, não pode exercer os seus direitos, designadamente à 

liberdade de expressão e à liberdade sindical, desprovido de limites. Nesta medida, 

por exemplo, é referido que “a crítica dos superiores, ainda que seja feita na 

qualidade de representante sindical, não pode afectar o respeito devido aos 

superiores e pôr em perigo o bom funcionamento do serviço e a instituição 

funcionarial”842 e que, portanto, foi “realizada sem a medida necessária” atentos os 

“deveres que tenham de cumprir” na relação jurídica de emprego843. E, no Acórdão 

do Tribunal Constitucional n.º 81/84, de 18 de Julho de 1984, escreve-se: “O artigo 

                                                      
840. Acórdão de 2 de Dezembro de 2004, Processo n.º 0331/04, 1.ª Subsecção do Contencioso 

Administrativo, N.º Convencional JSTA00061352 e N.º do Documento SA1200412020331.  
841. Acórdão proferido no processo n.º 15153/89, caso “Vereinigung demokratischer Soldaten 

Öesterreichs et Gübi c. Autriche”.  
842. Sem prejuízo da garantia da liberdade sindical e um critério mais flexível na apreciação das 

respectivas manifestações (Serge Salon e Jean Charles Savignac, Fonction Publique, Agents de l’État, des 
Collectivités Locales et des Grands Services Publics, cit., p. 188), “a crítica aos superiores, ainda que se faça 
no uso da qualidade de representante e autoridade sindical e em defesa dos sindicatos, deve fazer-se na 
medida necessária para não incorrer na violação do respeito devido aos superiores e para não pôr em perigo o 
bom funcionamento do serviço e da instituição [no caso] policial” - STC n.º 81/1983, considerando II.3, de 
10.10.1983 (www.tribunalconstitucional.es) e Belén Marina Jalvo, El Régimen Disciplinario de los 
Funcionários Públicos, cit., p. 54, nota 149. 

O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, no Acórdão de 19 de Dezembro de 1994 (Processo n.º 
15153/89), “Veirenigung demokratischen Soldaten Oesterreichs et Gübi c. Autriche”, notou que 
reivindicações dos militares relativas à situação profissional como de aumento remuneratório, de transportes 
gratuitos, duração semanal de trabalho de cinco dias, limitação do recolher, não constituíam ameaças sérias 
para a disciplina militar. 

843.  STC n.º 272/2006, de 25 de Setembro de 2006, II.9 (www.tribunalconstitucional.es). 
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37.º aponta – segundo cremos – no sentido de que se não devem permitir limitações 

à liberdade de expressão para além das que forem necessárias à convivência com 

outros direitos, nem impor sanções que não sejam requeridas pela necessidade de 

proteger os bens jurídicos que, em geral, se acham a coberto da tutela penal. Mas, 

não impede que o legislador organize a tutela desses bens jurídicos lançando mão de 

sanções de outra natureza (civis, disciplinares…)”844. No Acórdão de 13 de 

Setembro de 2006, o Tribunal Central Administrativo Sul, analisando a legalidade 

da sanção disciplinar de multa aplicada a professor por violação do dever de 

correcção, invocou que “o direito de expressão, como qualquer outro direito 

fundamental, não é um direito absoluto, sofrendo as restrições que resultem de 

outros princípios ou direitos, designadamente daqueles que resultam do direito ao 

bom nome e reputação que vem previsto no artigo 26.º da CRP”845. 

f) Particular cuidado na identificação de situação violadora do dever de correcção se 

impõe quando está em causa o exercício do direito de defesa, do direito de recurso e 

do direito de participação, pela natureza jurídica destes direitos e porque importa 

relativizar, no respectivo contexto, o alcance dos excessos do discurso. Acresce ter 

presente a suspeita de desvio de poder que não raras vezes impende sobre a punição 

disciplinar que vai dirigida a sancionar “a valoração negativa das afirmações 

feitas”846 nesse contexto. 

                                                      
844. Processo n.º 22/84, Acórdãos do Tribunal Constitucional, 4.º volume, 1984, pp. 233 e 234, Acórdão 

n.º 136/2005/T.Const. – Processo n.º 470/02, DR., II Série, n.º 120, de 24 de Junho de 2005, p. 9292, e 
Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 384/03, pp. 7 e 8, processo n.º 40/03, in 
www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20030384.html?impressao=1. . 

845. Acórdão de 13 de Setembro de 2006, proferido no processo n.º 12102/03, in 
http://www.dgsi.pt/jtca.nsf/. 

846. Assim, por exemplo, um juiz desembargador foi punido com a sanção disciplinar de multa graduada 
em 20 dias por, no requerimento de recurso da deliberação do Conselho Superior da Magistratura de 24 de 
Março de 2004, ter questionado a parcialidade dos respectivos membros à face dos elementos curriculares dos 
juizes graduados nos vinte primeiros lugares (referindo que “pelo menos treze foram públicos subscritores da 
lista sindical vencedora das últimas eleições para o CSM e afecta ao Vice-presidente cessante”, as ligações 
dos segundo e terceiros qualificados à candidatura do vice-presidente do Conselho e suscitando 
incompreensão pela graduação em 13.º lugar de juiz desembargador que exerceu durante 11 anos funções 
extrajudiciais, ligadas a actividades governamentais ou políticas). Cfr. Acórdão do Plenário do Conselho 
Superior da Magistratura de 17 de Março de 2005, Sub judice, n.º 23, Jul-Set., 2005, pp. 167 a 174. 

O vogal do Conselho António Abrantes Geraldes destacou com pertinência que importava não perder de 
vista que estava em causa a defesa, pelo arguido, da sua “posição em face do órgão judicante”, o facto de se 
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(5) O dever de isenção 

O interesse público é o “momento teleologicamente necessário da actuação 

administrativa”847. “A Administração Pública visa a prossecução do interesse público” 

(artigo 266.º, n.º 1, 1.ª parte, da CRP); “não pode prosseguir fins particulares, antes deve 

obedecer sempre às exigências do interesse geral” 848 e deve fazê-lo com objectividade849, o 

que implica também atender e respeitar os “direitos e interesses legalmente protegidos dos 

cidadãos” (artigos 266.º, n.º 1, 2.ª parte, e 18.º, n.ºs 1 e 2, da CRP). 

O trabalhador da Administração Pública, no “exercício das suas funções”, está sujeito aos 

interesses que aquela prossegue850, corporizados, em regra, nas atribuições da pessoa 

colectiva empregadora, da mesma forma que os trabalhadores em geral estão subordinados 

aos interesses do empregador privado que justificaram a respectiva contratação851. 

Em nome deste princípio de dedicação exclusiva ao interesse público e da necessidade de 

“respeito pela igualdade dos cidadãos”, deve actuar, no exercício das suas funções de 

acordo com o princípio da imparcialidade (artigo 266.º, n.º 2, da CRP). Postula, enquanto 

dever de isenção, que o trabalhador não esteja colocado numa situação nem actue em 

termos que comprometa o exercício «desinteressado», quer em face dos interesses privados, 

                                                                                                                                                                  
estar perante uma situação de auto-patrocínio e o contexto de “elevada crítica (ainda que murmurada) que se 
seguiu à divulgação do resultado do concurso”. Nestes termos, concluiu que “mais do que a valoração 
negativa das afirmações feitas, atribuiria relevo ao objectivo que o Sr. Desembargador se propôs, qual seja, o 
de formar o quadro moral onde se inscreveu a alegação dos vícios imputados à deliberação impugnada para 
efeitos de convencer o Supremo Tribunal de Justiça da existência dos vícios que, quanto à forma e quanto ao 
mérito, imputou à deliberação” (pp. 173 e 174). Registe-se ainda a deliberação do Conselho Superior da 
Magistratura que aplicou a sanção de advertência registada à juíza que levantou, na comunicação social, a 
suspeita de parcialidade (com a agravante de ter sido manifestada na comunicação social e inclusive com 
associação ao “processo casa pia”) relativamente à deliberação do Conselho Superior da Magistratura de 2003 
sobre o movimento anual dos juízes (Acórdão do Conselho Permanente do Conselho Superior da Magistratura 
de 9 de Novembro de 2004, Sub judice, n.º 23, Jul-Set., 2005, pp. 127 a 156). 

847. Gomes Canotilho e Vital Moreira, Constituição da República Portuguesa Anotada, cit., p.  
848. Oriol Mir Puigpelat, “El concepto de derecho administrativo desde una perspectiva lingüística y 

constitucional”, Revista de Administración Pública, n.º 162, Septiembre/Diciembre, 2003, p. 80.  
849. Oriol Mir Puigpelat, “El concepto de derecho administrativo desde una perspectiva lingüística y 

constitucional”, Revista de Administración Pública, n.º 162, Septiembre/Diciembre, 2003, p. 80. e 73.  
850. “No exercício das suas funções, os trabalhadores da Administração Pública e demais agentes do 

Estado e outras entidades públicas estão exclusivamente ao serviço do interesse público, tal como definido, 
nos termos da lei, pelos órgãos competentes da Administração” (artigo 269.º, n.º 1, da CRP).  

851. Maria do Rosário Ramalho, “Intersecção entre o regime da função pública e o regime laboral - 
breves notas”, Estudos de Direito do Trabalho, Vol. I, Almedina, 2003, p. 84. 
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quer, em geral, dos interesses públicos outros que não os do seu empregador852. Concretiza-

se nos seguintes deveres853: 

a) no dever de actuar “com independência em relação aos interesses e pressões 

particulares de qualquer índole”, de carácter económico, político ou outro, sejam 

seus ou de terceiros e, portanto, de não confundir os interesses gerais com os 

“interesses económico-políticos ou a [sua] ideologia política”854 ou outros 

interesses; 

b) no dever de abster-se de participar na adopção de decisão, actividade ou tarefa que 

envolva por qualquer forma os seus interesses pessoais ou de organizações a que 

esteja ligado855, ou que importe a avaliação de impugnação ou controlo de decisão 

anteriormente por si tomada ou com intervenção sua856; 

c) no dever de não utilizar as “funções que exerce” para delas “retirar vantagens 

directas ou indirectas, pecuniárias ou outras”, em geral, para “fins de interesse 

pessoal”857; 

d) no dever de não adoptar um comportamento discriminatório, designadamente por 

algum dos factores a que se refere o artigo 13.º, n.º 2, da CRP, antes actuando “na 

perspectiva do respeito pela igualdade dos cidadãos”858. 
                                                      

852. Serge Salon e Jean Charles Savignac, Fonction Publique, Agents de l’État, des Collectivités Locales 
et des Grands Services Publics, cit., pp. 175 a 179.  

853. Cfr. artigo 3.º, n.º 4, alínea a), e n.º 5, do Estatuto Disciplinar de 1984. 
854. Belén Marina Jalvo, El Régimen Disciplinario de los Funcionários Públicos, cit., p. 47, e Vincenzo 

Cerulli Irelli, Corso di Diritto Amministrativo, Ristampa aggiornata al 31 dicembre 2001, G. Giappichelli 
Editore – Torino, pp. 132 a 134. 

855. Assim, por exemplo, não deve ser membro do júri de um concurso candidato a um outro concurso 
cujo júri integra membro que é candidato ao primeiro. Não deve igual membro ser membro do júri de um 
concurso funcionário que participou na avaliação de candidato ao mesmo quando sobre essa avaliação pende 
processo judicial.  

856. Deve, assim, ter-se por ilegal a participação de um trabalhador “nas actividades de uma sociedade 
submetida ao controlo da sua administração ou serviço… mesmo se a sociedade não associa a essa 
participação uma qualquer vantagem material” e ocorra por interposta pessoa, com relações familiares ao 
trabalhador. Neste sentido, Serge Salon e Jean Charles Savignac, Fonction Publique, Agents de l’État, des 
Collectivités Locales et des Grands Services Publics, cit., pp. 178 e 179, aludindo, também, à necessidade de 
evitar o "equívoco prejudicial" sobre a seriedade do exercício funcional que importa. 

857. Guido Zanobini, Corso di Diritto Amministrativo, Volume Terzo, cit., p. 300. 
858. Cfr. artigo 3.º, n.º 5, do Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro, Antonio Martínez Marín, Régimen 

Jurídico de los Funcionarios, cit., p. 74, Vincenzo Cerulli Irelli, Corso di Diritto Amministrativo, Ristampa 
aggiornata al 31 dicembre 2001, G. Giappichelli Editore – Torino, p. 133, Michel Stassinopoulos, Le Droit de 
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Estão em causa, por um lado, os interesses públicos e funcionais e, por outro lado, os 

direitos e interesses dos cidadãos e do trabalhador. Na perspectiva da salvaguarda de ambos 

os tipos de interesses, com carácter preventivo, situa-se a sujeição do trabalhador a um 

conjunto de incompatibilidades. Estas obstam ao exercício de certos outros cargos ou 

empregos públicos e empregos ou actividade privados, em virtude da verificação de colisão 

entre os interesses do empregador público e os interesses do trabalhador em termos que 

fazem perigar os daquele, a cujo serviço está, por força da relação jurídica de emprego859. 

Geram, nesta medida, “deveres negativos” para o trabalhador860. 

As incompatibilidades vedam ao trabalhador o exercício de uma outra actividade ou 

função. Nesta medida podem ser limitativas do exercício de certos direitos fundamentais, 

como a liberdade de exercício de profissão e de iniciativa económica privada. Não é difícil 

justificar as restrições que consubstanciem em nome do interesse colectivo, de razões 

capacitárias e dos princípios da prossecução do interesse público e imparcialidade. 

Enquanto limitativas do “livre exercício de direitos individuais”, observa Guimarães 

Pedrosa, que devem “ser interpretadas, não extensivamente, mas restritivamente”, o que, no 

entanto, “não implica forçadamente a expressa declaração da lei para cada um dos 

casos”861. 

Em verdade, dificilmente se pode ver no artigo 47.º, n.º 1, e no artigo 58.º, n.º 1, da CRP, a 

base para um direito ao exercício simultâneo de vários empregos. Por outro lado, a 

Constituição veda, por princípio, a acumulação de empregos ou cargos públicos e prevê a 

definição legal de um regime de incompatibilidades “entre o exercício de empregos ou 

cargos públicos e o de outras actividades” (artigo 269.º, n.ºs 4 e 5, da CRP). 

Em nome do princípio da imparcialidade e da prossecução dos interesses do empregador 

público, justificar-se-á mesmo a proibição legal de o trabalhador, por certo período de 
                                                                                                                                                                  
la Défense Devant les Autorités Administratives, cit., p. 62 (o autor refere-se à imparcialidade some igualdade 
das partes). 

859. Nas palavras de Guimarães Pedrosa, “pode dar-se colisão entre os interesses pessoais e particulares 
do funcionário e os deveres inerentes ao exercício do cargo público e ou aqueles interesses provenham de 
situação especial criada em relação à pessoa administrativa a que o mesmo cargo pertença, ou eles resultem 
do exercício de uma dada profissão pessoal.” Cfr. Curso de Ciência da Administração e Direito 
Administrativo, cit., p. 260. 

860. João Alfaia, Conceitos Fundamentais do Funcionalismo Público, Vol. I, cit., pp. 442 e 443.  
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tempo, após o termo da relação de trabalho, colaborar, a qualquer título, com particulares 

destinatários da actuação da pessoa colectiva pública ou interlocutores interessados desta, 

na medida em que contenda com interesses públicos a que estava vinculado862.  

O regime disciplinar é um instrumento da isenção. Por um lado, porque compreende num 

dever autónomo de isenção, cuja violação é recortada em infracções disciplinares passíveis 

de sancionamento disciplinar. Por outro lado, as próprias garantias procedimentais 

objectivam o respectivo exercício, propiciando a sua imunização face a factores 

impertinentes863 e o desvio do poder disciplinar. Em última análise, pode estar em causa o 

“despedimento disciplinar” e a salvaguarda do direito à segurança no emprego. Por esta via, 

se acautela também “uma conduta politicamente neutral do funcionário” e a não 

interferência no exercício funcional de motivações extrafuncionais864. 

“A gravidade de algumas das violações aos interesses e finalidades da administração 

pública” importa que constituam, para além de infracções à disciplina, delitos punidos pelo 

Código Penal”, de que constituem exemplo o crime de peculato, de corrupção, de 

concussão e de abuso de poder865. 

(6) O dever de obediência 

O dever de obediência impõe o acatamento pelo trabalhador das determinações do 

empregador público, quer se traduzam em comandos normativos, instruções gerais, quer na 
                                                                                                                                                                  

861. Curso de Ciência da Administração e Direito Administrativo, cit., p. 260. 
862. Do mesmo modo, cfr. artigo 7.º, n.º 2, do “Código de comportamento dos trabalhadores das 

Administrações Públicas” italianas, o qual dispõe: “Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione com 
individui od organizzazioni che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico in 
decisioni o attività inerenti all’ ufficio.” (código publicado na Gazz. Uff. n. 84, de 10 de Abril de 2001 e 
incluído no apêndice normativo ao livro de Giustina Noviello e Vito Tenore, La Responsabilità e il 
Procedimento Disciplinare nel Pubblico Impiego Privatizzato, Giuffrè Editore, 2002, pp. 660 e 661). Ver, 
também, Vincenzo Cerulli Irelli, Corso di Diritto Amministrativo, Ristampa aggiornata al 31 dicembre 2001, 
G. Giappichelli Editore – Torino, p. 133, e o artigo 17.º, n.º 4, da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro (na redacção 
que lhe foi dada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto): “Os titulares de cargos de direcção superior da 
Administração Pública e os membros dos gabinetes governamentais não podem desempenhar, pelo período de 
três anos contados da cessação dos respectivos cargos, as funções de inspecção-geral e subinspector-geral, ou 
a estas expressamente equiparadas, no sector específico em que exerceram actividade dirigente ou prestaram 
funções de assessoria.” 

863. Karl Engish usa a expressão “critérios impertinentes”, in Introdução ao Pensamento Jurídico, 
Fundação Calouste Gulbenkiam, Lisboa, 6.ª edição, p. 224.  

864. Belén Marina Jalvo, El Régimen Disciplinario de los Funcionarios Públicos, cit., p. 46.  
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conformação individual e concreta da sua actuação funcional e prestação, maxime através 

de ordens. O comportamento do trabalhador é, desta feita, ditado, para além de pelas 

vinculações legais e/ou obrigacionais, pelo(s) órgão(s) administrativo(s) que corporizam o 

empregador público866. 

Este dever no emprego público não tem uma expressão necessariamente hierárquica. Em 

primeiro lugar, não existe, em geral, uma ordenação hierárquica dos trabalhadores da 

Administração, mesmo dos funcionários públicos inseridos em carreira (que não é, em 

regra, um conjunto hierarquizado de categorias)867 e o poder de direcção nem sempre 

reflecte ou se insere numa subjacente estrutura hierárquica. Em segundo lugar, a tendência 

moderna de organização do trabalho é o de valorizar a “autonomia dos trabalhadores e 

implica um maior grau de responsabilidade”, sendo valorizado o “desenvolvimento da 

actividade segundo directivas e actos de indirizzo”, em detrimento das ordens e 

instruções868. 

(6).1. A obediência a ordens do superior hierárquico 

Existe um significativo tratamento dogmático da problemática da obediência a ordens do 

superior hierárquico pelo trabalhador parte num vínculo jurídico-administrativo de 

trabalho869. No entanto, o regime jurídico que lhe serve de suporte tem uma presença 

aplicativa algo esfumada nas relações de trabalho na Administração Pública, no conjunto 

das quais, acresce referir, vêm ganhando terreno os vínculos jurídico-privados e a 

laboralização dos primeiros. Nos termos do artigo 121.º, n.º 1, alínea d), do Código do 

Trabalho, o trabalhador deve “cumprir as ordens e instruções do empregador em tudo o que 

                                                                                                                                                                  
865. Guido Zanobini, Corso di Diritto Amministrativo, Volume Terzo, cit., pp. 300 e 301.  
866. Laura Rainaldi, “Impiego pubblico”, cit., p. 165. 
867. Não, assim, as carreiras dos oficiais de justiça. Cfr. Acórdão do STA de 26 de Maio de 2004, 

processo n.º 0742/03, JSTA00060542 e SA1200405260742. 
868. Laura Rainaldi, “Impiego pubblico”, cit., p. 165, e Guido Zanobini, Corso di Diritto Amministrativo, 

Volume Terzo, cit., pp. 296 e 297. 
As ordens e as instruções, no exercício de competência legal, impõem ao trabalhador a adopção de um 

comportamento determinado, traduzido numa acção ou numa inacção. 
869. Como bem observa Nuno Brandão, a “identificação da obediência devida com a obediência 

hierárquica é, porém, redutora, uma vez que o ordenamento jurídico prevê outras relações de subordinação no 
seio do aparelho estatual para além da subordinação hierárquica”. Cfr. Justificação e Desculpa por Obediência 
em Direito Penal. Coimbra Editora, Fevereiro, 2006, pp. 35 a 37, maxime, p. 35. 
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respeite à execução e disciplina do trabalho, salvo na medida em que se mostrem contrárias 

aos seus direitos e garantias”. Três diferenças significativas emergem na comparação entre 

o dever de obediência segundo a referida dogmática e o dever de obediência enunciado no 

preceito citado do Código do Trabalho: (1) o dever de obediência é devido, 

respectivamente, em face do empregador e do legítimo superior hierárquico; (2) tem por 

objecto mediato a “matéria do serviço” e a “execução e disciplina do trabalho”; (3) a 

obediência às ordens e às instruções é, no segundo caso, obediência sobretudo à lei 

concretizada, e, no primeiro, sendo menor o peso determinante da lei nas relações de 

natureza jurídico-privadas870, está centrada na “execução e disciplina do trabalho”, 

considerado este, essencialmente, na sua dimensão técnica e material. 

Vejamos, sem prejuízo, o tecimento legal do “dever de obediência hierárquica”871. Exige o 

acatamento do funcionário ou agente das ordens provindas do “legítimo superior 

hierárquico”, incidentes sobre “objecto de serviço e com a forma legal”872. Como se retira 

da definição legal, o “conteúdo e os limites deste dever” recortam-se no confronto entre a 

“necessidade de disciplina e de obediência” e a obrigação do trabalhador exercer as suas 

funções de acordo com a lei873 e ao serviço exclusivo do interesse público874. A articulação 

entre estas duas exigências é desenhada, fundamentalmente, segundo três propostas: a) a da 

prevalência hierárquica, nos termos da qual deve o subordinado obedecer às ordens do 

superior sem questionar a sua legalidade ou sem que a sua ilegalidade possa justificar a 

desobediência; b) a da prevalência da legalidade, que faz recair sobre o subordinado o 

                                                      
870. Sobre a função delimitadora na lei nas relações jurídicas laborais privadas e no sentido de que a 

ordem ilegal deve sempre excluir o dever de obediência do trabalhador, ver Nuno Brandão, Justificação e 
Desculpa por Obediência em Direito Penal, Coimbra Editora, Fevereiro, 2006, pp. 30 e 31. 

871. Expressão de Leal Henriques, Procedimento Disciplinar, cit., p. 60. 
872. Cfr. artigo 3.º, n.º 4, alínea c), e n.º 7, do Estatuto Disciplinar de 1984. Sobre a doutrina que lhe 

subjaz, ver, na elaboração de Magalhães Colaço, Lições de Direito Administrativo, “segundo as prelecções do 
Exm.º Sr. Dr. Magalhães Colaço, ao 3.º ano jurídico de 1923-24, aproveitando também estas lições ao curso 
do 2.º ano jurídico – (Reforma de 1922)”, de A. Queiroz Martins, Simões Correia e Ferreira Júnior, Papelaria 
Escolar Editora, 1924, Lisboa, pp. 167 e 168. 

873. Sobre esta ideia de harmonização entre exigências contrastantes, ver Ettore Morone, “Impiego 
pubblico”, in Novissimo Digesto Italiano, Vol. III, Unione Tipografico, Editore Torinese, p. 275. Há, segundo 
Magalhães Colaço, um “conflito entre duas ordens, a que lhe impõe a lei e a que lhe dá o funcionário” (Lições 
de Direito Administrativo, “segundo as prelecções do Exm.º Sr. Dr. Magalhães Colaço, ao 3.º ano jurídico de 
1923-24”, cit., p. 169. 

874. Cfr. artigos 266.º, n.º 2, e 269.º, n.º 1, da CRP. 
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dever de analisar a validade da ordem do superior, que lhe reconhece a possibilidade de não 

obedecer a determinação que perceba ser ilegal ou em relação à qual esteja convencido da 

sua ilegalidade; c) e uma outra que corresponde à daqueles que tentam conjugar o valor da 

obediência hierárquica com o valor da legalidade875. 

À luz dos dados actuais da relação jurídica de emprego público e dos valores de autonomia 

e responsabilidade que informam a percepção do trabalho, o regime jurídico existente na 

matéria não parece ser a mais adequada. Com efeito, a conformação legal daquela 

dualidade aponta para uma prevalência hierárquica temperada. 

É legalmente possível a desobediência – e, portanto, não importa responsabilidade 

disciplinar – a ordem provinda de superior hierárquico que não é legítimo, que incida sobre 

matéria que não é de serviço e que seja formulada sem a forma legal. Nestas três situações, 

a ordem é ilegal, por aspectos exteriores ao respectivo conteúdo. 

A lei reconhece a possibilidade de aferir e discutir da legalidade da ordem, mas não permite 

a desobediência senão no caso de a ordem implicar a prática de um crime876 877. Neste caso 

estão em causa valores e interesses essenciais relativos à pessoa e à organização e 

funcionamento da sociedade, «depositados» num “ilícito-típico penal”878. A obediência a 

ordem com tal disposição deixa, pois, intocada a prática do crime pelo funcionário, sem 

qualquer justificação da ilicitude da sua conduta; ainda que não se tenha apercebido da 

ilegalidade da ordem. 

                                                      
875. Paulo Otero, Hierarquia Administrativa, cit., pp. 153 e segs., Nuno Brandão, Justificação e Desculpa 

por Obediência em Direito Penal, Coimbra Editora, Fevereiro, 2006, pp. 214 e segs., e Lições de Direito 
Administrativo, “segundo as prelecções do Exm.º Sr. Dr. Magalhães Colaço”, cit., pp. 166 a 175. 

876. Cfr. artigo 10.º do Estatuto Disciplinar de 1984. De acordo com o n.º 5: “Cessa o dever de 
obediência sempre que o cumprimento das ordens ou instruções impliquem a prática de qualquer crime.” Cfr., 
também, o Acórdão do TCA Sul de 20 de Abril de 2006 (p. 27), Processo n.º 02713/99, in http://www.dgsi.pt. 

Sobre o importante contributo de Eduardo Correia para o acolhimento constitucional, legal e doutrinário 
da inexistência de um dever de obediência quando conduza à prática de um crime, cfr. Nuno Brandão, 
Justificação e Desculpa por Obediência em Direito Penal, Coimbra Editora, Fevereiro, 2006, pp. 225 e 227.  

877. Nuno Brandão adverte para a necessidade de considerar, na proibição de obediência a ordens que 
importem a prática de um crime, a “conduta que viole uma norma de cuidado não penal” e que possa, em 
concreto, “implicar a realização de um facto que preenche um tipo de crime”, ou seja, a situação em que 
“existe um perigo efectivo de a conduta de execução poder dar origem a um facto previsto em um tipo de 
crime.” (Justificação e e Desculpa por Obediência em Direito Penal, cit., pp. 267 a 269, maxime, p. 269). 

878. Nuno Brandão, Justificação e e Desculpa por Obediência em Direito Penal, cit., pp. 243, 244, 251 e 
252. 
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Relativamente aos três requisitos referidos, exteriores ao conteúdo da ordem, a questão que 

se coloca é a de saber se entram na discussão da legalidade da ordem879 ou se dela estão 

excluída (sem permitir à partida a desobediência), referindo-se esta legalidade a outros 

vícios ou fontes (de ilegalidade).  

É plausível distinguir entre os requisitos da existência do dever de obediência, que, 

portanto, relevam para além da (ou antecedentemente à) validade da ordem, que assim 

legitimam, desde logo, a desobediência e os requisitos em que, ainda que a ordem reúna 

aqueles, pode o funcionário deixar de obedecer880. A deslocação dos dois primeiros 

requisitos para o plano da triagem da legalidade (interna) da ordem levaria a postular a 

obediência hierárquica quando eventualmente já não haja “laços de hierarquia”881. 

Quanto aos primeiros, temos que o autor do comando hierárquico deve ser “o efectivo 

superior do órgão [e/ou trabalhador] destinatário do comando”, o que significa que não é 

devida obediência a comando de órgão não integrado na Administração Pública, a órgão 

que não se integre no serviço do destinatário ou que, integrando-o, entre ele e o destinatário 

do comando não exista qualquer vínculo hierárquico ou poder de direcção (requisito 

subjectivo)882. O comando hierárquico “deve incidir sobre matérias do serviço” e, diz-se, 

recortar-se segundo o “tipo genérico” de funções devidas pelo funcionário ou agente 

administrativo – “a obediência só deve referir-se às ordens conexas com o próprio cargo” 

(requisito objectivo)883. Cremos, no entanto, que a conexão da ordem com o cargo, o 

mesmo é dizer com o conteúdo funcional, tem de ser analisada no plano da legalidade e não 

                                                      
879. Cfr. artigo 10.º, n.ºs 2 a 4, do Estatuto Disciplinar de 1984. 
880. O n.º 1 do artigo 10.º do Estatuto Disciplinar em referência, na verdade, apoia a interpretação de que 

é legítima a desobediência se a ordem não for emanada de legítimo superior hierárquico e se não versar sobre 
“matéria de serviço”. 

881. Ludgero Neves, por apelo aos artigos 298.º do Código Penal e ao Código Administrativo de 1896 
pronuncia-se pela possibilidade de “o inferior pode deixar de cumprir ordens dadas por um funcionário 
superior fora do limite da sua competência” - Direito Administrativo, Lições ao Curso de 1916-1917, 
coligidas por Arthur de Campos Figueira, cit., pp. 171 e 178. 

882. Não se trata, pois, do órgão competente para a prática do acto. Esta valoração já entra na análise do 
conteúdo do mesmo. Cfr., mutatis mutandis, Nuno Brandão, Justificação e Desculpa por Obediência em 
Direito Penal. Coimbra Editora, Fevereiro, 2006, p. 35.  

883. Guimarães Pedrosa, Curso de Ciência da Administração e Direito Administrativo, cit., p. 342, e 
Magalhães Collaço, “A desobediência dos funcionários administrativos e a sua responsabilidade criminal”; 
cit., pp. 72 e 73.  
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considerada como uma condição estrutural da própria obediência a ordem, antes devendo 

como tal considerar-se apenas a conexão com a “matéria do serviço” lato senso884. 

O dever de obediência depende ainda de o comando hierárquico revestir a forma 

legalmente prevista – requisito formal – (requisito que será de dispensar em caso de estado 

de necessidade)885, “que salvo indicação da lei em contrário ou imposição da natureza das 

coisas,… pode ser dada verbalmente”886. O requisito formal compreende-se como 

exigência de visibilidade da ordem e condição de segurança jurídica do trabalhador. O 

respeito da forma deve ser visto nesta perspectiva e, portanto, do controlo da veracidade da 

ordem887, o que significa que é de evitar o excesso de excluir o dever de obediência porque 

um aspecto ou trâmite menor da forma exigida não foi observado ou estritamente 

respeitado888. 

Quando estejam reunidos os requisitos da obediência, o funcionário ou agente, ajuizando 

que a ordem é ilegal, deve expô-lo superiormente ou pedir a transmissão ou confirmação 

por escrito, para que o mesmo atenda à equacionada contrariedade à lei e sobre ela tome 

posição (responsabilizando-se), mantendo-a ou alterando-a. Se o trabalhador o não fizer 

incorre em responsabilidade, designadamente, disciplinar. Com efeito, o n.º 2 do artigo 

271.º coloca como condição da exclusão da responsabilidade a prévia reclamação ou 

exigência da transmissão ou confirmação por escrito889. Daqui resulta que não pode, em 

                                                      
884. Assim, por exemplo, o n.º 4 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 248/85, de 15 de Julho, estabelece que a 

descrição dos conteúdos funcionais não obsta em caso algum ao cumprimento do dever de obediência. 
885. Paulo Otero, Conceito e Fundamento da Hierarquia Administrativo, Coimbra Editora, 1992, pp. 169 

e segs. 
886. Cfr. Acórdão do TCA Sul de 20 de Abril de 2006 (p. 27), processo n.º 02713/99, in 

http://www.dgsi.pt. 
887. “Quando a ordem deva, por lei, ser comunicada por escrito, o funcionário encarregado da sua 

execução deverá sempre verificar a existência, e até a autenticidade, da assinatura do superior que lhe 
transmite a ordem. A ordem que com preterição desses requisitos seja comunicada, é menos do que uma 
ordem ilegal: é uma ordem que, sob o ponto de vista jurídico, tem de considerar-se como inexistente, e, por 
isso mesmo, não pode produzir os efeitos jurídicos que pretende o seu autor” (“A desobediência dos 
funcionários administrativos e a sua responsabilidade criminal”, cit., p. 74).  

888. Em sentido próximo, Nuno Brandão, Justificação e Desculpa por Obediência em Direito Penal, cit., 
p. 37.  

889. “É excluída a responsabilidade do funcionário ou agente que actue no cumprimento de ordens ou 
instruções… se previamente delas tiver reclamado ou tiver exigido a sua transmissão ou confirmação por 
escrito.” (n.º 2 do artigo 271.º da CRP e n.º 1 do artigo 10.º do Estatuto Disciplinar de 1984). Em sentido 
diferente Nuno Brandão (Justificação e Desculpa por Obediência em Direito Penal, cit., p. 266), o qual, 
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princípio, desobedecer sem mais a ordens e instruções emanadas do seu legítimo superior 

hierárquico em matéria de serviço. Tal seria desproporcionado do ponto de vista da 

responsabilidade do trabalhador890 e do ponto de vista dos interesses do empregador891. 

Resulta, também, que se espera que, merecendo-lhe reservas do ponto de vista da 

legalidade, e mesmo do ponto de vista do mérito, da conveniência e oportunidade à luz dos 

interesses públicos, a cargo do empregador público (artigo 269.º, n.º 1, da CRP), as faça 

presente ao superior. A Constituição não dispõe sobre a situação do funcionário 

subsequente à confirmação ou transmissão da ordem por escrito. A Constituição exclui o 

dever de obediência quando o “cumprimento das ordens ou instruções implique a prática de 

qualquer crime” (n.º 3 do artigo 271.º), mas não diz que, apenas neste caso, é excluída a 

desobediência do funcionário, deixando «aberto» o regime para o legislador ordinário892. 

A Constituição nada diz sobre o superior hierárquico perante o qual pode ser representada a 

ilegalidade, sendo preferível que tivesse lugar perante o superior hierárquico do autor da 

ordem893. 

O dever de obediência não existe, como vimos, se a ordem não reunir os requisitos que a 

qualificam e se, quanto ao seu conteúdo, implicar “a prática de qualquer crime”894. A estas 

situações, junta a doutrina a ordem que padeça de ilegalidade que origina a “nulidade do 

acto”, caso em que, diz-se, o “comando” hierárquico “nunca pode gerar o dever de 

                                                                                                                                                                  
notando que o “exercício da respeitosa representação é pressuposto da exclusão da responsabilidade civil e 
disciplinar do subordinado que cumpre uma ordem ilegal, mas não contende com a sua obrigatoriedade”, 
conclui que o mesmo não é relevante do ponto de vista do efeito da obediência, isto é, pode “ser excluída a 
ilicitude (não penal) da conduta realizada pelo subordinado em cumprimento de uma ordem ilegítima 
obrigatória mesmo que este tenha exercido a respeitosa representação.”  

890. A expressão de Laband é sugestiva: “O direito de exame absoluto e ilimitado importa naturalmente a 
responsabilidade absoluta e ilimitada” (Le Droit Public de l’Empire Allemand, cit., p. 151).  

891. Com a execução da prestação de trabalho frequentemente paralisada.  
892. No plano da legislação ordinária, para os trabalhadores com vínculos laborais jurídico-

administrativos, prevalece o dever de obediência, ainda que a ordem seja ilegal. Por um lado, porque 
confirmada a ordem ou transmitida por escrito deve cumpri-la. Por outro lado, porque a não pronúncia do 
superior sobre a legalidade da ordem não o dispensa do acatamento da ordem. Cfr. artigo 10.º, n.ºs 2 a 4, do 
Estatuto Disciplinar de 1984.  

893. No mesmo sentido, ver artigo 116.º, XII, Lei n.º 8.112, de 11 de Dezembro de 1990 (versão 
consolidada in Http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8112cons.htm). 

894. Cfr. artigo 3.º, n.º 4, e artigo 10.º, n.ºs 1 e 5, do Estatuto Disciplinar de 1984.  
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obediência”895. A formulação é lógica do ponto de vista formal, na medida em que o acto 

nulo não produz quaisquer efeitos896. No entanto, a formulação é mais impressiva do que é 

expressiva e dotada de sentido útil:  

a) Importa atender ao facto de as situações de nulidade nem sempre serem pacíficas para 

os «técnicos do direito», incluindo a recondução dos casos concretos às nulidades 

elencadas e declaradas pela lei.  

b) Em segundo lugar, porque, existindo um direito, que é um ónus, de representação por 

parte do trabalhador, a reiteração pelo superior (juridicamente informado ou não) de 

cumprimento de ordem que aquele reputa (correcta ou incorrectamente) nula, fragiliza a 

posição jurídica do trabalhador, criando a hesitação entre o cumprimento de ordem que 

pode vir a ser, por órgão exterior às partes (administrativo ou jurisdicional), considerada 

efectivamente nula ou não e, portanto, importar, respectivamente, na hipótese de 

obediência e na hipótese de desobediência a responsabilidade do trabalhador897.  

c) Não é exigível à generalidade dos trabalhadores que percepcione e discuta a legalidade 

(qualquer ilegalidade) das ordens e instruções que lhe sejam dirigidas. 

d) Uma coisa são os efeitos da nulidade de um acto cujo conteúdo se exterioriza no seu 

destinatário ou em terceiros, outra a de uma ordem ou instrução dirigida ao trabalhador 

                                                      
895. Paulo Otero, Conceito e Fundamento da Hierarquia Administrativo, Coimbra Editora, 1992, p. 176, e 

Magalhães Collaço, “A desobediência dos funcionários administrativos e a sua responsabilidade criminal”, 
cit., p. 77 (“Uma ordem ilegal e nula em si não pode juridicamente ter força executória só porque foi repetida 
ao agente encarregado de cumpri-la”; fazendo esta especificação, estende a sua teoria da desobediência não 
devida a ordens ilegais em geral). 

896. Cfr. artigo 134.º, n.º 1, do CPA.  
897. Dir-se-á que é mais conforme com a autonomia e a responsabilidade pretendidas dos trabalhadores 

subordinados deixar à sua apreciação a validade da ordem, que esta é um instrumento importante de 
prevenção da impunidade pela prática de ilegalidade e que é melhor, do ponto de vista do funcionamento 
adequado do serviço público a legalidade do que a hierarquia (Magalhães Collaço, “A desobediência dos 
funcionários administrativos e a sua responsabilidade criminal”, cit., pp.75, 77 a 82 e 96 a 98). Pode, no 
entanto, contrapor-se que a questão não é a da autonomia e consequente responsabilidade do trabalhador, mas 
de exigibilidade, não só do dever de obediência, mas também de identificação da ilegalidade. À impunidade 
pode atalhar-se responsabilizando e/ou punindo que o deva ser à luz de um critério de exigibilidade. A 
questão não é entre legalidade ou hierarquia, porque a responsabilização de quem tem ou deve ter o dever de 
controlar a legalidade das ordens e instruções constitui um instrumento determinante da legalidade e porque 
na aferição do alcance do dever de obediência do que se trata é de encontrar o equilíbrio entre aqueles dois 
valores jurídicos. Acresce ter presente que o risco de vir a ser responsabilizado pela desobediência de ordem 
que cria ilegal levará o trabalhador a exercer, mesmo que não fosse obrigado ou não tivesse tal ónus, a fazê-lo 
as mais das vezes. 
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como agente operativo ou mediatizador daquela decisão. Ou seja, a ordem ou instrução 

não se projecta substantivamente (para além do dever de obediência) na esfera jurídica 

do trabalhador («instrumento»)898.  

Ludgero Neves advoga que “o funcionário inferior se deve recusar a cumprir todas as 

ordens inconstitucionais”899. Apesar das reticências gerais colocadas à não aplicação, pela 

Administração, de norma jurídica inconstitucional, o certo é que, atento o desvalor que lhe 

é reconhecido (nulidade atípica), em coerência, a doutrina que entende que as ordens e 

instruções nulas não importam obediência deveria também incluir as ordens e instruções 

que violam normas inconstitucionais. A doutrina refere igualmente que não é devida 

obediência a ordem ilegal que ofenda direitos, liberdades e garantias, “seja porque não há 

uma lei autorizadora da conduta ordenada, seja porque não estão verificados os 

pressupostos materiais de uma lei restritiva existente”900. A primeira hipótese pode 

corresponder à usurpação de poderes legislativos por parte da administração e, portanto, ser 

nula901. A segunda, conquanto que ofensiva do conteúdo essencial de direito, liberdade e 

garantia, também o é902. 

Quanto a nós, entendemos que o critério do alargamento da cessação do dever de 

obediência nas situações de nulidade, que incluem, entre outras, a especificada violação do 

conteúdo essencial de direito, liberdade e garantia, deve ser o do carácter manifesto da 

ilegalidade (subtraível a interpretações e objecções sofísticas)903 e, portanto, da 

                                                      
898. No plano da legislação vigente, pode ainda ajustar-se um quarto argumento. Sendo os actos cujo 

objecto constitua um crime apenas uma das hipóteses de nulidade (artigo 133.º, n.º 2, alínea c), do CPA), não 
seria legítimo, estabelecendo a lei a cessação do dever de obediência apenas para esta hipótese, ir além desta, 
que não foram previstas e, portanto, queridas pela lei (a lei distinguiu pelo que não é lícito ao intérprete não 
distinguir)  

899. Direito Administrativo, Lições ao curso de 1916-1917, coligidas por Arthur de Campos Figueira, 
1916, pp. 183 e 184.  

900. Nuno Brandão, Justificação e Desculpa por Obediência em Direito Penal, cit., pp. 269 a 272, 
maxime, p. 269 e p. 324. 

901. Cfr. alínea a) do n.º 2 do artigo 133.º do CPA.  
902. Cfr. alínea d) do n.º 2 do artigo 133.º do CPA.  
903. Magalhães Collaço deixa uma brecha na sua construção quando referencia a inexistência do dever de 

obediência perante ordem ilegal como a cedência da presunção de legalidade (juris et juris) “perante a 
evidência da sua ilegalidade, ou perante a convicção de ilegalidade por parte do agente encarregado de 
cumpri-la” (“A desobediência dos funcionários administrativos e a sua responsabilidade criminal”, cit., p. 80 
– itálico nosso). 
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possibilidade da sua percepção pelo destinatário concreto da ordem, atendendo, 

designadamente, à sua “preparação e capacidade técnico-profissional”904, segundo a ideia 

de exigibilidade de comportamento diverso905. Ou seja, a obediência a ordem nula não deve 

importar responsabilidade disciplinar quando não seja exigível ao trabalhador que, em 

concreto, exercido o direito de representação e mantida a ordem, a cumpra. 

O acatamento de ordem nos “casos em que não fosse devida a obediência” é susceptível de 

acarretar a responsabilidade disciplinar. Se esse acatamento for bem intencionado ou 

desculpável, pode consubstanciar uma circunstância dirimente da responsabilidade, não por 

apelo à circunstância dirimente “cumprimento de um dever”, porque esta deve entender-se 

como cumprimento devido de um dever, mas antes por força da circunstância dirimente 

“não exigibilidade de conduta diversa” e, portanto, como causa de exclusão da culpa906. 

A violação do dever de obediência pode dar lugar a diferentes infracções com 

correspondentes diferentes sanções disciplinares: quando se verificar simples inobservância 

de ordem do superior, sem qualquer consequência para o serviço, é punível com a 
                                                                                                                                                                  

Serge Salon e Jean Charles Savignac referenciam como desobediência legítima  a desobediência a ordem 
“manifestamente ilegal e de natureza a comprometer gravemente o interesse público” - Fonction Publique, 
Agents de l’État, des Collectivités Locales et des Grands Services Publics, cit., pp. 169 e 207. 

904. Neste sentido, ver Ettore Morone, “Impiego pubblico”, in Novissimo Digesto Italiano, Vol. III, 
Unione Tipografico, Editore Torinese, p. 275, e o artigo 116.º, IV, da Lei n.º 8.112, de 11 de Dezembro de 
1990 (versão consolidada in http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8112cons.htm), que dispõe constituir 
dever do servidor público “cumprir as ordens superiores, excepto quando manifestamente ilegais”. 

905. Nesta medida, não é necessário esperar pela consagração legal desta solução. Nuno Brandão, 
apontando um conjunto de pertinentes razões para afastar o dever de obediência a ordens ilegítimas ou a 
“consagração legal das ordens ilegítimas obrigatórias”, observa que, “[a]inda que não se queira dar esse 
passo, deveria pelo menos estabelecer-se o conhecimento positivo da ilegalidade e a manifesta ilegalidade da 
ordem como limites do dever de obediência dos funcionários” (Justificação e e Desculpa por Obediência em 
Direito Penal, cit., p. 250 – itálicos nossos). 

906. Cfr. artigo 32.º, alíneas d) e e), do Estatuto Disciplinar de 1984.  
Não se trata aqui de erro sobre o desvalor da ilegalidade da ordem, mas de não ser seguro, em concreto, o 

juízo jurídico sobre o mesmo, ademais, em regra, por parte de trabalhadores não juristas. 
A obediência não devida a ordens ilegais desculpante não deve, pois, ser circunscrita ao erro, sem 

prejuízo, portanto, das hipóteses de erro, que, no caso, seriam de conhecimento. 
Nuno Brandão entende que a “exclusão da culpa por obediência indevida desculpante não deriva da 

inexigibilidade [porque a relação de subordinação e os constrangimentos que impõe ao trabalhador não 
constitui situação exterior suficientemente relevante], mas sim do erro em que o funcionário incorre e que 
determina o cumprimento da ordem que conduz à prática de um crime” (ob. cit., pp. 284 a 289). Trata-se de 
“um caso especial do erro sobre os pressupostos de uma causa de justificação previsto no art. 16.º, n.º 2, do 
CP. Aplicam-se às situações em que há a prática de um ilícito-típico em cumprimento de uma ordem ilegítima 
no desconhecimento da sua ilegitimidade, pela suposição errada de que estão verificados os requisitos da 
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repreensão escrita; quando a desobediência não tiver “consequências importantes”, mas 

ainda assim tiver consequências, é punível com a sanção de multa; quando se verificar “de 

modo escandaloso ou perante o público e em lugar aberto ao mesmo” é punível com a 

sanção de suspensão; quando consubstanciar-se em “actos graves de insubordinação” ou no 

“incitame[nto] à sua prática”907. 

(6).2. A medida de cláusula aberta do dever de obediência 

Na delimitação do dever de obediência, está em causa, por um lado, a extensão do dever de 

obediência em face de ordens ilegais, segundo visto. Por outro lado, dando por assente que 

as ordens são legais, pode questionar-se sobre a amplitude desse dever, isto é, saber se se 

trata de um dever de conteúdo amplo, em relação ao qual não é possível predefinir ou fixar 

o seu conteúdo e, portanto, afirmar-se que “o indivíduo tem de obedecer a ordens, algumas 

das quais não derivam directamente da lei”, o que constitui uma decorrência do facto de 

                                                                                                                                                                  
autorização legal que legitimaria essa ordem” (p. 326). 

907. Cfr., respectivamente, artigo 23.º, n.º 2, alínea b), artigo 24.º, n.º 1, alínea h), e artigo 26.º, n.º 2, 
alínea b), do Estatuto Disciplinar de 1984. 

Discordamos da análise da análise feita, no Acórdão de 20 de Abril de 2006 (pp. 28 e 29), Processo n.º 
02713/99, in http://www.dgsi.pt, à tipologia das infracções disciplinares resultantes da violação do dever de 
obediência: 

a) o “tipo de ilícito” a considerar para efeitos de aplicação de punição disciplinar não é o da “violação 
do dever de obediência”, contrariamente ao que resulta do acórdão; 

b) os tipos de infracção vêm enunciados no mesmo capítulo em que são enunciadas as correspondentes 
sanções disciplinares (“Capítulo IV // Factos a que são aplicáveis as diferentes penas disciplinares”), ao invés 
do que resulta do acórdão; 

c) há uma clara diferenciação das situações de desobediência, sendo certo que a infracção da alínea b) 
do n.º 2 do artigo 23.º inclui a consideração das consequências para o serviço, não sendo possível prescindir 
da expressão, utilizada na norma, “sem consequências importantes”, pelo que se impõe “dar por assente a 
existência de consequências para a desobediência”; 

d) essa ponderação exclui a desobediência do âmbito previsivo das infracções mais gravosas e pode 
justificar a aplicação de sanção inferior à multa; 

e) a situação relatada no acórdão é a do funcionário que, de forma patente, recusou tomar conhecimento 
de ordem de serviço e não por exemplo a do funcionário a quem foi dada uma ordem para tomar 
conhecimento de ordem de serviço num determinado momento e que só toma conhecimento da mesma mais 
tarde, sem qualquer tipo de consequências. É excessivo, pois, afirmar, como se afirma no acórdão, que o 
legislador quis “excluir a pena disciplinar de repreensão (a menos grave) para a desobediência” e presumir, 
como presume, que “[q]uem desobedece, em princípio, não será muito sensível a repreensões”. 

f) A violação do dever de obediência não equivale a agressão, injúria ou desrespeito, por forma a poder 
ser subsumida à alínea a) do n.º 2 do artigo 25.º do Estatuto Disciplinar de 1984, ao invés do que resulta da 
enunciação dos casos de desobediência pelo Tribunal. 
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consentir voluntariamente na submissão própria da relação jurídica de emprego908. Acresce 

que poderá dizer-se que o facto de a prestação laboral ter lugar no seio de uma organização, 

faz projectar os fins desta sobre a disciplina, alargando-a e qualificando-a pelas finalidades 

dessa organização909. Poderia ainda dizer-se, de forma mais ampla, que os deveres do 

trabalhadores são todos aqueles delimitados pelo vínculo laboral, maxime, deveres 

“inerentes à realização do trabalho” e deveres relativos à inserção organizacional do 

trabalhador910 ou, melhor, todos os que, não sendo nomeados na lei ou no contrato, “têm 

um nexo directo” com a relação jurídica de emprego911. 

Não sendo possível predefinir ou fixar o conteúdo do dever de obediência nos limites da 

respectiva legalidade, o mesmo tem como limite o conteúdo obrigacional e legal, por ele 

mediatizado, da relação jurídica de emprego. 

(7) O dever de assiduidade e de pontualidade 

O primeiro diz respeito à comparência regular e contínua do trabalhador no local e tempo 

de trabalho e o segundo à comparência nas horas que lhes forem determinadas912. 

O não cumprimento injustificado do período diário de trabalho consubstancia uma violação 

do dever de assiduidade, porque este reclama, para além da presença regular, a permanência 

contínua no serviço dentro do horário de trabalho, sem que o trabalhador possa ausentar-se, 

salvo nos termos e pelo tempo autorizado pelo empregador913. E pode implicar a não 

observância do dever de pontualidade, porque o funcionário deve comparecer às horas que 

lhe forem designadas. Existe falta de assiduidade quando se verifica “a não comparência do 

                                                      
908. Belén Mariana Jalvo, El Régimen Disciplinario de los Funcionarios Públicos, cit., p. 74, nota 29.  
909. Mutatis mutandis, cfr. Michel Foucault, Surveiller et punir, Naissance de la prison, Gallimard, 1975, 

p. 193. 
910. Quanto a estes deveres, ver cfr. Mário Pinto, Pedro Furtado Martins e António Nunes de Carvalho, 

Comentário às Leis do Trabalho. Regime Jurídico do Contrato Individual de Trabalho, Vol. I, Lex, Lisboa, 
1994, p. 141.  

911. Maria do Rosário Ramalho, Direito do Trabalho, Parte II, cit., pp. 624 a 627, diz que é necessário 
que o empregador “logre estabelecer o nexo entre…os comportamentos [sancionáveis] e o contrato, para que 
eles possam relevar em contexto disciplinar” – p. 627. 

912. Cfr. artigo 3.º, n.º 4, alíneas g) e h), e n.ºs 11 e 12, do Estatuto disciplinar de 1984. 
913. Cfr. artigos 14.º, n.º 1, e 13.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 259/98, de 18 de Agosto, diploma que 

“estabelece as regras e os princípios gerais em matéria de duração e horário de trabalho na Administração 
Pública”.  
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funcionário ou agente durante a totalidade ou parte do período de trabalho a que está 

obrigado”, seja da duração diária, seja do respectivo horário914, bem como “a não 

comparência em local a que o mesmo deva deslocar-se por motivo de serviço”915. As faltas 

contam-se, em princípio, por dias inteiros916, pelo que associado ao incumprimento do 

dever de assiduidade anda também o dever de pontualidade, embora o deste não implique 

necessariamente aquele917. Tal acontece quando o trabalhador não cumpre, diariamente, a 

duração laboral diária porque comparece para além da hora fixada. A contagem cumulativa 

de períodos de ausência injustificada cujo somatório perfaça aquela duração dará lugar à 

violação do dever de assiduidade918. A separação entre estes deveres nem sempre tem 

previsão ou expressão legal, o que acontece, respectivamente, quando se define a 

assiduidade como consistindo “na comparência ao serviço, no seu desempenho contínuo e 

na observância rigorosa do horário, quando o houver919” ou se apura a falta nos termos 

referidos (conta-se por dias inteiros e verifica-se quando o trabalhador não cumpre a 

totalidade ou parte do período de trabalho a que está obrigado)920. 

                                                      
914. Suponha-se o trabalhador que não observa o novo horário que lhe foi fixado pelo superior ou 

definido para uma categoria de trabalhadores em que se inclui, continuando a cumprir o anterior horário. 
915. Cfr. artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, que contém o regime jurídico das férias, 

faltas e licenças dos funcionários e agentes da Administração Pública.  
916. Cfr. artigo 18.º, n.ºs 2 e 3, do diploma ora referido, e artigo 16.º, n.º 3, do Decreto-Lei n.º 259/98, de 

18 de Agosto. Na medida em que qualquer período de ausência dá lugar, como visto, a uma falta injustificada, 
um conjunto de cinco faltas seguidas ou de dez faltas injustificadas pode subsumir-se à previsão da alínea h) 
do n.º 2, do artigo 26.º do Estatuto Disciplinar de 1984. A prática desta infracção disciplinar não se basta, sem 
prejuízo, com o mero facto objectivo das faltas, exigindo-se que as faltas sejam injustificáveis. Neste sentido, 
ver também o artigo 71.º do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março. 

917. Na previsão legal do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, no entanto, a falta é “a 
não comparência do funcionário ou agente durante a totalidade ou parte do período de trabalho a que está 
obrigado, bem como a não comparência em local a que o mesmo deva deslocar-se por motivo de serviço” (n.º 
1). “As faltas contam-se por dias inteiros, salvo quando do presente diploma ou de legislação especial 
específica resultar o contrário.” (n.º 3). 

918. O Reglamento de Régimen Disciplinario espanhol tipifica como infracção disciplinar grave o 
“incumprimento injustificado da jornada de trabalho que acumulado perfaça um mínimo de dez horas de 
ausência por mês”; se inferior a dez horas constitui infracção disciplinar leve - Belén Marina Jalvo, El 
Regimén Disciplinario de los Funcionarios Públicos, cit., pp. 348 e 352. 

919. Cfr. Lopes Navarro, Funcionários Públicos, p. 129, que com referência à legislação então vigente 
escreve: “A assiduidade consiste precisamente na comparência ao serviço, no seu desempenho contínuo e na 
observância rigorosa do horário, quando o houver.” 

920. No entanto, o controlo da assiduidade através do relógio de ponto propicia esta separação. 
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As faltas ou ausências no tempo e local devidos não têm necessariamente uma expressão 

disciplinar e esta é variável. A justificação das faltas exclui, em princípio, a relevância 

disciplinar das ausências. A justificabilidade das faltas pode exclui-la. As faltas não foram 

justificadas nos termos devidos, mas são passíveis de justificação. O empregador considera 

justificada, do ponto de vista disciplinar, a ausência, em face da prova apresentada pelo 

trabalhador de “motivos atendíveis”921. 

A responsabilidade disciplinar por falta de assiduidade e pontualidade pressupõe a falta de 

justificação das faltas e/ou a injustificabilidade das faltas. A segunda situação é mais 

gravosa: o trabalhador não justificou nem podia justificar as faltas. Apenas esta situação 

pode ser considerada para efeitos da cessação disciplinar da relação jurídica de emprego 

público922. Na primeira situação, o trabalhador podendo justificar as faltas não o fez, 

porque foi indiferente à necessidade da sua justificação ou porque não foi diligente, no 

sentido da observância das regras de comunicação e provas aplicáveis, que acautelam 

valores como a da disponibilidade do trabalhador, previsibilidade e confiança do 

empregador923. Neste caso, podemos ter, também, violação do dever de zelo924. 

(8) O dever de zelo  

                                                      
921. Cfr. artigo 71.º, n.º 2, do Estatuto Disciplinar de 1984, de acordo com o qual “[a]s faltas 

injustificadas, para além das consequências disciplinares a que possam dar lugar, não contam para efeitos de 
antiguidade e descontam nas férias nos termos do artigo 13.º.” Ver, também, Alain Plantey, Droit et Pratique 
de la Fonction Publique Internationale, cit., p. 225. 

922. Nos termos do n.º 1 e da alínea h) do n.º 2 do artigo 26.º do Estatuto Disciplinar de 1984, cinco faltas 
seguidas ou dez interpoladas num mesmo ano civil se, em concreto, inviabilizarem se revelarem 
inviabilizadoras da manutenção da relação de trabalho são sancionáveis com a sanção disciplinar de 
aposentação compulsiva ou de demissão. 

O designado “processo por falta de assiduidade” pressupõe a indiferença total perante o serviço e/ou a 
intenção de não regressar ao serviço. Por isso, no artigo 72.º, n.º 3, do Estatuto Disciplinar de 1984, prevê a 
formalização específica da falta de assiduidade e que, improcedendo a prova adequada para afastar a falta de 
assiduidade, que o arguido seja demitido. A norma do citado artigo 26.º, diversamente, pressupõe a 
ponderação das faltas dadas e da sua gravidade, para aferir da necessidade e adequação de tal decisão. Sobre o 
assunto, ver Acórdão do STA de 21 de Junho de 1994, Recurso n.º 34436, in Apêndice ao DR, de 31 de 
Dezembro de 1996, volume III, pp. 5060 e 5069  

923. Cfr. n.º 1 e alínea e) do n.º 2 do artigo 23.º, n.º 1 do artigo 24.º e n.º 1 do artigo 25.º do Estatuto 
Disciplinar de 1984. 

924. No sentido de que as “faltas justificáveis, mas não justificadas”, por exemplo, porque falta de 
informação oportuna do empregador ou falta de prova adequada, ver Leal Henriques, Procedimento 
Disciplinar, 1989, p. 205.  
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A “diligência” e/ou a “aplicação” constitui, segundo Enrico Gragnoli, o “parâmetro de 

avaliação objectiva do exacto cumprimento,... à luz do interesse público, das exigências da 

actividade administrativa e... da função autónoma, mas que lhe é estritamente conexa, da 

organização do trabalho”925, o que abre para uma concepção do dever de zelo, segundo a 

qual ao trabalhador é devido que corresponda em geral às exigências funcionais e 

organizacionais da Administração Pública empregadora. 

O enunciado de Gragnoli, não obstante o seu carácter genérico, revela várias possibilidades 

no dever de zelo e nos termos “diligência” e “aplicação”, susceptíveis de abranger, por 

exemplo, a obrigação de cumprimento do horário de trabalho, o dever de prestação de 

trabalho extraordinário, o dever de residência, o dever de obediência, o dever de 

deslocação, no exercício de funções ou por força deste exercício, por toda uma dada área 

territorial926. Cremos ser possível divisar no dever de zelo, de forma mais concreta, uma 

quádrupla exigência927: 

(1) Abrange o “esforço subjectivo do trabalhador”, de cuidado, de aplicação e de 

realização da prestação de trabalho928. Neste plano, inscreve-se, em parte, o dever a 

                                                      
925. Enrico Gragnoli, Rapporto di lavoro e Inquadramento Professionale, 1992, p. 152.  
Num sentido próximo, ver Lopes Navarro, Funcionários Públicos, p. 130. 
926. Guido Zanobini identifica o cumprimento do horário de trabalho e de prestação de trabalho 

extraordinário, assim como o dever de residir de forma estável no lugar onde exerce funções como 
manifestações do dever de zelo - Corso di Diritto Amministrativo, Volume Terzo (L’Organizzazione 
Amministrativa), Sesta Edizione, Milano, Dott. A. Giuffrè Editore, 1958, p. 296.  

O STA, no Acórdão de 26 de Maio de 2004 - processo n.º 0742/03, JSTA00060542 e SA1200405260742 
– destaca que o dever de zelo compreende o dever de um funcionário de certa categoria saber que o 
funcionário de categoria superior da mesma carreira tem, no quadro do específico figurino legal dessa 
carreira, poder hierárquico. 

927. De acordo com a expressão legal do dever, o trabalhador deve “conhecer as normas legais, 
regulamentares e as instruções dos seus superiores hierárquicos”, “possuir e aperfeiçoar os seus 
conhecimentos técnicos e métodos de trabalho” e deve “exercer as suas funções com eficiência e correcção” 
(n.º 6 do artigo 3.º do Estatuto Disciplinar de 1984).  

928. Observa Ettore Morone que este dever exige o empenho do trabalho no exercício das suas funções, o 
que envolve mais do que a sua mera presença física (“Impiego pubblico”, in Novissimo Digesto Italiano, Vol. 
III, Unione Tipografico, Editore Torinese, p. 274). Viola o dever de zelo a enfermeira que “ilud[e] os serviços 
fazendo-se pagar [em]… dois Hospitais, como se estivesse em serviço em ambos, em horários 
incompatíveis”, para além do dever de lealdade e pontualidade (Acórdão do STA de 11 de Outubro de 2006, 
processo n.º 01166/05). Laura Rainaldi (“Impiego pubblico”, cit., p. 165) caracteriza o dever de zelo ou 
diligência como um dever de cuidado e empenho. Ambos os autores enquadram a obrigação de residência na 
área do serviço e o dever de assiduidade e pontualidade no dever de zelo. 
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exclusividade da relação jurídica de emprego, a qual tem, entre outras funções929, a de 

assegurar prestações adequadas de trabalho930. 

(2) Respeita à exigência de “capacidade técnico-profissional” para o exercício das funções, 

expressão do dever do trabalhador “possuir e aperfeiçoar os seus conhecimentos 

técnicos e métodos de trabalho”, incluindo as leges artis, de modo a exercer as suas 

funções com “eficiência e correcção”931.  

(3) O dever do trabalhador “conhecer as normas legais e regulamentares e as instruções 

dos seus superiores hierárquicos”932, o que inclui as relativas ao “universo 

institucional” de inserção, as “práticas e instruções em vigor no serviço”933, as norma 

do seu estatuto934 e as relativas aos “conhecimentos técnicos”. 

(4) O dever de desenvolver as respectivas funções “com a neutralidade, a transparência e a 

imparcialidade que se impõe a toda a Administração”935. Nas expressivas palavras de 

Ludgero Neves, “[a]s incompatibilidades legais têm muitas vezes em vista a falta de 

zelo”936. 

                                                      
929. Com a proibição da acumulação de empregos visa-se evitar a monopolização dos empregos públicos 

nas mãos de poucos, com prejuízo para a renovabilidade de trabalhadores e empregabilidade dos cidadãos 
interessados, tão ou mais capazes, e a colisão entre interesses pessoais do trabalhador e os deveres 
profissionais. Cfr. Lopes Navarro, Funcionários Públicos, p. 94. 

930. Releva, assim, em sede de dever de zelo, a proibição de acumulação de empregos públicos ou entre 
um emprego público e privado.  

931. Cfr. artigo 3.º, n.º 6, 2.ª parte, do Decreto-lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro, Acórdão do TCA Norte, de 
25 de Maio de 2006, processo n.º 00162/02, p. 12, Acórdão do STA de 7 de Julho de 2005, processo n.º 
0511/05 (“constitui dever geral dos órgãos directivos o uso criterioso dos recursos públicos e, 
consequentemente, a contenção nos seus gastos, na medida em que os gastos inúteis são reveladores da falta 
de conhecimentos técnicos e dos métodos de trabalho necessários ao exercício eficiente do seu cargo”) e 
Lopes Navarro, Funcionários Públicos, cit., p. 131. Lopes Navarro qualifica as “faltas praticadas por 
insuficiência de conhecimentos profissionais” como erros de ofício. 

932. Cfr. artigo 3.º, n.º 6, 1.ª parte do Decreto-lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro.  
933. Pedro Jorge da Silva Cordeiro, “Responsabilidade Médica Disciplinar no Serviço Nacional de 

Saúde”, Direito da Medicina, n.º 6, I, Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Centro de Direito 
Biomédico, Coimbra Editora, 2002, pp. 212 e 213, e Marcelo Rebelo de Sousa e André Salgado de Matos, 
Direito Administrativo Geral, Tomo I, Introdução e princípios fundamentais, 2006, 2.ª edição, pp. 197 e 198. 

934. Acórdão do Tribunal de Primeira Instância (Terceira Secção), de 10 de Abril de 2002, processo T-
209/00, considerando 67. 

935. Enrico Gragnoli, Rapporto di lavoro e inquadramento professionale, 1992, p. 152.  
936. Direito Administrativo, Lições ao Curso de 1916-1917, coligidas por Arthur de Campos Figueira, 

cit., p. 172 (“As incompatibilidades legais têm muitas vezes em vista a falta de zelo e inteligência”), e artigo 
85.º, alínea e): “O primeiro Congresso da República elaborará as seguintes leis: // (…) e) lei sobre a 
acumulação de empregos públicos”. No mesmo sentido Belén Marina Jalvo, El Regimén Disciplinario de los 
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Lopes Navarro fala numa dupla natureza do dever de zelo: subjectiva, que postula o 

cumprimento das “obrigações que [os trabalhadores] contraíram em consequência do 

vínculo jurídico que os liga” ao empregador; e objectiva, que se prende com o facto de 

desempenharem “uma missão social notável, pois deles depende o bom funcionamento dos 

serviços públicos, a eficaz interpretação e execução de todas as reformas, de todos os 

aperfeiçoamentos”937. “[J]á por estes motivos, já pelas obrigações que contraíram em 

consequência do vínculo jurídico que os liga ao [empregador]…, exige-se-lhes um trabalho 

perseverante, contínuo e metódico, traduzido em zelo na prática dos serviços que lhe estão 

confiados”938.  

Cremos, no entanto, que a segunda dimensão não pode ser separada ou abstraída da relação 

jurídica de emprego em que se insere, isto é, não existe um dever de zelo para com a 

comunidade senão, mediatamente, no quadro do vínculo laboral estabelecido com o 

empregador público. 

A violação do dever de zelo pode ter expressões mais ou menos gravosas. Na previsão 

legal, pode traduzir-se no seguinte: numa “falta leve de serviço”939; na inobservância da 

ordem devida na “arrumação dos livros e documentos a seu cargo”; no cometimento de 

erros “na escrituração”; em condutas que materializem “defeituoso cumprimento ou 

desconhecimento das disposições legais e regulamentares ou das ordens superiores”940; na 

prestação de “informação errada a superior hierárquico”, por falta de aplicação, por 

desconhecimento técnico ou legal ou descuro graves; não “passar dentro dos prazos legais, 

sem justificação, as certidões que lhe sejam requeridas”; “demonstrarem falta de 

conhecimento de normas essenciais reguladoras do serviço, da qual haja resultado prejuízo 

para a Administração ou para terceiros”941; na acumulação de lugares ou cargos públicos 

fora dos casos previstos na lei e no exercício, directo ou por interposta pessoa, de 
                                                                                                                                                                  
Funcionarios Públicos, cit., p. 347, Ettore Morone, “Impiego pubblico”, in Novissimo Digesto Italiano, Vol. 
III, Unione Tipografico, Editore Torinese, p. 274, Guimarães Pedrosa, Curso de Ciência da Administração e 
Direito Administrativo, cit., p. 259. 

937. Funcionários Públicos, p. 130. 
938. Funcionários Públicos, p. 130. 
939. Cfr. artigo 22.º, do Estatuto Disciplinar de 1984.  
940. Cfr. artigo 23.º, n.º 2, alíneas a) e e), do Estatuto Disciplinar de 1984.  
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“actividades privadas”, “sem prévia participação e ou autorização” ou depois de ter sido 

reconhecida, em despacho fundamentado do dirigente do serviço, “a incompatibilidade 

entre essa actividade e os deveres legalmente estabelecidos”; no uso ou permissão de uso 

ou utilização de “quaisquer bens pertencentes à Administração”, “para fim diferente 

daquele a que se destinem”, estando a respectiva posse ou utilização a si confiada942. 

No plano também do dever de zelo pode relevar a violação das regras de “integridade” 

“validade” e de “regularidade” das operações relativas à utilização e guarda dos dinheiros 

públicos. Associada à observância destas regras está a obrigação, por parte de certos 

trabalhadores, de prestar contas sobre as mesmas943. A efectivação de responsabilidade 

disciplinar por violação do dever de zelo, nestes termos, não contende com a efectivação de 

eventual responsabilidade financeira dos agentes responsáveis pela correcção e legalidade 

das contas públicas. A efectivação da “responsabilidade por infracções financeiras” cabe ao 

Tribunal de Contas, por disposição constitucional (artigo 214.º, n.º 1, alínea c), da CRP), 

traduzindo-se na “fixação de débitos aos responsáveis ou [n]a impossibilidade de 

verificação ou julgamento de contas, podendo [o Tribunal] condenar os responsáveis 

financeiros na reposição de verbas e aplicar multas e demais sanções previstas na lei”944. 

Tal como a responsabilidade disciplinar, a responsabilidade financeira efectiva-se mesmo 

que não exista prejuízo ou dano patrimonial, incluindo também o “simples facto de uma 

irregularidade procedimental na gestão ou utilização de dinheiros públicos”945. Não está, no 

entanto, “limitada à prática de actos ou omissões que configurem meras faltas pessoais”. O 

que está em causa é a “boa guarda e aplicação dos dinheiros públicos”946 e o incorrer pelo 

                                                                                                                                                                  
941. Cfr. artigo 24.º, alíneas a), d) e e), do Estatuto Disciplinar de 1984.  
942. Cfr. artigo 24.º, n.º 1, alínea c), e artigo 25.º, n.º 2, alínea d) e g), do Estatuto Disciplinar de 1984.  
943. Sobre a actividade financeira no contexto das finanças públicas, cfr. Parecer n.º 142/2000, 

PGRP00001237, Parecer n.º P000142000, n.º do documento PPA20010531001400, de 31 de Maio de 2001, 
pp. 6 a 9, in http://www.dgsi.pt/pgrp.nsf/. 

944. Cfr. alínea e) do n.º 1 do artigo 5.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto (lei alterada pela Lei n.º 87-
B/98, de 31 de Dezembro, e pela Lei n.º 1/2001, de 4 de Janeiro. 

945. Parecer n.º 142/2000, PGRP00001237, cit., p. 20. 
946. Parecer n.º 142/2000, cit., p. 21. 
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responsável em comportamentos típicos, objectivamente considerados, que importam a sua 

condenação na obrigação de reposição das “importâncias consideradas na infracção”947. 

(8).1. A insuficiência profissional como infracção disciplinar 

A administração pública é uma administração que toma decisões com importantes 

repercussões económicas, sujeita a pressão de grupos de interesses, que gere a distribuição 

de apoios e subsídios, que consome importantes recursos financeiros, que, existindo para os 

cidadãos, é essencialmente prestativa, reguladora, infra-estrutural, da qual se exige 

competência técnica, capacidade conceptiva e planificadora, eficiência e eficácia948. Num 

modelo de função pública consentâneo, uma maior atenção é dada à eficiência, empenho, 

capacidade técnica e produtividade dos seus trabalhadores. A adequada execução da 

prestação de trabalho compreende exigências de competência, diligência e de rendimento. 

Eduardo Sebastião Vaz de Oliveira, em 1969, colocava, entre os princípios orientadores da 

Administração do futuro, o princípio do «rendimento», de acordo com o qual deveria ser 

dominada “pela preocupação de tirar o máximo rendimento dos recursos disponíveis, 

ponderando para tanto, cuidadosamente, os efeitos económicos das suas decisões”. O 

princípio exige «especialização» e «estabilidade», mas estas podem, também, ser fonte de 

estagnação, referia o autor. Para o evitar advogava a previsão de “regras destinadas a 

assegurar a competência e o rendimento dos agentes administrativos não apenas à entrada – 

como normalmente sucede – mas, também, ao longo de toda a carreira administrativa e 

mais designadamente na altura da promoção para que a «estabilidade-mérito» não se 

transforme em «estabilidade-regalia»”949. 

A inclusão da suficiência profissional, rendimento e competência técnica na deverosidade 

funcional não suscita dissenso. Menos seguro é saber em que termos assume relevância 

jurídica o incumprimento do dever de executar o trabalho segundo esse triplo padrão.  

O Conselho Superior da Magistratura francês, no seu “relatório 2003-2004”, assaca à 

“avaliação profissional” dos magistrados a função de fazer “a apreciação do respeito dos 
                                                      

947. Parecer n.º 142/2000, cit., pp. 23, 26 e 27. 
948. Cfr. artigo 267.º, n.ºs 1, 2 e 5, da CRP.  
949. Eduardo Sebastião Vaz de Oliveira, A Função Pública Portuguesa. Estatuto Novo ou Nova Política?, 
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seus deveres pelo magistrado…, mesmo se a principal [função] é ou deva ser a de medir e 

estimular a sua qualidade profissional e discernir as suas aptidões particulares”950. 

A necessidade de não confundir conduta infractora e insuficiência profissional, 

designadamente, por virtude da idade ou da inaptidão do agente é destacada por alguns 

autores, assim como a necessidade de não se tratada em sede disciplinar951.  

A avaliação no plano do mérito distingue-se da valoração disciplinar. Esta pressupõe que o 

trabalhador praticou uma infracção disciplinar, a imputação culposa de um facto ilícito952 

ou que “deixou intencional ou negligentemente de cumprir o seu dever”953. A separação 

não é, no entanto, fácil e as duas realidades não aparecem sempre separadas:  

(1) Por um lado, como notam Georges Dellis e Spyros A. Pappas, à falta de previsão 

normativa de um dever de produtividade e, por exemplo, de “sanções pecuniárias” que 

levem os trabalhadores a produzir mais, tendem a ser utilizados “meios para-                    

-disciplinares relativamente aos trabalhadores preguiçosos e incapazes”954. 

                                                                                                                                                                  
cit., pp. 63 e 71. 

950. Jean-François Kriegk, “La déontologie des magistrats au service de l’éthique judiciaire. Actualité de 
la réflexion sur la responsabilité et la déontologie des magistrats en France”, Sub Judice, Justiça e Sociedade, 
2005, Julho – Setembro, p. 74.  

951. Mas, por exemplo, ser promovida “uma mudança adequada de afectação”. Ver René Chapus, Droit 
administratif général, Tome 2, 5. Édition, Montchrestien, 1991, p. 265, e Michael Jefferson, Employment 
Law, Lecture Notes, Cavendish Publishing Limited, 2nd edition, 1995, pp. 234 e 235.  

Reportando-se ao Public Employment Act, sueco, de 1976, Alvar Nelson, notava, em 1986, que “o 
empregador dificilmente poderia pôr termo à relação jurídica ou corrigir o funcionário por outros métodos que 
não a demissão ou sanções disciplinares”. Cfr.“From King’s men to public employees (Notes on the 
development of legal consequences of offences or misconduct by Swedish civil servants)”, in Liber amicorum 
Raymond Screvens, L’Interdiction professionnelle en Droit Comparé Editions Nemesis, Bruxelles, 1986, p. 
369. 

952. Jean-Michel de Forges, Droit de la fonction publique, P.U.F., 1986, p. 169. Trata-se de “insuficiência 
profissional não imputável a infracção”, na expressão do Direito francês da função pública. Cfr. Michel 
Stassinopoulos, Le Droit de la Défense Devant les Autorités Administratives, cit., p. 124. 

953. Alvar Nelson, “From King’s men to public employees (Notes on the development of legal 
consequences of offences or misconduct by Swedish civil servants)”, cit., p. 370.  

954. Georges Dellis e Spyros A. Pappas, “Le droit disciplinaire et son application dans les administrations 
publiques des Etats Membres”, in The Meetings of the Directors General for Public Administration. Recalling 
the past and considering the future, European Institute of Public Administration, DGAP, Portugal, 2000, pp. 
128 a 135. 
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(2) Por outro lado, observa Pier Giorgio Lignani que, onde há um interesse do empregador 

na produtividade, é mais frequente o controlo dos comportamentos ilícitos relevantes 

do ponto de vista disciplinar955. 

(3) Acresce ter presente que, na avaliação da aptidão funcional do trabalhador, os deveres 

disciplinares são utilizados como parâmetro956. 

O “Estatuto dos funcionários das Comunidades Europeias” e regime aplicável ao outros 

agentes957, prevê, respectivamente, a cessação definitiva de funções do “funcionário que 

demonstre incompetência profissional no exercício das respectivas funções” e a alternativa 

da descida da categoria profissional, a “classificação [do trabalhador] num grau inferior”. A 

respectiva decisão passa pela notificação ao interessado do correspondente projecto 

fundamentado, para efeitos de defesa, e pela observância das formalidades previstas no 

mesmo958. Também, por exemplo, os “Estatutos do Sistema Europeu de Bancos Centrais e 

do Banco Central Europeu”959 distinguem, nos fundamentos da cessação dos contratos 

celebrados pelo Banco Central Europeu e os seus agentes, entre a “insuficiência 

profissional persistente” e as “razões disciplinares”. A decisão da Comissão Executiva que 

apele àquela causa de cessação tem de ser devidamente fundamentada e precedida de 

processo adequado, sendo os interesses do trabalhador ainda atendidos pela previsão de um 

pré-aviso de três meses e do pagamento de uma indemnização de um mês de vencimento 

por cada ano completo de serviço prestado, com o limite de doze meses960. 

O Reglamento de Régimen Disciplinario espanhol, de 1986, qualifica como infracção 

disciplinar grave a “falta de rendimento que afecte o normal funcionamento dos serviços e 

                                                      
955. “La Responsabilità disciplinare dei dipendenti dell’ Amministrazione Statale”, cit., p. 381. 
956. BverfG, 2 BvR 1436/02 of 09/23/2003, considerando 34, in http://www.bverfg.de/ entscheidungen/-  
-rs20030924_2bvr143502en.html (“O prognóstico da aptidão de um candidato para um determinado 

emprego deve basear-se nos deveres dos trabalhadores públicos”).  
957. Cfr. artigo 47.º, alínea d) e o artigo 51.º do Regulamento CEE, EURATOM,CECA, n.º 259/68, do 

Conselho, de 29 de Fevereiro de 1968.  
958. Cfr. Anexo IX do citado Regulamento.  
959. Cfr. n.º 11, alínea a), ponto I), do artigo 36.º do respectivo Protocolo.  
960. Cfr. Sentença do Tribunal de Primeira Instância, de 18 de Outubro de 2001, T - 333/99, in 

www.europa.eu, ponto 1, p. 3. 
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não constitua falta grave”961, qualificação que merece “a notória falta de rendimento que 

importe o não cumprimento das tarefas atribuídas”. Esta última pressupõe “um 

incumprimento mais ou menos usual das obrigações profissionais próprias do cargo” e que 

seja “notório”, isto é, “claro, inegável, manifesto e patente” enquanto realidade de “baixo 

rendimento”, isto é, deve poder afirmar-se estar-se inequivocamente perante trabalhador 

que não cumpre as tarefas de que está incumbido e que “assume o hábito de não as realizar 

nas condições normalmente exigíveis”, segundo o padrão médio de um funcionário da 

mesma categoria e função962. A “afectação do normal funcionamento do serviço”, 

pressuposto da caracterização da falta de rendimento como infracção grave, é 

exemplificável com “o continuado incumprimento por parte do funcionário dos seus 

horários de entrada, pese as chamadas de atenção reiteradas dos seus superiores”, que 

perturbe o funcionamento do serviço onde trabalha963, com a não realização de certa tarefa 

em certo prazo e o não cumprimento de prazos preceptivos na tramitação de procedimento 

administrativo964. 

Entre nós, o Estatuto Disciplinar de 1984 não contempla infracção paralela tão abrangente. 

Releva nesse plano, no entanto, infracção disciplinar em que incorre o funcionário que 

deixe de “passar dentro do prazo legal, sem justificação, as certidões que lhe sejam 

requeridas”965; o “defeituoso cumprimento” que demonstre “falta de zelo”966; o 

comportamento do funcionário que não faz as tarefas que lhe são indicadas ou que as 

cumpre sistematicamente com atraso967 (; a mensurabilidade do atraso é dado pelo nível de 

execução de trabalhadores com funções idênticas ou pela fixação de prazos objectivos para 

a execução).  

                                                      
961. Cfr. artigo 7.º, n.º 1, alínea i), do “Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la 

Administración del Estado”, aprovado pelo Real Decreto 33/1986, de 10 de enero (versão que considera as 
suas alterações), in B.O.E. 17-1-1986, e http://www.igsap.map.es. 

962. Belén Marina Jalvo, El Régimen Disciplinario de los Funcionarios Públicos, cit., pp. 322 e 323, 
maxime nota 57, e p. 344. 

963. Belén Marina Jalvo, El Régimen Disciplinario de los Funcionarios Públicos, cit., p. 343. 
964. Belén Marina Jalvo, El Régimen Disciplinario de los Funcionarios Públicos, cit., p. 344. 
965. Cfr. alínea d) do n.º 1 do artigo 24.º.  
966. Cfr. a alínea d) do n.º 2 do artigo 23.º.  
967. Cfr. n.º 1 do artigo 24.º.  
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António Quirino Duarte Soares refere o dever de competência como um “[d]ever com peso 

específico, enquadrável no ‘dever de zelo’”, identificando-o como dever de “permanente 

preparação para o cargo”968. Uma das formas mais extremas e necessariamente com certa 

expressão de continuidade de violação do dever de zelo é a incompetência profissional969. 

Releva a incompetência profissional comprovada, objectivamente constatável (e, portanto, 

grave). A exigência pressupõe a respectiva densidade temporal ou o carácter contínuo e não 

esporádico da situação970. É susceptível de compreender, quer a falta de “saber fazer”, quer 

a falta de rendimento face à normal ou média produtividade de um funcionário da mesma 

categoria e serviço, no exercício das mesmas ou de funções paralelas971. Pressupõe ainda 

que o funcionário age com culpa, que desatende, livre, consciente e deliberadamente ou 

negligentemente, ao cumprimento das tarefas que deve realizar, adoptando de modo 

habitual ou reiterado tal conduta972. 

A inaptidão e/ou incompetência profissional, no Direito português da função pública 

constitui causa autónoma, embora residual, de cessação da relação jurídica de emprego 

público973. Têm, por outro lado, relevância em sede de “classificação de serviço” ou 

“avaliação de desempenho” do trabalhador. 

                                                      
968. “Cinco estórias exemplares”, Sub Judice, n.º 32, 2005, Julho-Setembro, p. 55 
969. No Estatuto Disciplinar de 1984, a incompetência profissional constitui infracção disciplinar passível 

da aplicação da pena de aposentação compulsiva. Cfr. artigo 26.º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de 
Janeiro. Lopes Navarro, em 1940, registava que o “direito disciplinar pune as faltas de competência 
profissional” (Funcionários Públicos, cit., p. 234. 

970. Lopes Navarro entende que os erros de ofício consubstanciam incompetência profissional não só 
quando reiterados, mas também quando graves (Funcionários Públicos, cit., p. 131). Cremos, no entanto, que 
uma situação isolada não será de molde a determinar a cessação, por incompetência profissional, da relação 
jurídica de emprego público. 

971. Belén Marina Jalvo, El Regimén Disciplinario de los Funcionarios Públicos, cit., p. 322. 
972. Belén Marina Jalvo, El Regimén Disciplinario de los Funcionarios Públicos, cit., p. 323. 
973. O funcionário que, durante o período probatório, não revelar aptidão para o desempenho das funções 

pode ser exonerado, a todo o tempo (artigo 6.º, n.º 10, do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro).  
Os n.ºs 2 e 5 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 225/85, de 4 de Julho, dispõe, respectivamente, que o 

“director do SIS pode, a todo o tempo e por mera conveniência de serviço, propor ao Ministro da 
Administração Interna a cessação da comissão de serviço por qualquer funcionário ou agente”, presumindo-      
-se, na falta de outra fundamentação expressamente indicada, que “a invocação de conveniência de serviço 
presumir-se-á sempre fundada na inadaptação funcional do visado face à especificidade institucional do SIS”. 
Esta rescisão do contrato, “fundada em manifesta inaptidão funcional” não constitui sanção disciplinar ou 
qualquer outro tipo de sanção (Acórdão do Tribunal Constitucional .º 233/97, de 12 de Março de 1997, in 
www.tribunalconstitucional.pt, p. 12 do Acórdão). 
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O critério de determinação da relevância disciplinar da incompetência e/ou demérito é-nos 

dado pelo princípio da culpa. Sugestiva é, a este propósito, a observação de Aristóteles, 

segundo a qual os “danos” em que “intervém a ignorância, são erros”, sendo perdoáveis 

apenas os que são provocados “por causa desta ignorância” e não aqueles que, não sendo 

“causados por ignorância”, são cometidos “em estado de ignorância”974. 

Daí que a infracção disciplinar possa surgir, plausivelmente, após tentativas de correcção, 

de mudança de afectação funcional, da frequência de formação profissional, e que 

pressuponha, por vezes, continuidade expressiva da mesma. 

Cremos, assim, ser excessivo o entendimento de que “a incompetência profissional 

constitui [sempre] substancialmente e por si uma infracção disciplinar” e, bem assim, 

cremos que deve ser apurada em procedimento diferente do procedimento disciplinar975 

(8).2. Dever de exclusividade ou de não acumulação de empregos e cargos 

Consiste no dever do trabalhador se abster de acumular empregos ou cargos, salvo quando 

permitido por lei e pelo respectivo empregador. Este dever é uma decorrência do dever do 

trabalhador de, no âmbito da relação jurídica de emprego público e, portanto, no exercício 

das suas funções, estar exclusivamente ao serviço do interesse público, corporizado nas 

atribuições da pessoa colectiva empregadora976 e, como tal, não se justificará a respectiva 

autonomização. O dever de isenção, o dever de lealdade e o dever de zelo não implicam, 

por si ou em conjunto, necessariamente, a respectiva proibição, mas depõem, igualmente, 

nesse sentido977. Quanto à acumulação de emprego público com actividade desenvolvida 

                                                      
974. Livro V de Éticas a Nicómaco, in Obra Jurídica, Resjurídica, tradução de Fernando Couto, pp. 79 e 

80.  
975. Neste sentido, cfr. Lopes Navarro e o Parecer do Conselho Consultivo da PGR, de 2 de Fevereiro de 

1939, por si citado, no qual se lê: “Não resta dúvida alguma que a incompetência profissional deve ser 
considerada como falta disciplinar. O bom exercício do cargo constitui um dos deveres essenciais do 
funcionário público e não cumpre esse dever o funcionário incompetente. Como infracção disciplinar não é 
mais do que uma falta de cumprimento dos deveres impostos ao funcionário, lógico é concluir que a 
incompetência envolve responsabilidade disciplinar.” (Funcionários Públicos, cit., p. 131, nota 1, e p. 132). 

976. Cfr. artigo 269.º, n.º 1, da CRP, e artigo 3.º, n.º 2, do Estatuto Disciplinar de 1984. 
977. Na nossa “legislação da função pública”, não é permitida a acumulação de empregos ou cargos 

públicos remunerados, salvo quando devidamente fundamentada em motivo de interesse público e é permitida 
a acumulação de empregos ou cargos públicos não remunerados quando fundamentada em motivo de 
interesse público. Cfr. artigos 269.º, n.ºs 4 e 5, da CRP, artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 184/89, de 2 de Junho, 
artigos 31.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, e Decreto-Lei n.º 413/93, de 23 de 
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por conta própria ou por conta de empregador privado, há um princípio de condicionamento 

legal. À luz da dedicação exclusiva ao interesse público e dos outros deveres referidos, dir-

se-ia que o regime da acumulação de empregos e cargos públicos deveria ser menos 

exigente do que o regime da acumulação com actividade privada. A explicação parece 

residir, sobretudo, na consideração dos encargos públicos que a primeira importa e filiar-se 

nas dificuldades, localizáveis no passado, de controlo da pluralidade de remunerações e 

outras «contribuições» pagas aos agentes públicos em geral978. Também se explica pela 

necessidade de assegurar o exercício dedicado das funções que importa. Cada emprego 

obriga o trabalhador nos termos da relação jurídica estabelecida, assim como o 

correspondente empregador público979. Sendo o princípio, em matéria de empregos 

públicos, de proibição, impõe-se a enunciação legal das situações de excepção e, quanto a 

estas, várias possibilidades se oferecem ao legislador, o qual pode, por exemplo, estabelecer 

limites ao número de empregos cumuláveis e limites temporais (v.g., períodos de 

acumulação e compatibilidade de horários)980. A Constituição refere-se, também, à 

acumulação de cargos públicos, o que, no contexto do artigo 269.º (cuja epígrafe é “regime 

de função pública”), nos remete para duas realidades: a dos trabalhadores que exercem 

funções dirigentes, como titulares de órgãos administrativos, e para o exercício de tarefa, 

actividade ou função delimitada, acessória, face ao emprego ou cargo público principal.  

A dependência da acumulação de actividade privada de autorização do empregador público 

funda-se, fundamentalmente, nos valores da isenção, do zelo e da lealdade: trata-se que de 

acautelar o exercício imparcial e independente das funções públicas, a devida prestação 

funcional e a reserva ou não comprometimento dos interesses do empregador público.  

Sem prejuízo de infracção disciplinar relativa a acumulação de empregos, traduzida na 

violação destes valores, a instauração de procedimento disciplinar pela violação da 

                                                                                                                                                                  
Dezembro. 

978. Para estas dificuldades, no início do século passado, ver o Decreto de 14 de Junho de 1913, sobre a 
“situação dos funcionários civis, seja qual for a sua denominação, que, não sendo aposentados, se encontram 
fora do exercício das funções, empregos ou serviços pelos quais percebem vencimentos do Estado ou de 
instituições subsidiadas pelo Estado”. 

979. Sem que caiba a cada um assegurar as obrigações e prestações do outro.  
980. Serge Salon e Jean Charles Savignac, Fonction Publique, Agents de l’État, des Collectivités Locales 

et des Grands Services Publics, cit., p. 174.  
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proibição em si deveria ser precedida da intimação ao trabalhador para escolher, em certo 

prazo, entre um dos empregos; no caso de ter sido instaurado o procedimento, o trabalhador 

deveria optar por um deles até ao último dia do prazo de defesa, implicando a escolha a 

exoneração do emprego por si preterido981.  

Em suma, a opção por um dos empregos em causa deve ter lugar através de procedimento 

objectivado na lei sem carácter disciplinar. 

b) Os deveres organizados em função do objecto da relação jurídica de emprego 

público 

A classificação entre deveres gerais e deveres especiais assenta a sua bissectriz na 

amplitude da aplicação subjectiva (aplicação a todos os trabalhadores e aplicação a apenas 

determinada categoria de trabalhadores). Na classificação que agora se propõe, os deveres 

incidem sobre os vários aspectos do conteúdo da relação jurídica de emprego, que não 

apenas sobre a prestação laboral. A relação de emprego apela a um “débito alargado” do 

empregador e do trabalhador, em função dos “elementos de inserção organizacional 

necessária e de pessoalidade e dos interesses específicos de cada uma das partes”, 

respectivamente, os interesses do empregador ordenados aos interesses públicos a seu cargo 

e os interesses pessoais do trabalhador982. 

Neste quadro, é possível distinguir entre os deveres relativos à prestação de trabalho, os 

deveres institucionais, os deveres relativos à inserção organizacional e os deveres para com 

a colectividade, deveres cujo fundamento decorre da textura obrigacional da relação 

jurídica de emprego. 

(1) Deveres relativos à prestação de trabalho 

A centralidade dos deveres do trabalhador reside no dever de realizar as funções ou a 

actividade para que foi recrutado e de o fazer nos termos e em vista dos resultados 

                                                      
981. Em sentido semelhante, no Direito da função pública brasileira, ver o artigo 133.º da Lei n.º 8.112, 

de 11 de Dezembro de 1990 (texto consolidado in http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/ 
L8112cons.htm). 

982. Sobre o conceito de “relação de emprego”, ver Maria do Rosário Palma Ramalho, Da Autonomia 
Dogmática do Direito do Trabalho, 2000, pp. 788 a 793. 
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pretendidos pelo empregador983. Compreende a “obrigação de prestar um certo 

trabalho”984, nos locais e horários fixados e segundo certo padrão de método e finalidade. A 

prestação de trabalho é delimitada pela conteúdo funcional da carreira ou recortada pela 

actividade contratada, o que permite, no seu âmbito, a afectação a mais do que um posto de 

trabalho. 

Do trabalhador é devido que cumpra a prestação de trabalho em vista da qual foi 

estabelecida a relação jurídica de emprego e que o faça de acordo com as determinações do 

empregador985. A recusa injustificada de o fazer e a sua realização parcial e deficiente 

constituem formas possíveis de violação do dever. Ao empregador não interessa uma 

qualquer prestação de trabalho, mas aquela a que o trabalhador se obrigou no quadro da 

relação jurídica estabelecida, interpretada de forma evolutiva nos limites da boa fé das 

partes986.  

A não realização da prestação pode ficar a dever-se ao empregador, que não assegurou a 

formação adequada, num quadro de evolução, actualização ou alteração daquela, que não 

exerceu adequadamente o seu poder de direcção, deixou de fiscalizar a actividade do 

trabalhador ou não o informou quanto ao (padrão de) trabalho pretendido, nem, numa 

situação de incumprimento, esclareceu ou advertiu o trabalhador quanto às consequências 

da sua conduta987. As omissões ou deficiente exercício de poderes do empregador, essencial 

em concreto para o cumprimento da prestação pelo trabalhador, relevam no plano da 

determinação de sanção disciplinar e da sua medida e podem relevar como causa dirimente 

de responsabilidade, por inexigibilidade de conduta diversa. 

                                                      
983. Antonio Martínez Marín fala em por deveres profissionais conteúdo prestacional e especifica que o 

trabalhador deve executar as tarefas que lhe são fixadas e deve fazê-lo de forma competente, suficientemente 
produtiva e pelo período e durante o horário estabelecido. Ver Régimen Jurídico de los Funcionarios, segunda 
edición actualizada y completada, Tecnos, Madrid, 2001, pp. 72 e 73. 

984. Laband, Le Droit Public de l’Empire Allemand, cit., p. 142. 
985. Ver José Luís Pereira Coutinho, “A relação de emprego público na Constituição. Algumas notas”, in 

Estudos sobre a Constituição, 3.º Volume, 1979, p. 701 (: A “obrigação principal é a de executar o trabalho de 
harmonia com as disposições da entidade patronal”). 

986. Pode o empregador exigir ao trabalhador escriturário-dactilógrafo que adquira a formação, que lhe 
assegure, na utilização de computador, de nível equivalente de desempenho por parte do trabalhador.  

987. Michael Jefferson, Employment Law, Lecture Notes, Cavendish Publishing Limited, 2nd edition, 
1995, pp. 234 e 235.  
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(1).1. A excepção de não cumprimento 

Questão importante é a de saber se e em que termos pode o trabalhador invocar a excepção 

de não cumprimento pela não realização pelo empregador das respectivas obrigações (por 

exemplo, da obrigação de pagamento da remuneração, obrigação de garantir a ocupação 

efectiva). Por um lado, pode invocar-se o princípio da continuidade do serviço público. 

Trata-se de um princípio estruturante da função pública, enquanto parte da dimensão 

organizativa da Administração Pública e de um princípio rector dos sujeitos nas relações de 

trabalho na Administração Pública. Assenta no facto de os trabalhadores agirem na esfera 

pública da sociedade, do seu trabalho, de forma mais ou menos mediata, se traduzir na 

prestação de serviço aos cidadãos e de tratarem de assuntos que contendem com os direitos 

fundamentais das pessoas. Tem ponto de apoio no n.º 1 do artigo 266.º da CRP, pelo apelo 

aos “direitos e interesses legalmente protegidos dos cidadãos” e no n.º 2 do mesmo artigo, 

pela vinculação directa dos órgãos e agentes administrativos aos princípios aí enunciados. 

Convoca uma legitimidade quotidiana, técnica, dada pelo empregador material, isto é, por 

aqueles que são servidos pela pessoa colectiva empregadora e pelos respectivos 

trabalhadores. Por outro lado, a paralisação da excepção do não cumprimento gera o 

sacrifício, mais ou menos intenso, de direitos e interesses do trabalhador, agravado pela 

falta de limites temporais e uma concomitante situação de incerteza que não é aceitável988. 

Nos vínculos laborais jurídico-administrativos, tendencialmente vocacionados para as 

funções típicas, próprias ou essenciais da Administração Pública, justifica-se o 

estabelecimento de uma moratória para a invocação da excepção de não cumprimento, de 

forma a que o empregador público possa fazer os reajustamentos organizativos e funcionais 

necessários ao asseguramento da continuidade do serviço público. Os vínculos jurídico-

laborais privados, dado a sua tendencial vocação para titular o exercício de funções comuns 

e/ou não essenciais do ponto de vista do serviço público, podem não justificar qualquer 

                                                      
988. O entendimento tradicional de que a cessação da relação jurídica de emprego fica dependente da 

aceitação do empregador público pode redundar numa forma de prestação de trabalho forçado (artigo 47.º, n.º 
1, da CRP). 
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modelação ou uma menor limitação jus-publicista da utilização da excepção de não 

cumprimento989. 

Do ponto de vista do dever do trabalhador assegurar a prestação de trabalho, relevância 

assume também o regime jurídico do exercício do direito de greve. Sobre este, em 1914, 

escrevia Martinho Nobre de Melo: “A noção de greve briga violentamente com a do serviço 

público. A greve é um meio de coacção empregue pelos trabalhadores contra os patrões.” 

Hoje, é inequívoca a aplicação das normas da Constituição relativas à greve aos 

trabalhadores da Administração Pública (artigo 57.º, n.ºs 1 e 2, da CRP). Os princípios da 

actividade e organização administrativa podem fundamentar restrições ao respectivo 

exercício que se prendem, fundamentalmente, com a prestação de serviços mínimos para 

assegurar “necessidades sociais impreteríveis” (artigo 57.º, n.º 3, da CRP), localizáveis ou 

cuja satisfação é garantida, em primeira linha, por serviços e organismos da Administração 

Pública. 

(2) Deveres institucionais 

Os deveres institucionais são os que se prendem com o exercício de uma actividade 

profissional para com uma pessoa colectiva pública. “A Administração Pública visa a 

prossecução do interesse público, no respeito pelos direitos e interesses legalmente 

protegidos dos cidadãos” (n.º 1 do artigo 266.º da CRP). A actividade administrativa deve 

ser desenvolvida de acordo com os princípios da legalidade, proporcionalidade, 

imparcialidade, justiça e boa fé (artigos 3.º e segs. do CPA). A materialização da actividade 

que obedeça a estes parâmetros efectiva-se através dos seus órgãos e agentes. Assim, os 

“órgãos e agentes administrativos estão subordinados à Constituição e à lei e devem actuar, 

no exercício das suas funções, com respeito pelos princípios da igualdade, da 

proporcionalidade, da justiça, da imparcialidade e da boa fé” (n.º 2 do artigo 266.º da CRP). 

Neste plano, situam-se o dever de actuar com independência em relação aos interesses 

particulares e aos interesses político-partidários, o dever de ter uma actuação não 

discriminatória, no exercício das suas funções, v.g., em função da raça, sexo, religiosa, 
                                                      

989. Cfr. artigos 29.º e artigo 30.º, n.º 1, alínea c), do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, artigos 
269.º, n.º 4, 363.º, n.º 2 do artigo 364.º e 441.º, n.º 1 e n.º 2, alínea a), e 443.º do Código do Trabalho e artigo 
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língua, opinião, território de origem, situação económica ou condição social (artigo 13.º, n.º 

2, da CRP), o dever de prosseguir os interesses públicos corporizados no empregador 

público, tal como definidos, nos termos da lei, pelos órgãos competentes da Administração 

(artigo 269.º, n.º 1, da CRP), o dever de “desempenhar as suas funções em subordinação 

aos objectivos do serviço”, “na perspectiva da prossecução do interesse público”990, o dever 

de reserva relativamente à divulgação dos factos de que tenha conhecimento no exercício 

das suas funções, sem prejuízo do direito à informação e de acesso aos arquivos e registos 

administrativos, e de sigilo relativamente aos assuntos classificados e aos reservados por 

força da lei991. Estes deveres são, pois, deveres que concretizam as atribuições da pessoa 

colectiva pública empregadora. 

(3) Deveres relativos à inserção na organização administrativa 

Na relação jurídica de emprego, o “trabalhador obriga-se, em paralelo com o 

desenvolvimento da sua actividade intelectual ou manual (que constitui o seu débito 

obrigacional) e em prossecução dos interesses de gestão do empregador, a cumprir outros 

deveres atinentes à organização”992. Entre estes, podemos apontar o dever de correcção e 

colaboração entre os vários trabalhadores, o dever de subordinação hierárquica e o dever de 

não usar ou permitir a utilização de “quaisquer bens pertencentes à Administração”, “para 

fim diferente daquele a que se destinem”, estando a respectiva posse ou utilização a si 

confiada993 e o dever de cuidado no uso dos instrumentos de trabalho. São, pois, 

fundamentalmente, deveres relacionais. 

(4) Deveres para com a colectividade 

O artigo 266.º, n.º 2, da CRP obriga, de forma directa, os trabalhadores da Administração 

pública a actuar, no exercício das suas funções, com respeito pelos princípios da igualdade, 

da proporcionalidade, da justiça, da imparcialidade e da boa fé. A relação de emprego 

                                                                                                                                                                  
2.º, n.º 1, da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho. 

990. Cfr. artigo 3.º, n.º 8, do Estatuto Disciplinar de 1984.  
991. Cfr. artigo 3.º, n.º 9, do Estatuto Disciplinar de 1984. 
992. Maria do Rosário Palma Ramalho, Da Autonomia Dogmática do Direito do Trabalho, 2000, p. 790. 
993. Cfr. artigo 24.º, n.º 1, alínea c), e artigo 25.º, n.º 2, alínea d) e g), do Estatuto Disciplinar de 1984.  
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extravasa a avaliação do estrito facere funcional para com o empregador público. Torna-os 

vinculados a deveres para com os cidadãos. Nesta “dimensão obrigacionista do funcionário 

ele é um servidor da colectividade (...). O administrado deve ser para ele mais do que o 

cliente para a empresa privada, é a razão da sua existência como tal” (António Martínez 

Marín)994. Neste âmbito, situam-se deveres como o dever de “tratar com respeito… os 

utentes dos serviços públicos”995, o dever de não os discriminar, actuando no “respeito pela 

igualdade dos cidadãos”996, o dever de garantir o acesso aos arquivos e registos 

administrativos, salvo quando a lei o vede997. Tais deveres concretizam-se em infracções 

disciplinares como a agressão, a injúria e o desrespeito grave de terceiro998, a prática, no 

exercício das funções, de “actos manifestamente ofensivos... [de] princípios consagrados na 

Constituição Portuguesa”, desde logo, dos princípios de acordo com os quais estão 

obrigados a actuar no exercício das suas funções, designadamente, o princípio da igualdade 

e o princípio da imparcialidade (artigos 13.º, 47.º, n.º 2, e 266.º, n.º 2, da CRP)999, na 

infracção de solicitar ou aceitar, “directa ou indirectamente, dádivas, gratificações, 

participações em lucros ou outras vantagens patrimoniais, ainda que sem o fim de acelerar 

ou retardar qualquer serviço ou expediente”1000. 

                                                      
994. Régimen Jurídico de los Funcionarios, cit., p. 76.  
995. Cfr. artigo 3.º, n.º 10, do Estatuto Disciplinar de 1984. 
996. Cfr. artigo 3.º, n.º 5, parte final, do Estatuto Disciplinar de 1984. 
997. Cfr. artigo 3.º, n.º 9, do Estatuto Disciplinar de 1984, artigo 268.º, n.ºs 1 e 2, da CRP, e artigos 61.º a 

65.º do CPA. 
998. Cfr. alínea a) do n.º 2 do artigo 26.º do Estatuto Disciplinar de 1984.  
999. Cfr. alínea c) do n.º 2 do artigo 26.º do Estatuto Disciplinar de 1984.  
1000. Cfr. alínea b) do n.º 4 do mesmo artigo 26.º, do Estatuto Disciplinar de 1984. 
A “Ley 30/1984, de Agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública” (B.O.E. 03.08.84), na 

versão que considera as suas alterações (in http://www.igsap.map.es/cia/dispo/130-84a.htm) concretiza como 
infracções resultantes da violação dos deveres para com os cidadãos “qualquer actuação discriminatória em 
razão da raça, sexo, religião, língua, opinião, lugar de nascimento, residência ou qualquer circunstancia 
pessoal ou social”, “obstar ao exercício das liberdades públicas e direitos sindicais”, “a prática de actos 
destinados a impedir o livre exercício da greve”, “os actos limitativos da liberdade de expressão, ideias e 
opiniões”, “a intervenção em procedimento administrativo quando esteja verificada causa de impedimento” e 
“a falta de consideração grave dos administrados” (artigo 31.º, n.º 1, alíneas b), h), i), j) e m), e artigo 30.º, n.º 
1, alíneas b), i) e m). Cfr., também, os artigos 6.º e 7.º do “Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado” e 
Antonio Martínez Marín, Régimen Jurídico de los Funcionarios, cit., p. 76. 
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Os deveres para com os cidadãos constituem uma reinterpretação, à luz dos “valores e 

princípios democráticos em que a Constituição assenta”1001, do dever de lealdade do 

trabalhador na relação jurídica de emprego público, destacando-se o dever de respeitar o 

exercício pelos cidadãos dos direitos fundamentais. São, exemplificativamente, de censurar 

disciplinarmente a actuação do funcionário que importe discriminação, pelos motivos 

enunciados no artigo 13.º, n.º 2, da CRP, ou que “obste ao exercício das liberdades públicas 

e direitos sindicais, coart[e] o livre exercício do direito de greve e os actos limitativos da 

liberdade de expressão de pensamentos, ideias e opiniões”1002. 

c) A pós-eficácia dos deveres 

Os deveres que descrevemos são considerados no pressuposto da vigência da relação 

jurídica de emprego; uma vez cessada, os factos ulteriores não terão relevância disciplinar e 

pode discutir-se a pertinência da efectivação posterior da responsabilidade disciplinar por 

factos praticados anteriormente. 

Esta afirmação não prejudica, porém, a questão de saber se há pós-eficácia dos ou de 

deveres laborais (como, por exemplo, o dever de sigilo, o dever de imparcialidade e o dever 

de reserva) ou que se pergunte sobre a existência de deveres a que fica sujeito o trabalhador 

após a cessação do vínculo laboral. Por um lado, porque mantendo-se estes, a 

responsabilidade a efectivar pode ser de natureza não disciplinar. Por outro lado, porque os 

deveres a considerar podem ser outros que não necessariamente aqueles a que o trabalhador 

estava vinculado na sua vigência, ainda que conexos com a anterior vinculação laboral (por 

exemplo, o dever do ex-trabalhador público pedir autorização ao seu ex-empregador 

público para aceitar emprego em organização do sector privado com relações jurídicas ou 

que terá relações jurídicas com o respectivo serviço ou organismo administrativo)1003. 

Pode, no entanto, observar-se que, no caso do trabalhador aposentado, mantém-se a 

                                                      
1001. Miguel Sánchez Morón, Derecho de la Función Pública, cit., p. 257. 
1002. Miguel Sánchez Morón, Derecho de la Función Pública, cit., p. 257, e artigo 26.º, n.º 2, alínea c), do 

Estatuto Disciplinar de 1984. 
1003. John Alder, Constitutional & Administrative Law, Macmillan Professional Maters, 1989, p. 215.  
Jean-Michel de Forges noticia como dever que se mantém após a “saída da função pública” o de não 

exercício de “actividades privadas proibidas”, com a “perda de direitos à pensão”. Cfr. Droit de la fonction 
publique, cit., p. 169. 
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vinculação “aos deveres inerentes à função de acordo com o cargo que desempenhava 

desde que não dependam da prestação efectiva de serviço, como sucede com o dever de não 

praticar actos previstos como crime e não pedir dádivas como resultado da sua relação com 

a corporação”, em que a aplicação da sanção disciplinar de demissão dá lugar à perda do 

direito à pensão por um período de quatro anos1004. 

Assente que sejam conexos ou decorrentes da relação jurídica de emprego que cessou, 

podemos ainda perguntar se são deveres que se impõem ao trabalhador em face do ou no 

interesse do empregador público ou se são deveres públicos indiferenciados ou para com a 

comunidade. Pode perguntar-se se tal vale relativamente a qualquer cessação do vínculo 

laboral, seja quanto ao fundamento (demissão, por iniciativa do trabalhador, aposentação, 

voluntária ou definitiva, caducidade de contrato, denúncia de contrato, acordo das 

partes,…), seja quanto ao seu carácter definitivo (não seguido em termos mais ou menos 

imediatos da constituição de um outro vínculo laboral; motivada pela constituição de uma 

nova relação jurídica de emprego, passagem à situação de licença sem vencimento de longa 

duração). 

Todos estaremos de acordo na necessidade de salvaguardar os interesses do empregador 

público, que não devem ser prejudicados ou afectados pela conduta de um ex-trabalhador 

após a cessação da relação jurídica de emprego público1005. Os interesses em causa podem 

ser também os dos cidadãos, em geral considerados, cujo exercício de direitos não deve ser 

prejudicado, por exemplo, por virtude do conhecimento ou acesso privilegiado do ex-

trabalhador a certo serviço ou organismo público. 

Quanto aos interesses do empregador, eles podem ser acautelados, já não por via da 

responsabilidade disciplinar, por não «existir» já um trabalhador que possa punir, mas em 

sede de responsabilidade civil. Uma outra possibilidade passa pela previsão legal de 

“interdição [do trabalhador] exercer certas actividades privadas” ou de “assunção de 

interesses ulteriores numa empresa” ou ente público (v. g., nomeação ou requisição de 

“controlador financeiro para as administrações que anteriormente controlou”, proibição do 

                                                      
1004. Acórdão do STA de 14 de Janeiro de 2003, processo n.º 01047/02.  
1005. Como, por exemplo, o dever de não usar informação não publicada de que teve conhecimento no 

exercício das funções.  
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representante do Estado em conselhos de administração de empresa pública ou sociedade 

de economia mista ser nelas admitida como trabalhador; proibição de participar em 

procedimento adjudicatório no qual seja concorrente empresa sobre a qual exerceu funções 

de fiscalização ou de controlo), por um período determinado e sem carácter absoluto, no 

sentido de admitir autorização, verificadas algumas condições, para o respectivo 

exercício1006 (artigo 47.º, n.º 1, da CRP). Uma terceira hipótese estará na previsão de 

mecanismos de decadência de direitos por mau uso ou abuso dos mesmos. 

3.3.3.4. Causas de exclusão da ilicitude 

O Estatuto Disciplinar de 1984 elenca “circunstâncias dirimentes da responsabilidade 

disciplinar”1007 e fá-lo, prima facie, de forma não exaustiva1008. Em 1940, Lopes Navarro, 

notando a falta de indicação, quer no Regulamento Disciplinar de 1913, quer no Código 

Administrativo, de circunstâncias dirimentes, advogava que se devia, não obstante, atender 

“a todas as circunstâncias susceptíveis de dirimir a responsabilidade disciplinar”, porque 

mais consentâneo com a “liberdade de acção própria do poder disciplinar”, que pode fazer 

                                                      
1006. Serge Salon e Jean Charles Savignac, Fonction Publique, Agents de l’État, des Collectivités Locales 

et des Grands Services Publics, Dalloz, Paris, 1976, pp. 179 a 183, e Circular do Secretário Geral das Nações 
Unidas de 26 de Dezembro de 2006 (ST/SGB/2006/15), nos termos da qual, concretizando preceitos que 
identificada do Estatuto do pessoal e do Regulamento do pessoal, os funcionários que participaram na 
actividade de contratação pública da organização não podem, durante um ano, aceitar emprego ou “outra 
forma de remuneração ou de incentivo financeiro” de fornecedor (ou concorrente ao fornecimento) de bens ou 
serviços com que tenha contactado pessoalmente no exercício das suas funções, nos três últimos anos 
anteriores à cessação do seu vínculo laboral, nem pode tratar, nos dois anos subsequentes, em nome de 
terceiros, de questões pelos quais foi responsável nesses mesmos três anos. Já antes do termo da relação 
jurídica, não pode aceitar promessa ou oferta de emprego ulterior, devendo comunicar o chefe do seu serviço 
e abster-se de intervir no procedimento. Nos dois primeiros casos, é inscrito no processo do funcionário a 
infracção e recomendação para que não seja mais recrutado. A infracção e a informação a inscrever no 
processo é comunicada ao ex-funcionário para que apresente as suas observações. A infracção por parte do 
fornecedor ou interessado na adjudicação de fornecimento importa que seja irradicado, temporária ou 
definitivamente do registo dos fornecedores “ou ser objecto de interdição de inscrição no registo, 
conformemente às políticas e procedimentos de contratação da organização”.  

1007. Cfr. artigo 32.º do Estatuto Disciplinar. 
1008. Leal Henriques, Procedimento Disciplinar, cit., p. 113, e Acórdão de 21 de Março de 2006, p. 9, 

Processo n.º 0708/03, JSTA0006439 e SAP200603210708, in www.dgsi.pt/jsta. O Tribunal admite a 
consideração como circunstâncias dirimentes de situações que se possam “equiparar” às “previstas nas alíneas 
a), b), c), e e), do artigo 32.º do ED”. 
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“uma apreciação completa dos factos e das circunstâncias que os determinaram por forma a 

obter uma decisão justa”1009. 

“Em geral, nada obsta a que possa estender-se ao Direito disciplinar as demais 

circunstâncias modificativas da responsabilidade previstas no Código Penal, na medida em 

que sejam compatíveis com as peculiaridades da culpa no primeiro”1010 refere, por sua vez, 

Belén Marina Jalvo. 

“A negação da ilicitude penal significa a renúncia à desaprovação, particularmente massiva 

e drástica da realização da factualidade típica, através do direito penal; mas não significa a 

renúncia à desaprovação jurídica, pura e simples, do comportamento”, destaca Günther1011 

e, portanto, o que é permitido em Direito Penal pode não o ser noutros ramos da ordem 

jurídica1012.  

Liminarmente, no entanto, pode usar-se um argumento de maioria de razão. Se certa causa 

exclui a ilicitude penal também deve excluir a ilicitude disciplinar, atento o seu carácter 

mais gravoso ou natureza de ultima ratio. Por sucessiva maioria de razão, dir-se-á que deve 

ser assim quando a conduta disciplinarmente relevante é também ilícito penal1013. 

Verdade pode não ser o inverso: o que afasta a ilicitude disciplinar pode não afastar o ilícito 

penal, por essas mesmas razões. Em sede de erro sobre a ilicitude, a convicção errónea da 

ilicitude disciplinar não permite aceitar a convicção da ausência de ilicitude penal1014. A 

obediência a ordem do superior, à luz do regime jurídico vigente, é devida, salvo algumas 

excepções, mesmo que a ordem seja ilegal1015.A obediência a ordem superior é, em regra, 

                                                      
1009. Lopes Navarro, Funcionários Públicos, cit., p. 235. 
1010. Belén Marina Jalvo, El Régimen Disciplinario de los Funcionarios Públicos, cit., p. 230.  
1011. Apud Manuel da Costa Andrade, “A “dignidade penal” e a “carência de tutela penal” como 

referências de uma doutrina teleológico-racional do crime”, in Revista Portuguesa de Ciência Criminal, Ano 
2, Abril-Junho, 1992, pp. 197 e 198. 

1012. Teresa Quintela de Brito, O Direito de Necessidade e a Legítima Defesa, 1994, cit., pp. 20, 61 e 62. 
1013. Sobre a consideração das causas de exclusão da ilicitude do Direito penal, ver Eugenio Mele, La 

Responsabilità dei Dipendenti e degli Amministratori Pubblici, Giuffrè Editore, Milano, 2000, p. 153. 
1014. Manuel da Costa Andrade, “A “dignidade penal” e a “carência de tutela penal” como referências de 

uma doutrina teleológico-racional do crime”, in Revista Portuguesa de Ciência Criminal, Ano 2, Abril-Junho, 
1992, p. 199. 

1015. A não coincidência de valorações jurídicas em sede de apreciação da obediência a ordens legítimas 
implica o necessário cuidado na transposição entre o Direito Penal e Direito Administrativo de conceitos e 
instrumentos jurídicos. Para a percepção dessa não coincidência, cfr. Nuno Brandão, Justificação e e Desculpa 
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causa justificativa da ilicitude disciplinar1016. No entanto, importa que, antes de obedecer a 

ordem ilegal, interpele o superior sobre a respectiva ilegalidade, sob pena de incorrer em 

responsabilidade. No Direito Disciplinar, a obediência a ordem penalmente ilegítima 

implica responsabilidade disciplinar, assim como a ordem (extra-penal) ilegal ou ilícita, 

quando não exercido o direito de representação. O princípio é o da responsabilidade do 

funcionário. “[S]ó será eximido de responsabilidade se delas tiver reclamado ou tiver 

exigido a sua transmissão ou confirmação por escrito antes da sua execução ou 

excepcionalmente, quando se trate de ordens com menção de cumprimento imediato, após a 

execução”1017. 

No Direito penal, é maior a exigência, variando entre aqueles que se bastam com a 

“observância dos procedimentos e formalidades legais”1018, aqueles que centram a análise 

na “conduta do subordinado, em especial da circunstância de esta comportar ou não um 

desvalor de acção”1019 e os que entendem que a ordem não tem de ser apenas formalmente 

legítima (provinda de legítimo superior hierárquico, verse sobre matéria de serviço e revista 

a forma legal, segundo os enunciados das condições do Direito administrativo, similares no 

Direito penal1020), mas também materialmente legítima. Ou seja, o entendimento é o de que 

a “total conformidade ao direito exigida à ordem para que a mesma possa ter eficácia 

justificante constitui a expressão mais capaz de promover o respeito pela legalidade na 

execução dos actos da autoridade, impedindo que o aparelho estadual possa contornar a lei 

penal por via da hierarquia”1021. No Direito penal, a obediência a ordem ilegítima é 

                                                                                                                                                                  
por Obediência em Direito Penal, Coimbra Editora, Fevereiro, 2006, pp. 69 a 78. 

1016. No mesmo sentido, Nuno Brandão, Justificação e Desculpa por Obediência em Direito Penal, cit., p. 
274.  

1017. Nuno Brandão, Justificação e Desculpa por Obediência em Direito Penal, cit., p. 247.  
1018. Nuno Brandão, Justificação e Desculpa por Obediência em Direito Penal, cit., p. 127.  
1019. Nuno Brandão, Justificação e Desculpa por Obediência em Direito Penal, cit., p. 128. 
1020. Nuno Brandão, Justificação e Desculpa por Obediência em Direito Penal, cit., pp. 33 a 37. 
1021. Nuno Brandão, Justificação e Desculpa por Obediência em Direito Penal, cit., p. 38 e pp. 91, 118, 

123, 125, 145, 146, 282, 315, 322 e 323. “Uma ordem não pode por si mesma, independentemente da sua 
conformidade com o ordenamento jurídico, eliminar a ilicitude penal do facto típico cometido em sua 
execução” (p. 282). Com efeito, “só tornando a justificação dependente da efectiva conformidade da conduta 
do subordinado ao direito se poderá esperar que no seio do aparelho de poder estadual haja uma observância 
real da legalidade penal e que o equilíbrio nas relações entre o Estado e os cidadãos definido pela ordem 
jurídica se materialize na vida social” (pp. 41 e 44). “Se o subordinado desconhece que a ordem é ilegítima a 
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considerada, à face da previsão do artigo 36.º, n.º 2, e do artigo 37.º do Código penal, uma 

causa da exclusão da culpa ou, ainda para alguns, uma causa da exclusão da ilicitude1022.  

Estando em causa a prática de um crime, o Direito administrativo desobriga o subordinado 

do dever de obedecer, respondendo disciplinarmente se a cumpre. Sempre que o Direito 

penal considerar que é excluída a ilicitude, também será de excluir no âmbito disciplinar a 

responsabilidade disciplinar assente unicamente na prática de tal crime1023.  

Observe-se ainda que as causas excludentes da ilicitude e também da culpa em Direito 

penal vão dirigidas a tipos criminais bem delimitados, no quadro de uma tipicidade diversa 

da do Direito disciplinar1024. 

O juízo da relevância mútua não pode, assim, ser afirmado sem reserva, tendo as 

“antinomias normativas” que ser compreendidas à luz de cada «universo jurídico»1025. A 

cada um caberá decidir, de acordo com a “sua específica teleologia”, “o modo e as 

condições sob as quais uma razão geral de justificação deve operar”1026, como expressão de 

                                                                                                                                                                  
situação configura em termos dogmáticos um caso de erro sobre os pressupostos materiais de uma causa de 
justificação, pois o agente actua em erro sobre uma das condições de que depende a exclusão da ilicitude do 
facto típico, a legitimidade da ordem.” (p. 323) 

1022. Nuno Brandão, Justificação e Desculpa por Obediência em Direito Penal, cit., pp. 233 e 239 (Com 
efeito, entre aqueles que defendem a justificação em todas as circunstâncias e aqueles que em caso algum a 
aceitam, surge de forma crescente a tendência para, através da limitação da extensão das ordens ilegítimas 
obrigatórias àquelas que não tenham relevância penal, considerar justificados os factos que representam uma 
infracção não penal e negar a exclusão da ilicitude dos factos típicos praticados em cumprimento de uma 
ordem ilegítima.”). “Se a ordem da autoridade for legítima é excluída a ilicitude do facto típico praticado em 
sua execução, através do funcionamento da causa de justificação obediência devida, expressamente 
consagrada na segunda parte do art. 31.º, n.º 2, alínea c), do CP. Estando justificada a conduta típica do 
subordinado, a este não pode ser imputada qualquer responsabilidade penal e sobre o particular afectado pelo 
cumprimento da ordem recai um dever de suportar essa execução.” (pp. 322 e 323). 

1023. A acessoriedade administrativa do Direito Penal, quanto à obediência a ordens ilegítimas, dos finais 
do século XIX (Nuno Brandão, Justificação e Desculpa por Obediência em Direito Penal, cit., pp. 207 a 213), 
posta em causa por Eduardo Correia, que afastou a relevância do direito administrativo (pp. 226 a 232), dá 
lugar, em parte, a uma espécie de «acessoriedade penal» da responsabilidade disciplinar.  

1024. Daí a exigência, no Direito penal, para a procedência da obediência a ordens legítimas, da relevância 
típica do acto do superior: “a obediência devida só poderá actuar a partir do momento em que o facto a que a 
ordem diz respeito, o acto do superior, tenha também relevância típica” (Nuno Brandão, Justificação e 
Desculpa por Obediência em Direito Penal, cit., pp. 42 a 46, maxime, p. 42). 

1025. Num sentido diverso, Nuno Brandão, Justificação e Desculpa por Obediência em Direito Penal, cit., 
p. 15.  

1026. Teresa Quintela de Brito, O Direito de Necessidade e a Legítima Defesa, cit., p. 27, e Parecer da 
PGR n.º 24/1995, de 7 de Dezembro de 1995 (PGRP00000743, in http://www.dgsi.pt/pgrp.nsf): “a filosofia e 
a teoria geral do direito reivindicam uma noção geral de ilicitude que permite traçar a fronteira entre o lícito e 
o ilícito de forma ainda unitária para todo o ordenamento. // [m]as as virtualidades de uma semelhante 
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“princípios e valorações basilares da Ordem Jurídica”1027. A ilicitude é funcionalmente 

diferenciada num quadro jurídico global que deve ser coerente e merecedor de 

confiança1028. Nesta linha, na apreciação de certa conduta, para a qual esteja prevista 

desaprovação jurídico-disciplinar, não devem ser importadas sem a perspectiva do 

«universo disciplinar» as causas de exclusão de ilicitude penal.  

O “Estatuto Disciplinar de 1984” enuncia as “circunstâncias dirimentes da responsabilidade 

disciplinar”, sem distinguir expressamente entre causas de exclusão da ilicitude e as causas 

de exclusão da culpa1029. Respectivamente, considera a “coacção física”, a “legítima defesa, 

própria ou alheia”1030 e o “exercício de um direito ou o cumprimento de um dever”1031 e a 

                                                                                                                                                                  
construção esgotam-se no fundo comum aos diversos valores e interesses juridicamente apreciáveis, 
abstraindo na essência de especificidades dos bens jurídicos mercê das quais regimes normativos próprios, 
dotados de teleologias categoricamente diferenciadas, lhes vão pressupostos” 

1027. Teresa Quintela de Brito, O Direito de Necessidade e a Legítima Defesa, cit., p. 90. 
1028. Sobre a “determinação funcional da ilicitude e a teoria de ilicitudes diferenciadas” e a “necessidade 

de ausência de contradições e a exigência da protecção da confiança”, ver Gomes Canotilho, “Actos 
autorizativos jurídico-públicos e responsabilidade por danos ambientais”, Boletim da Faculdade de Direito da 
Universidade de Coimbra, n.º 69, 1993, pp. 25 e 26.  

1029. Cfr. artigo 32.º do Estatuto Disciplinar de 1984. 
1030. A legítima defesa é o “facto praticado, como meio necessário, para repelir a agressão” (artigo 32.º do 

Código Penal), necessidade aferida pela comparação entre os meios defensivos ao dispor e os efectivamente 
utilizados (no excesso de legítima defesa está em causa a ponderação dos “danos causados ao agressor 
mediante a utilização de uma certa espécie de meios ou num certo grau”, o próprio excesso dos meios e do 
meio defensivo, que, por si ou pela intensidade do seu uso logo lesa um bem manifestamente superior ao do 
agressor, quer se trate ou não do único meio ao dispor do defendente (Teresa Quintela de Brito, pp. 39 e 40); a 
autora sustenta que a legítima defesa não pode ser desligada da ponderação dos bens em presença, como 
“limite negativo do direito de defesa” (p. 43), isto é, a legítima defesa encontra-se “negativamente limitada 
por uma exigência de não sensível desproporção” (p. 49); “está em causa a lesão dos bens de um agente 
ilicitamente criador do perigo” (Teresa Quintela de Brito, 1994, p. 34).  

Excesso não culposo de legítima defesa, por “perturbação ou medo não culposo” (artigo 337.º, n.º 2, do 
Código Civil) e “excesso devido a perturbação, medo ou susto não censuráveis” (artigo 33.º, n.º 2, do Código 
Penal). A exculpação depende da “não razoabilidade de exigir do agente um comportamento diferente, 
segundo as circunstâncias do caso” (Teresa Quintela de Brito, 1994, p. 67). 

“Impõe-se o recurso à acção directa também nos casos em que vêm a ser lesados bens pertencentes à 
esfera jurídica, da qual provém, objectiva ou não ilicitamente, o perigo” (idem, p. 35). 

1031. O “estado de necessidade” pode ser considerado em sede de cumprimento de um dever, atento o 
disposto no artigo 3.º, n.º 2, do CPA, segundo o qual não é de excluir a validade dos actos administrativos 
praticados “preterição das regras estabelecidas [naquele] Código” se os “resultados não pudessem ter sido 
alcançados de outro modo”. No estado de necessidade, trata-se de salvaguardar, numa situação de 
necessidade, um interesse superior ao que seria sacrificado; importa a “lesão dos bens de um terceiro 
inocente, que nada tem a ver com a situação de perigo em que se encontram os bens a salvaguardar” (Teresa 
Quintela de Brito, 1994, p. 34; cfr. artigo 35.º do CP). Daí, a previsão no n.º 2 do CPA do direito dos lesados a 
ser indemnizados, “nos termos gerais da responsabilidade da Administração”. 
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“privação acidental e involuntária do exercício das faculdades intelectuais no momento da 

prática do acto ilícito” e a “não exigibilidade de conduta diversa”1032. 

Nas causas de exclusão da culpa («desculpa»), o que está em causa é a “não 

censurabilidade do agente pela realização de um facto desvalioso e, por isso, ilícito”1033. 

Nas de exclusão da ilicitude, estão em causa razões ou pressupostos de justificação do facto 

ilícito. Em ambas, trata-se da prevalência, em concreto, de certos valores ou interesses 

sobre os interesses subjacentes ao desvalor e censura jurídica da ilicitude e culpa. 

O “cumprimento de ordens ou instruções emanadas de legítimo superior hierárquico e em 

matéria de serviço”, conquanto que “tenha havido prévia reclamação ou exigência 

antecipada de transmissão ou confirmação por escrito”, constitui, segundo Leal Henriques, 

uma circunstância dirimente autónoma. No mesmo sentido, Eugenio Mele diz que há uma 

“causa de justificação típica do ordenamento administrativo”, que é o da obediência a 

ordens ilegais1034. Não é necessariamente assim, porque pode ser reconduzida, verificados 

os respectivos requisitos legais, à previsão legal do “cumprimento de um dever” (que pode 

abranger, quer a obediência, não mediatizada, a dever legal, quer a ordem que se interpõe, 

concretizando, o enunciado legal1035)1036. 

3.3.4. O nexo de causalidade  

                                                      
1032. Cfr. artigo 23.º, alíneas a), c) e e) e alíneas b) e d), do Estatuto Disciplinar de 1984.  
1033. Teresa Quintela de Brito, O Direito de Necessidade e a Legítima Defesa, cit., p. 23. 
1034. La Responsabilità dei Dipendenti e degli Amministratori Pubblici, cit., p. 154.  
1035. Sem prejuízo da maior clareza que possa resultar da respectiva autonomia. Ver, no sentido da 

necessidade desta, Nuno Brandão, Justificação e Desculpa por Obediência em Direito Penal, cit., pp. 18 a 21. 
1036. Constitui causa de exclusão da ilicitude o “cumprimento de um dever”. Cfr. artigo 32.º, alínea e), do 

Estatuto Disciplinar de 1984, Leal Henriques, Procedimento Disciplinar, 1989, p. 113, e Nuno Brandão, 
Justificação e Desculpa por Obediência em Direito Penal, cit., p. 274. 

A exclusão da ilicitude para efeitos de responsabilidade disciplinar não afasta a ilegalidade do acto ou da 
actuação administrativa, de que o trabalhador é «mediatizador» e, portanto, a hipótese de legítima defesa por 
parte dos respectivos destinatários, imputáveis ao superior hierárquico. Só que, em Direito administrativo, as 
formas legítimas de reacção às expressões do agir administrativo são corporizados pelos meios 
administrativos e contenciosos. 

Não se trata de pôr em causa “bens jurídicos pessoais do subordinado protegido penalmente”, em que não 
seria sequer possível apelar à legítima defesa, porque está-se em presença de um agir funcional. 

Em termos mais gerais, sobre os “efeitos para terceiros que derivam desta exclusão da ilicitude da 
conduta de execução de uma ordem ilegal obrigatória”, cfr. Nuno Brandão, Justificação e Desculpa por 
Obediência em Direito Penal, cit., pp. 274 a 279 e p. 325. 
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A afirmação da prática de uma infracção disciplinar pelo trabalhador e consequente 

aplicação de uma sanção disciplinar pressupõe o estabelecimento de um “ligame jurídico-   

-factual” entre o comportamento do trabalhador e “o evento infraccional negativo 

normativamente previsto”1037. Impõe-se verificar se “um evento resulta directamente do 

comportamento infraccional de um trabalhador e se, em função do acertamento desta 

correlação, pode ser responsabilizado”1038.  

Suponha-se que o responsável por um refeitório estudantil aceita dádiva ou gratificação da 

empresa fornecedora de alimentos e que, em virtude da má qualidade de um desses 

alimentos um aluno sofre uma intoxicação alimentar. A não ser possível demonstrar que 

esta intoxicação se ficou a dever ao referido comportamento do trabalhador, este responde 

apenas pelo primeiro. De igual modo, o dirigente máximo do serviço que, ao advertir o 

trabalhador pelo seu escasso empenho laboral, usa linguagem incorrecta, responderá por 

esta e não também pelas injúrias que aquele venha subsequentemente a dirigir a um 

colega1039. 

3.3.5. A culpa 

A culpa é um pressuposto inafastável da responsabilidade disciplinar, um elemento 

integrativo da noção de infracção disciplinar1040. Independentemente da previsão legal, a 

exigência da culpa, de censurabilidade ética individual do trabalhador, é uma decorrência 

do carácter sancionatório, punitivo, dessa responsabilidade1041. São corolários do princípio 

                                                      
1037. Eugenio Mele, La Responsabilità dei Dipendenti e degli Amministratori Pubblici, cit., p. 152. 
1038. Eugenio Mele, La Responsabilità dei Dipendenti e degli Amministratori Pubblici, cit., p. 153.  
1039. Eugenio Mele, La Responsabilità dei Dipendenti e degli Amministratori Pubblici, cit., pp. 152 e 153. 
1040. Cfr. artigo 3.º, n.º 1, do Estatuto Disciplinar de 1984 (“Considera-se infracção disciplinar o facto, 

ainda que meramente culposo, praticado pelo funcionário ou agente com violação de algum dos deveres 
gerais ou especiais decorrentes da função que exerce”. A referência expressa à culpa foi introduzida pelo 
Estatuto de 1979. O artigo 2.º do Estatuto de 1943 referia-se ao “facto voluntário”). 

1041. Américo A. Taipa de Carvalho, Direito Penal, Parte Geral, Questões Fundamentais, cit., pp. 182 e 
183, Jesús Jordano Fraga, Nulidad de los Actos Administrativos y Derechos Fundamentales, cit., p. 300, e 
“Informe” da “Comisión para el estudio y preparación del Estatuto Básico del Empleado Público”, Abril de 
2005, p. 218, in www.map.es. 

Bachof referiu-se ao princípio de que “não deve verificar-se punição sem culpa” como pertencente ao 
“Direito supralegal”, na data em que escrevia, não positivado na constituição – apud Engish, Introdução ao 
Pensamento Jurídico, cit., p. 326. 
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a “exclusão da responsabilidade objectiva”1042 e da não qualificação das infracções 

“atendendo só ao resultado”1043. 

O lugar da culpa, no seio da infracção disciplinar, não se afirmou de forma pacífica. De 

forma representativa, Marcello Caetano deixou escrito, no seu Do Poder Disciplinar, que 

“se a culpa ou o dolo importam para a graduação da pena a aplicar... não são essenciais para 

a existência da falta”. Bastava a voluntariedade do comportamento ou o agir do trabalhador, 

que a infracção tivesse sido praticada no uso de uma vontade livre e esclarecida1044. Guido 

Landi escreve que “a repressão da infracção disciplinar pressupõe que a infracção seja 

voluntária; mas não que seja dolosa: a distinção entre dolo e culpa não constitui critério 

para a identificação do ilícito disciplinar, mas fundamentalmente ou antes para valorar a 

gravidade”1045.  

O juízo de culpa desdobra-se na tripla exigência de imputabilidade, de exigibilidade e de 

censura, a título de dolo ou mera culpa1046. Na infracção praticada com dolo, o trabalhador, 

configurando a ilicitude da sua conduta, quer praticá-la, sabendo que dessa feita viola dever 

                                                      
1042. Eugenio Mele, La Responsabilità dei Dipendenti e degli Amministratori Pubblici, Giuffrè Editore, 

Milano, 2000, p. 152 (: “… sem dolo e sem culpa, naturalmente, não há responsabilidade disciplinar, não 
estando prevista uma forma de responsabilidade objectiva”). 

O Tribunal constitucional declarou a inconstitucionalidade da “norma constante do artigo 76.º do 
Regulamento de Disciplina Militar, na parte em que prevê a punição do militar queixoso, quando 
manifestamente se reconheça que não houve fundamento para a queixa, admite a punição do queixoso 
independentemente de qualquer intenção, aliciosa, isto é, pretende punir a mera apresentação de queixas 
infundadas, pelo que viola o preceituado nas disposições conjugadas dos artigos 18.º, n.º 2, e 52.º da 
Constituição” (cfr. Acórdão n.º 88-090-P, do TC, processo n.º 0149/84, TSC1988041988090P, in 
http://www.dgsi.pt/atco1 - itálico nosso). 

1043. María José Falcón y Tella y Fernando Falcón y Tella, Fundamento y Finalidad de la Sanción: ¿Un 
Derecho a Catigar?, Marcial Pons, Editions Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, Barcelona, 2005, p. 238. 

1044. Do Poder Disciplinar, Coimbra, 1932, pp. 56 e 57. Cfr. também João Caupers, parecer emitido no 
Processo n.º 76-DI-10, Relatório do Provedor de Justiça, 1977, cit., p. 125 (“A lei exige apenas que se trate de 
um facto voluntário, portanto imputável a uma vontade livre e correctamente formada (imputabilidade, 
ausência de coacção e de erro), e que esse facto viole deveres a que o funcionário se encontre sujeito”) e 
Mireille Delmas-Marty e Catherine Teitgern-Colly, Punir sans Juger. De la répression administrative au droit 
administratif pénal, Ed. económica, 1992, pp. 56 e 57 (“A imputabilidade material deve ser completada por 
uma imputabilidade moral que se define como sendo a possibilidade de imputar um facto a uma pessoa 
movida por uma vontade consciente aquando da prática do facto.”). 

1045. ”Disciplina”, Enciclopedia del Diritto, XIII, p. 37, e Lopes Navarro, Funcionarios Públicos, cit., p. 
234. 

1046. Belén Marina Jalvo, El Régimen Disciplinario de los Funcionarios Públicos, cit., pp. 219 e 226, e 
Jean-Michel de Forges, Droit de la fonction publique, cit., p. 169 (: "o agente não pode ser tido por 
responsável seja porque agiu sob coacção, no caso de força maior ou sob o império da demência"). 
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ou deveres laborais cujo cumprimento lhe é devido. A infracção disciplinar negligente 

caracteriza-se pelo facto de o trabalhador não querer o “evento típico de uma determinada 

conduta”, mas adopta-a, agindo com falta de cuidado, de forma superficial, ligeira, quer 

quando configura quer quando não chega a fazê-lo o correspondente efeito típico1047. 

Em sede de responsabilidade disciplinar, a exigência de culpa é genérica. Sendo um dos 

“elementos constitutivo ou indispensável a todas as infracções disciplinares”, não é 

identificativa, nas suas espécies, de cada uma delas, como elemento subjectivo do tipo1048 

ou é-o apenas de certas infracções1049. A espécie e gravidade da culpa são consideradas um 

                                                      
1047. Eugenio Mele, La Responsabilità dei Dipendenti e degli Amministratori Pubblici, Giuffrè Editore, 

Milano, 2000, pp. 149 e 150 (: “Naturalmente, non tutti gli atteggiamenti superficiali, imperiti, in violazione 
di regole e norme determinano un factto colposo: delle sue modalità non regolari, all’evento negativo”). 

1048. Lopes Navarro, Funcionários Públicos, cit., p. 234.  
1049. Os termos “negligência” e “dolo” são mencionados em determinadas infracções, induzindo a ideia de 

que a culpa não é exigência geral da responsabilidade disciplinar. Do enunciado legal, recortante de tipos de 
infracção disciplinar, verifica-se que são puníveis, respectivamente, com as sanções de repreensão, multa, 
suspensão, inactividade e aposentação compulsiva e demissão, as “faltas leves de serviço”, os “casos de 
negligência e má compreensão dos deveres funcionais”, os casos de “negligência grave ou de grave 
desinteresse pelo cumprimento de deveres profissionais”, os “casos de procedimento que atente gravemente 
contra a dignidade e prestígio do funcionário ou agente da função” e as “infracções que inviabilizarem a 
manutenção da relação funcional” (artigos 23.º a 26.º do Estatuto Disciplinar). A expressão “faltas leves de 
serviço” apresenta-se como uma formulação neutra ou conotada com falta negligente, a segunda e a terceira 
parecem apontar para infracções negligentes e a quarta e quinta para infracções praticadas a título de dolo. A 
análise dos subtipos mostra que esta correspondência não existe. Não se trata apenas de o termo 
“desobedecerem (às ordens dos superiores hierárquicos, sem consequências importantes)”, como destaca, 
relativamente à alínea b), do n.º 2 do artigo 23.º do Estatuto Disciplinar, Castro Neves, ter “uma coloração 
dolosa”, mas de as demais alíneas (salvo a primeira, na sua parte final) serem neutras do ponto de vista do 
cometimento da infracção com dolo ou com negligência. O mesmo se pode dizer quanto às situações 
apresentadas nas alíneas dos artigos 24.º a 27.º, com a excepção quanto ao artigo 24.º, n.º 1, alínea f), ao 
artigo 25.º, n.º 2, alínea c), ao artigo 26.º, no tocante à alínea f) do n.º 2 e à alínea f) do n.º 4 (a intenção, nesta 
última norma, por exemplo, corresponde a um elemento do tipo ou a dolo específico). Dir-se-á que não se 
atende devidamente ao recorte enunciativo das infracções que, pelo menos, nos n.ºs 1 do artigo 23.º e 24.º fala 
em “casos de negligência” e “em negligência grave”. Em primeiro lugar, importa apurar qual o sentido do 
termo negligência em tais normas. A negligência constitui, é sabido, uma das modalidades da culpa como 
censura ético-jurídica de um certo facto típico à pessoa do seu agente (Eduardo Correia, Direito Criminal, 
Vol. I, Coimbra, 1971, pp. 315 e 316). A ser o termo aí usado neste sentido, por compreender ficava o 
afastamento de condutas dolosas de tais preceitos ou a deslocação, como faz Castro Neves, para o elenco das 
infracções a que corresponde pena superior. Depois, pode questionar-se a caracterização de tipos de 
infracções a partir do elemento da culpa. A alternativa justificável, mas duvidosa, é a de o legislador ter 
aderido às teorias finalistas, que inserem a culpa na realização do tipo de ilícito, isto é, que o tomam como 
“elemento subjectivo da ilicitude”, esvaindo a diferenciação entre a ilicitude e a culpa ou subjectivando a 
primeira para objectivar esta (sobrelevam os critérios próprios da ética jurídico-social (convivial) sobre os da 
ética individual, os “bens ou valores de resultado” sobre o desvalor em si da conduta do agente; sobreleva o 
“juízo de valor” quanto à censurabilidade sobre “substrato desvalioso” da relação do agente com o facto) - 
Eduardo Correia, Direito Criminal, Vol. I, Coimbra, 1971, pp. 238 a 316. Por outro lado, para além da questão 
de saber se o termo “negligência” se refere aí a culpa negligente, há que notar que as expressões ombreiam 
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factor de graduação da escolha e medida da sanção, em geral e especificamente como 

circunstância agravante e atenuante, não podendo, em todo o caso, a sanção concreta ser 

superior à culpa1050.  

3.3.5.1. As circunstâncias excludentes da culpa 

Excluída que está a concepção da responsabilidade disciplinar como uma responsabilidade 

objectiva, com a afirmação do princípio da culpa, impõe-se reconhecer a relevância de 

                                                                                                                                                                  
com a “má compreensão dos deveres funcionais” e com “grave desinteresse pelo cumprimento de deveres 
profissionais”.  

No que respeita às “faltas leves de serviço”, a associação a faltas negligentes também não é segura. 
Tratam-se, na definição de Leal Henriques, de “aquelas que não oferecem perturbação nos serviços, nem 
revelam falta de diligência ou zelo por banda do funcionário infractor, mas mesmo assim não devem ficar sem 
reparo (v. g. funcionário que chega atrasado ao serviço, sem motivo justificado - primeira falta)” - 
Procedimento Disciplinar, Lisboa, 2.ª edição, 1989, p. 87. A “falta de diligência ou zelo” não pode significar 
que se trata de falta cometida sequer sem negligência porque a culpabilidade é, também no discurso do Autor, 
um elemento essencial da infracção disciplinar (Procedimento Disciplinar, Lisboa, 2.ª edição, 1989, pp. 29, 33 
e 34).  

Parece-me assim excessiva a leitura de Castro Neves, ademais das considerações prévias que tece, de que 
as normas do artigo 22.º, das alíneas do n.º 2 do artigo 23.º, das alíneas do n.º 1 do artigo 24.º e as alíneas se 
referem exclusivamente a condutas negligentes e de que quando perpetradas com dolo devem, ser em 
princípio, punidas com pena superior, salvo quando “concorram atenuantes ou agravantes que baixem ou 
subam a pena pelo funcionamento quer da atenuação extraordinária (artigo 30.º), quer do princípio da punição 
(artigo 31.º)”. E, por outro lado, que o cometimento, a título negligente, dos factos da alínea c) do n.º 2 do 
artigo 25.º, da alínea e), do n.º 2 do artigo 25.º, da alínea h) do n.º 2 do artigo 26.º ou da alínea a) do n.º 4 do 
artigo 26.º devem ser objecto de punição pela sanção inferior ou antecedente (“O novo Estatuto Disciplinar 
(1984) - algumas questões”, in Revista do Ministério Público, Ano 5, n.º 20, pp. 12 a 24). Tal leitura não é 
justificável em nome dos princípios da culpa e da proporcionalidade. A conotação, do ponto de vista da culpa, 
de infracções no que toca ao tipo de culpa - que não da culpa - é manipular o princípio da culpa. Acresce que 
encerra a proporcionalidade na qualificação ou subsunção dos factos a um tipo de infracção, retirando-a da 
determinação concreta da sanção. A diligência aí não surge na perspectiva de ter sido violado o dever 
autónomo, mas antes como “um parâmetro de avaliação objectiva do exacto cumprimento do trabalhador, a 
qual exige normalmente a co-presença tanto de um elemento relativo ao esforço subjectivo do prestador 
(empenho) como daquele relativo à capacidade técnico-profissional requerida pela natureza da prestação 
devida (perícia)” (Grandi apud Enrico Gragnoli, Rapporto di Lavoro Pubblico e Inquadramento Professionale, 
Departimento di Discipline Giuridiche dell’Economia e dell’ Azienda, Nuova Série, n.º 1, Cedam, 1992, p. 
152). No emprego público, a diligência não diz respeito apenas ao estrito exercício de funções, mas ao seu 
desenvolvimento com imparcialidade e transparência que deve ser também a pauta da Administração. Para 
além da avaliação da idoneidade, suficiência da prestação, releva igualmente o respeito das exigências/pautas 
reclamadas pela actividade administrativa (Enrico Gragnoli, Rapporto di Lavoro Pubblico e Inquadramento 
Professionale, cit., pp. 152 a 154). 

1050. Belén Marina Jalvo, El Régimen Disciplinario de los Funcionarios Públicos, cit., pp. 219 e 220. 
Salientando o primeiro aspecto, vide Américo A. Taipa de Carvalho, Direito Penal, Parte Geral, cit., p. 184. 
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causas de exclusão da culpa como a inimputabilidade, a inexigibilidade de conduta diversa 

e o erro de facto e de direito1051. 

O nexo de imputabilidade pressupõe a capacidade, livre e esclarecida, de escolha entre o 

resultado lícito e ilícito consubstanciado em determinado conduta, pelo que também em 

sede disciplinar a falta de imputabilidade prejudica a responsabilidade. 

A circunstância dirimente “não exigibilidade de conduta diversa” corresponde à situação 

em que o trabalhador não pode, em face das circunstâncias, corresponder às exigências dos 

deveres e obrigações cujo cumprimento lhe é devido nos termos do vínculo laboral. O 

trabalhador sabe como deve agir, o que lhe é exigido, tem a possibilidade de o fazer, mas as 

circunstâncias são impeditivas de uma actuação conforme àquela deverosidade.  

Nestes termos e na falta de previsão legal de parâmetros para a sua aferição objectiva, a 

situação há-de, pois, ser suficientemente convincente no sentido de permitir a conclusão de 

que não era devida, em concreto, por parte do trabalhador conduta diferente. Segundo o 

Acórdão do STA de 21 de Março de 2006, “só circunstâncias de verdadeira excepção 

permitirão reconduzir a conduta à não exigibilidade de outra1052”. 

A punibilidade pressupõe o nexo de imputação do facto ao agente e a consciência da 

ilicitude. O erro prejudica essa imputação e essa consciência, pelo que a inexistência de 

erro é “uma decorrência da exigência de responsabilidade subjectiva, em sentido 

estrito”1053. O erro, quando nas circunstâncias concretas, não for evitável, é susceptível de 

determinar a não culpabilidade do trabalhador. A crença errónea não pode resultar do 

incumprimento do dever de diligência1054. “[Q]uando a infracção foi cometida no exercício 

                                                      
1051. Belén Marina Jalvo e a própria, El Régimen Disciplinario de los Funcionarios Públicos, cit., pp. 229 

e 230. 
1052. Acórdão de 21 de Março de 2006, Processo n.º 0708/03, JSTA0006439 e SAP200603210708, in 

www.dgsi.pt/jsta. O Tribunal considerou que, “[e]mbora relevantes na determinação concreta da pena, não 
são circunstâncias dirimentes da responsabilidade disciplinar (não exigibilidade de conduta diversa – art. 32.º, 
al. d, do Estatuto Disciplinar) as condições (excesso de processos e penosas condições de trabalho) em que tal 
promoção foi proferida, nem a reconhecida qualidade funcional da Magistrada, dado que perante a gravidade 
das consequências de um erro nesse domínio, é, normalmente exigível, isto é exigível a um Magistrado de 
diligência média naquela situação concreta) a verificação efectiva da subsistência dos pressupostos da prisão 
preventiva” (pp. 1, 9 e 10). 

1053. Teresa Pizarro Beleza e Frederico de Lacerda da Costa Pinto, O Regime Legal do Erro e as Normas 
Penais em Branco (ubi lex distinguit ...), Livraria Almedina, Coimbra, 1999, pp. 9 e 10. 

1054. Belén Marina Jalvo e a própria, El Régimen Disciplinario de los Funcionarios Públicos, cit., p. 230. 
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de uma profissão ou actividade especializada esfuma-se a possibilidade de erro porque – 

pode dizer-se – a norma impõe a obrigação de não se enganar e opera, em consequência, a 

presunção de que não se enganou”1055. 

O erro pode assumir duas dimensões distintas: ou incide sobre o resultado da acção ou 

omissão perpetradas (erro de facto) ou sobre o desvalor de uma de outra (erro de direito). O 

primeiro dificilmente é relevante porque se reconduz, a maior parte das vezes, a uma 

situação de desconhecimento das circunstâncias concretas do exercício do conteúdo 

funcional (imperícia, inaptidão, inabilidade). A relevância do segundo tem de ser 

concatenada com o dever de diligência e cuidado exigível à concreta função exercida pelo 

trabalhador, como referido, e com a maior ou menor precisão da norma ou preceito 

violados.  

4. Limites de natureza política: a amnistia e o indulto 

A amnistia, o perdão genérico e o indulto são medidas de clemência, pelas quais o Estado 

renuncia ou abstém-se de exercer o jus puniendi, diferenciando, com carácter excepcional, 

os cidadãos perante a lei1056.  

A amnistia abole retroactivamente o desvalor jurídico de certa conduta, relativamente a um 

número geral e abstracto de situações, operando o apagamento da “prática de um acto 

criminoso ou equiparado”1057. Assim, estando pendente processo de efectivação da 

responsabilidade, extingue-se este; tendo sido proferida decisão final, cessa a sua execução 

e os respectivos efeitos jurídicos. No caso de suspensão cautelar, os efeitos jurídicos 

                                                      
1055. A. Nieto apud Belén Marina Jalvo, El Régimen Disciplinario de los Funcionarios Públicos, cit., p. 

230, nota 62.  
1056. Acórdão n.º 153/93, Processo n.º 151/92, considerandos 14 e 15, pp. 13 a 18, in 

www.tribunalconstitucional.pt.  
Cesare Beccaria adverte contra as “graças” em geral no poder punitivo: não deveriam existir numa 

“legislação perfeita onde as penas fossem suaves e o sistema de julgar regular e expedito”; “que fazer ver aos 
homens que se podem perdoar os delitos e que a pena não é a necessária consequência deles é fomentar a 
esperança enganadora da impunidade, é fazer crer que, uma vez que é possível o perdão, as condenações sem 
perdão são mais o resultado da violência da força do que emanações da justiça” (pp. 161 e 162). 

1057. Acórdão n.º 153/93, Processo n.º 151/92, considerandos 14 e 15, pp. 13 a 18, in 
www.tribunalconstitucional.pt, e Serge Salon e Jean-Charles Savignarc, La Fonction Publique, Sirey, 1985, p. 
239.  
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produzidos devem ser apagados, por ser «afastada» a infracção que aquela pressupunha1058. 

Ao destruir “retroactivamente os…efeitos jurídicos [da infracção] e elimina[ar] aqueles 

cuja acção persiste”, “por uma ficção legal, tudo se pass[a] como se não tivesse 

existido”1059. O “esquecimento da ilicitude dos factos”1060, os quais deixam de ser 

retroactivamente considerados, não apaga, no entanto, os factos na sua materialidade, nem 

outros seus desvalores jurídicos, segundo um dado entendimento1061. A distinção entre a 

censurabilidade dos factos e a sua materialidade pode não ter, todavia, suporte na 

determinação legal de amnistiar certas infracções, tudo está na interpretação dos comandos 

contidos nesta categoria de lei-medida.  

Constituindo uma opção política ou político-legislativa, as razões de justiça e conveniência 

que a determinam podem justificar modelações “à produção de alguns efeitos da amnistia”, 

com um alcance, maior ou menor1062. No caso da amnistia disciplinar, os efeitos jurídicos 

variam consoante intervém antes ou depois da aplicação da sanção disciplinar: no primeiro 

caso, extingue a infracção e é, por isso, arquivado o procedimento disciplinar; no segundo, 

põe termo aos efeitos da sua punição; faz cessar o prosseguimento da execução da sanção 

(principal e acessória) em curso, sem afastar os efeitos jurídicos que já produzidos1063. 

Dependendo da sua amplitude, não deve ser inscrita menção referente à punição disciplinar 

no registo biográfico e/ou disciplinar ou deve ser averbada a aplicação de amnistia1064. O 

                                                      
1058. Serge Salon e Jean Charles Savignac, Fonction Publique, Agents de l’État, des Collectivités Locales 

et des Grands Services Publics, cit., p. 241. 
1059. Parecer n.º 9/80, do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República apud Parecer n.º 

100/2001, in DR., II Série, n.º 141, de 21 de Junho de 2002, p. 11428. 
1060. Victor Faveiro refere-se ao “esquecimento dos factos ilícitos”, p. 89.  
1061. Assim, por exemplo, o decretamento de amnistia relativamente a certa infracção disciplinar ou 

criminal não possui “qualquer reflexo sobre a situação do agente que tenha sido afectado por uma medida 
estatutária, ainda que esta tenha resultado da prática de factos correspondentes ao tipo legal de infracção 
amnistiada” - Parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República n.º 100/2001, in DR., II 
Série, n.º 141, de 21 de Junho de 2002, p. 11428. 

1062. Parecer n.º 9/80, do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República apud apud Parecer n.º 
100/2001, DR., II Série, n.º 141, de 21 de Junho de 2002, p. 11 428. 

1063. Lopes Navarro observe que a “pena continua a ser um índice da conduta do funcionário”. No 
entanto, referencia, em 1940, que a amnistia “aniquila os próprios factos a que respeita” (Funcionários 
Públicos, cit., p. 239). 

1064. Serge Salon e Jean Charles Savignac, Fonction Publique, Agents de l’État, des Collectivités Locales 
et des Grands Services Publics, cit., p. 241, e artigo 11.º, n.º 4, do Estatuto Disciplinar de 1984 (: “As 
amnistias não destroem os efeitos já produzidos pela aplicação da pena, devendo, porém, ser averbadas no 
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amnistiado pode, portanto, ter interesse no prosseguimento de recurso que tenha interposto 

da decisão punitiva. 

As infracções laborais das relações jurídicas de emprego público não estão excluídas da 

previsão da alínea f) do artigo 161.º da Constituição. O enunciado normativo não permite 

uma interpretação que exclua a possibilidade de amnistia ou perdão genérico respectivos. 

Os poderes do empregador público não ficam prejudicados ou usurpados por tal 

intervenção parlamentar. Não se trata de qualquer incidência sobre o poder disciplinar do 

empregador. A perspectiva parlamentar é genérica. A amnistia altera a possibilidade de 

determinadas disposições legislativas actuarem ou o efeito da actuação destas, intervindo 

retroactivamente sobre o desvalor concreto de certas condutas ou de “factos passados”1065. 

Nas palavras de Mário Torres, fundando-se a “legitimidade do poder de amnistiar… na 

própria soberania que a Assembleia da República exercita através desta medida político-

legislativa, [é] incorrecto ligá-la ao poder punitivo (criminal, disciplinar ou outro)”1066. Por 

isso não se pode dizer, como no acórdão do STJ, de 4 de Outubro de 1992, que “[q]uando o 

Estado amnistia as infracções laborais do sector empresarial público, fá-lo assumindo a 

dupla qualidade de legislador e de titular ainda que mediatamente, do poder disciplinar”1067. 

São diferentes as respectivas autoridades públicas: num caso, temos o órgão de soberania 

Assembleia da República, no exercício da função político-legislativa, no outro, a pessoa 

colectiva pública empregadora1068. 

                                                                                                                                                                  
competente processo individual”; igual sentido dispositivo encontra-se em estatutos disciplinares anteriores). 

1065. Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 153/93, Processo n.º 151/92, considerano 15, p. 15, in 
www.tribunalconstitucional.pt 

1066. “Amnistia de infracções disciplinares laborais. Constitucionalidade – Princípio da Legalidade. 
Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 4 de Outubro de 1992”, anotação, in Revista do Ministério 
Público, Ano 13.º, Outubro/Dezembro, 1992, n.º 52, p. 153.  

1067. Cfr. acórdão proferido no processo n.º 3518/92, da Secção de Jurisdição Social, in Revista do 
Ministério Público, Ano 13.º, Outubro/Dezembro, 1992, n.º 52, p. 148.  

1068. Do ponto de vista dos elementos distintivos, entre as empresas públicas e de capitais públicas e as 
empresas do sector privado, a opção pela amnistia das infracções cometidas pelos trabalhadores das primeiras 
e não das segundas não se pode dizer irrazoável e infundada. A exclusão dos trabalhadores do sector privado 
por uma lei de amnistia pode explicar-se pelo intuito de protecção da autonomia privada das respectivas 
entidades patronais (o que não significa afastar a competência da Assembleia da República para conceder 
amnistias ou perdões genéricos relativamente às respectivas infracções). A autonomia das empresas públicas 
está sujeita a limites e condicionamentos públicos que não impendem sobre as empresas do sector privado. 
Acórdão n.º 153/93, Processo n.º 151/92, ponto 17 (pp. 22 a 24) e ponto 1 (pp. 25 a 28), in 
wwwtribunalconstitucional.pt. Acresce que a opção pela inclusão dos trabalhadores das entidades públicas, 
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A amnistia de infracções disciplinares é, em geral, delimitada pelo critério de gravidade 

espelhada na sanção aplicável ou aplicada, pela existência, no registo disciplinar, de 

anterior punição e pela relevância criminal dos factos em que se traduz. Neste caso, coloca-

se a questão de saber se a entidade com competência disciplinar pode examinar a 

“relevância criminal dos factos integradores de desaplicação da amnistia” ou “se este 

exame só pode ser feito por um tribunal criminal, caso em que se justificará a suspensão do 

procedimento disciplinar até resolução da questão prejudicial”1069. A amnistia é uma 

condição negativa de punibilidade dos factos, por determinação legal, logo vinculativa seja 

para a Administração seja para os tribunais1070. 

A amnistia diferencia-se do perdão genérico, porque este incide sobre sanções aplicadas por 

decisão punitiva, com efeitos para o futuro1071. Distingue-se, igualmente, do indulto que, 

relativamente a uma concreta condenação penal ou equiparada, afasta, diminui ou suspende 

as respectivas consequências jurídicas1072. O carácter concreto e excepcional do indulto não 

se coaduna com o exercício, em exclusividade, do poder disciplinar por parte do 

empregador público. 

5. Limites administrativos 

Os limites administrativos dizem respeito ao mérito e à conveniência da decisão disciplinar. 

Podem ser contemporâneos (v.g., ponderação da medida da sanção e da pertinência da sua 

suspensão) ou posteriores (v.g., revogação da sanção, reabilitação e reintegração póstuma). 

5.1. A revogação por inconveniência 

A aplicação de uma sanção disciplinar (válida) pressupõe a ponderação pelo empregador de 
                                                                                                                                                                  
incluindo as do sector público económico, e independentemente do regime jurídico de trabalho pode, na sua 
unidade, ser compreendida a partir das modelações jus-publíscitas que, em maior ou menor medida, sempre 
intercedem. 

1069. Parecer da PGR n.º 24/1995, de 7 de Dezembro de 1995, p. 3, PGRP00000743 e Documento 
PPA19951207002400.  

1070. Parecer da PGR n.º 24/1995, de 7 de Dezembro de 1995, pp. 15, 16 a 18. A amnistia, constituindo 
uma questão que pode obstar ao “desenvolvimento normal do procedimento” ou prejudicar a tomada de uma 
decisão sobre o respectivo objecto, oferece-se à resolução da Administração no próprio procedimento 
disciplinar.  

1071. Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 153/93, Processo n.º 151/92, considerando 14, p. 14, in 
www.tribunalconstitucional.pt  
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vários critérios legais, entre os quais, para além da qualificação da infracção ou infracções, 

se incluem a natureza do serviço, o grau de culpa, as específicas funções exercidas pelo 

trabalhador, a sua categoria, a sua personalidade, o circunstancialismo da infracção, a 

existência de circunstâncias agravantes ou atenuantes específica1073. Neste quadro, não há 

lugar, aquando da aplicação da sanção, para um juízo de oportunidade ou conveniência 

exterior aos critérios enunciados, pois parte destes envolvem-no já por si. Depõe contra a 

reponderação dos mesmos subsequente à aplicação da sanção e, portanto, a alteração 

posterior da mesma em nome da conveniência, duas razões: i) a finalidade, ainda que 

subsidiária, de prevenção geral das sanções disciplinares; ii) a possibilidade de a 

manutenção da sanção poder ser apreciada em sede de reabilitação. 

Sem prejuízo, não é de excluir a possibilidade de a revogação da sanção ser antecedida de 

uma medida provisória de suspensão da mesma por um período probatório razoável, ditada 

pelo interesse público (v.g., infungibilidade da prestação do trabalhador sancionado, por um 

exemplo, de cirurgião) que permita ao empregador formar a convicção necessária à 

sustentação do juízo revogatório1074 1075. 

5.2. A suspensão ilimitada 

A decisão disciplinar punitiva pode determinar que a sanção disciplinar aplicada não seja 

executada, mas fique suspensa por período determinado dentro de dados limites temporais, 

variáveis em função da gravidade da sanção. A suspensão não atinge a necessidade da 

sanção, pois esta é aplicada, tornando-se patente ao trabalhador o desvalor jurídico da sua 

                                                                                                                                                                  
1072. Acórdão n.º 153/93, Processo n.º 151/92, considerandos 14 e 15, pp. 13 a 18. 
1073. Cfr. artigo 28.º do Estatuto Disciplinar de 1984.  
1074. Ver Acórdão do Cour Administrative d’Appel de Marseille, Processo n.º 04MA01971, 

http://www.legifrance.gouv.fr. O Tribunal afirma que uma decisão disciplinar punitiva “não cria direitos 
adquiridos nem em benefício da autoridade investida do poder disciplinar nem em favor de terceiros; que uma 
tal decisão poder, por conseguinte, ser legalmente retirada a todo o momento pelo seu autor”. 

1075. Na linha da ponderação da conveniência de serviço, prevê a Lei brasileira n.º 8.112, de 11 de 
Dezembro de 1990, a conversão da sanção de suspensão do exercício de funções em multa. Concretamente, a 
“Lei que institui o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das autarquias, inclusive as em 
regime especial, e das fundações públicas federais”, não prevendo a multa como sanção disciplinar, usa-a 
como parâmetro de conversão da sanção de suspensão, “quando houver conveniência para o serviço… poderá 
ser convertida em multa, na base de 50% (cinquenta por cento) por dia de vencimento ou remuneração, 
ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço”. Cfr. artigo 130.º, § 2, da Lei n.º 8.112, de 11 de 
Dezembro de 1990.  
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conduta e a exacta censurabilidade que mereceu ao empregador. Nesta medida, parte da 

finalidade da sanção disciplinar, do ponto de vista da prevenção especial positiva, fica 

cumprida e também a prevenção especial negativa, na medida em que o trabalhador é 

dissuadido de voltar a cometer infracção disciplinar, uma vez que decorrido o período de 

tempo pelo qual a sanção fica suspensa a mesma extingue-se. As sanções que importam a 

cessação da relação jurídica de emprego, na falta de qualquer uma destas finalidades, não 

comportam a possibilidade de suspensão. 

Nestes termos, a figura da suspensão é incompatível com a própria ideia de falta de limite 

temporal para a mesma. Depois, claro, retiraria qualquer segurança jurídica ao trabalhador e 

colocá-lo-ia numa situação de disponibilidade laboral desproporcionada.  

5.3. A reabilitação profissional 

A reabilitação traduz-se em apagar, administrativamente, a sanção, deixando a mesma a 

partir de então de se ter por aplicada; pode acontecer que seja substituída por outra, sem os 

correspondentes efeitos1076. Funda-se no comportamento do trabalhador após a aplicação da 

sanção e, como tal, há-de a correcção disciplinar ser visível, para o que é relevante o 

decurso do tempo. Mesmo que a lei não fixe prazos para a reabilitação, a passagem do 

tempo deve ter-se como uma sua condição da possibilidade. Sendo um instrumento de 

prevenção especial positiva, devem os respectivos efeitos variar em função da natureza e/ou 

gravidade da sanção aplicada. Por outro lado, devem acautelar, na perspectiva da prevenção 

geral negativa, a «indagação» da inexistência de interesses públicos na não «manutenção» 

da sanção. Em síntese, a reabilitação extingue, a partir de dado momento, a sanção, por 

consumpção das finalidades próprias da mesma. Por outras palavras, dá-se uma 

«recuperação» automática (nos termos da decisão de reabilitação) para efeitos disciplinares 

do trabalhador sancionado. Não é uma medida de carácter excepcional: é uma decisão 

                                                      
1076. Cfr. Parecer n.º 116/1982, do Conselho Consultivo da PGR, de 28 de Outubro de 1982: “1 – A 

decisão do delegado do Conselho da Revolução de 20 de Novembro de 1979 que, ao abrigo do disposto no 
Decreto-Lei n.º 139/76, de 19 de Fevereiro, substituiu a pena de demissão ope legis sofrida pelo recorrente 
pela de aposentação compulsiva, sem os efeitos da compulsividade, a partir da data em que foi proferido o 
despacho reabilitador, fez desaparecer desde este momento a primeira medida da ordem jurídica.” 

No caso de sanção expulsiva não importa a recuperação do emprego perdido. Cfr. artigo 84.º do Decreto-
Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro. 
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imposta pela conveniência e pela legalidade em sentido amplo. Avulta a ideia da dignidade 

da pessoa humana como critério e limite da aplicação e subsistência da sanção disciplinar. 

5.4. A reintegração a título póstumo 

A sanção disciplinar é uma sanção pessoal, que censura um trabalhador porque praticou 

num certo espaço e tempo factos que violam os deveres e as obrigações que lhe são devidos 

nos termos da relação jurídica de emprego. A morte do trabalhador é uma causa extintiva 

desta e, portanto, de procedimento disciplinar pendente e de sanção disciplinar aplicada. 

O apuramento subsequente da ilegalidade da sanção aplicada, em princípio, não se 

repercute na sanção aplicada, por estar extinta. A anulação ou a declaração de nulidade tem, 

no entanto, o efeito útil de importar a restituição do valor da multa, dos vencimentos e da 

pensão de aposentação perdida1077. 

A reintegração pode ser entendida no sentido de reabilitação, tendo o efeito útil de fazer 

cessar os efeitos jurídicos associados à sanção.  

A reintegração pode ficar a dever-se à revisão ou reavaliação da actualidade valorativa de 

sanção disciplinar aplicada num quadro específico de legalidade, como é o caso das 

medidas de “saneamento da função pública” no período subsequente ao 25 de Abril de 

19741078, muitas das quais vieram a ser revistas no âmbito de procedimento de reabilitação, 

esteada na “notória injustiça” e no “alcance negativo para o processo revolucionário [então] 

em curso”1079. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      

1077. Cfr. artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro, e artigo 76.º do Estatuto da Aposentação 
(Decreto-Lei n.º 498/72, de 9 de Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 191-A/79, de 25 de Junho. 

1078. Cfr. Decreto-Lei n.º 277/74, de 25 de Junho, e Decreto-Lei n.º 123/75, de 11 de Março.  
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CONCLUSÕES 

Secção II 

Os limites do poder disciplinar 

Limites subjectivos 

1. O poder disciplinar está limitado do ponto de vista subjectivo e é intersubjectivo, isto é, 

quanto àqueles que são sujeitos activos e passivos do poder disciplinar e quanto à 

determinação daqueles que podem estar entre si numa relação jurídica disciplinar.  

2. O poder disciplinar é exercido pelos órgãos administrativos, no quadro de uma relação 

jurídica de emprego público, e tem várias feições, em função das quais é distribuído 

(v.g., nem todos os órgãos têm competência para punir). 

3. A atribuição de competência (subjectiva) para punir varia proporcionalmente à 

gravidade da sanção a aplicar. 

                                                                                                                                                                  
1079. Cfr. Decreto-Lei n.º 139/76, de 19 de Fevereiro.  
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4. Atenta a dispersão legal de competências, a competência punitiva primária deve caber 

aos respectivos órgãos administrativos desconcentrados, podendo as decisões punitivas 

tomadas ser, no entanto, anuladas e revogadas pelos órgãos superiores.  

5. Pode existir poder disciplinar sem poder de direcção. 

6. A competência para aplicar (todas) as sanções disciplinares aos trabalhadores das 

pessoas colectivas públicas não deveria caber senão aos respectivos órgãos próprios. 

7. O alcance do poder disciplinar sobre dirigentes, titulares dos órgãos administrativos (da 

administração directa ou indirecta), é determinado pelas características e conteúdo da 

relação jurídica de emprego correspondente. 

8. Os conselhos de disciplina são órgãos colegiais, quase sempre de composição mista 

paritária, com competências consultivas e instrutórias e, raramente de decisão, em 

matéria disciplinar. 
* 

1. Existe dualidade de vínculos jurídicos laborais nas situações de acumulação de emprego 

público, nas situações em que um trabalhador realiza uma prestação única de trabalho 

para um mesmo empregador, tendo com o mesmo dois vínculos jurídicos laborais (um 

activo e outro inactivo ou suspenso) ou, não se encontrado na situação de acumulação 

de funções (realiza uma prestação de trabalho única), está ligado a empregadores 

diferentes por vínculos laborais diferentes (um activo e outro suspenso) ou por um 

vínculo laboral (estrutural) e um vínculo funcional. 

2. O critério de determinação da competência para instaurar procedimento disciplinar e 

decidi-lo é o da relação jurídica de emprego que estiver em causa ou o do sujeito 

empregador para com o qual o trabalhador viola dever ou obrigação a que está 

vinculado no quadro da respectiva relação jurídica. 

Limites temporais 

1. Os limites temporais relativos ao exercício do poder disciplinar são quer os limites 

temporais da sujeição ao poder disciplinar, reportados à «vida» da relação jurídica, quer 

os limites temporais relativos ao exercício do poder disciplinar. 

2. A formalização do vínculo laboral é determinante para a sujeição ao exercício do poder 

disciplinar. 
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3. A responsabilidade disciplinar por factos anteriores à constituição da relação jurídica de 

emprego só pode ser equacionada se contenderem, a partir dessa constituição, com as 

obrigações e os deveres a que o indivíduo passou a estar sujeito, o que em princípio é de 

excluir. 

4. Da responsabilidade disciplinar deve distinguir-se o superveniente conhecimento da 

falta de preenchimento de requisitos para o exercício de funções públicas, falta que 

pode relevar no plano da validade da relação jurídica de emprego público ou 

eventualmente, nalguns casos, no plano da responsabilidade criminal. 

5. A falta de juramento no acto de posse não afecta a validade da declaração de vontade do 

particular e, concomitantemente, a validade da própria relação jurídica de emprego. A 

recusa do trabalhador de assumir o compromisso de “desempenhar as suas funções em 

subordinação aos objectivos do serviço e na perspectiva da prossecução do interesse 

público” pode ter, nesta medida, eventual relevância disciplinar. 

6. A cessação da relação jurídica de emprego não obsta à instauração, prosseguimento e 

punição do trabalhador por infracção disciplinar praticada antes do termo da mesma. 

7. Não é de excluir a possibilidade de ser instaurado e dada continuidade a procedimento 

disciplinar contra trabalhador aposentado, à luz da finalidade de prevenção geral da 

punição disciplinar. 

8. As modificações da relação jurídica de emprego público quanto aos sujeitos podem ser 

intersubjectivas e intra-subjectivas. As modificações intersubjectivas são aquelas em 

que o trabalhador passa a estar vinculado a outra pessoa colectiva pública ou a 

disponibilizar a sua prestação de trabalho a outra pessoa colectiva pública. As 

modificações intra-subjectivas são aquelas em que o trabalhador, sem deixar de manter 

o vínculo de trabalho com a mesma pessoa colectiva pública, passa a exercer funções 

sob a direcção de outro dos seus órgãos, no seio de outro serviço. 

9. As modificações subjectivas podem ser definitivas ou temporárias, podendo importar, 

no primeiro caso, mudança do sujeito público empregador. 

10. Nos casos em que a modificação subjectiva é definitiva e importa mudança de 

empregador público, compete ao novo empregador a determinação da sanção 

disciplinar, de acordo com as valorações legalmente previstas para a “medida e 
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graduação das penas”, nos limites do disposto no procedimento disciplinar. 

11. Não sendo a modificação definitiva, o trabalhador exerce, por um período de tempo 

mais ou menos longo, funções para outra pessoa colectiva pública, ou exerce funções 

sobre a autoridade e direcção de órgão diferente da mesma pessoa colectiva, sem que 

cesse a relação jurídica de base, ou estrutural, aquela sobre a qual opera a modificação, 

constituindo-se um outro «vínculo funcional». Neste caso, coexiste o poder disciplinar 

do «empregador de origem» com o poder disciplinar do «empregador de destino». 

12. O poder de instaurar procedimento disciplinar, realizar instrução e punir, na situação de 

mobilidade, decorre, em concreto, de saber qual o empregador, e relação jurídica, em 

face do qual se verifica a prática da infracção. 

13. Os limites temporais ao exercício do poder disciplinar respeitam quer aos períodos em 

que é possível o respectivo exercício, seja instaurando procedimento disciplinar, 

executando sanção disciplinar aplicada, seja ainda ao período de tempo durante o qual 

se pode verificar esse exercício. 

14. Os prazos de prescrição devem ser adequados a, de forma equilibrada, permitir o 

exercício útil do poder disciplinar e garantir um grau suficiente de segurança jurídica ao 

trabalhador.  

15. Os prazos de prescrição deveriam ser diferenciados em função da gravidade das 

infracções. 

16. O decurso do tempo pode relevar a partir de um termo objectivo e a partir de um termo 

subjectivo, respectivamente, a prática dos factos e o seu conhecimento. 

17. Quanto a este último, existe concentração do poder decisório de não instauração 

procedimento disciplinar, mas não da decisão contrária. 

18. O conhecimento objectivo geralmente considerado é o de uma infracção 

suficientemente caracterizada do ponto de vista jurídico. 

19. A dupla exigência subjectiva e objectiva do conhecimento prescricionalmente relevante 

(por certo órgão e de realidade disciplinar suficientemente configurada) alonga o 

respectivo prazo prescricional, nalguns casos, de forma contrária ao princípio da 

proporcionalidade. 

20. A relevância do conhecimento da infracção disciplinar como termo a quo de prazo 
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prescricional não é afastado pela sua configuração também como infracção criminal. 

21. O conhecimento da natureza criminal dos factos é, para efeitos de prescrição, o do 

empregador público. 

22. O prazo de prescrição objectivo interrompe-se pela prática de acto que exprima a 

intenção de exercício do poder disciplinar, como seja a indagação sobre a consistência 

(indiciária) da notícia da prática de infracção disciplinar e do seu autor. 

23. Não há lugar a mais do que uma interrupção, temporal e duplamente limitada, uma vez 

que tem de ocorrer no prazo de prescrição e porque relevante é apenas o último acto 

praticado no decurso desse prazo. 

24. O efeito suspensivo de processos investigatórios só deve verificar-se se forem 

objectivamente necessários ou efectivamente relevantes para à determinação dos 

contornos disciplinares da conduta do trabalhador, assim como se forem conduzidos de 

forma diligente. 

 

 

 

Limites objectivos 

1. Os limites objectivos do poder disciplinar são, por um lado, os limites decorrentes do 

objecto imediato e do objecto mediato da relação jurídica de emprego público e, por 

outro lado, os limites relativos ao objecto da infracção disciplinar. 

2. No que se refere aos limites relativos ao objecto imediato, a responsabilidade 

disciplinar do trabalhador afere-se pelo regime jurídico de trabalho que lhe é aplicável 

no momento da prática de infracção disciplinar. 

3. Na hipótese de modificação transitória da relação jurídica de emprego, a sanção que 

importe a cessação da relação jurídica pode repercutir-se na relação jurídica de emprego 

modificada ou suspensa. 
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4. No caso de variação ao nível da prestação de trabalho, o trabalhador responde pelos 

deveres correspondentes às funções efectivamente exercidas, salvo no caso de variação 

funcional ilegal. 

Limites relativos ao objecto da infracção disciplinar 

1. O princípio da legalidade postula a previsão legal das infracções disciplinares (artigo 

266.º, n.º 2, da CRP). 

2. Não há uma reserva parlamentar da generalidade das infracções disciplinares. 

3. Constitui reserva relativa de competência legislativa da Assembleia da República o 

regime geral de punição das infracções disciplinares, os princípios fundamentais 

relativos à audiência e defesa do trabalhador arguido em procedimento e a definição das 

causas de cessação (designadamente, por motivos disciplinares) da relação jurídica de 

emprego público. 

4. Sem prejuízo do princípio da legalidade, importa ter presente que, em nome de uma 

melhor eficácia na apreensão da realidade regulada e dos interesses das partes na 

relação de trabalho, assim como do direito fundamental à contratação colectiva, deve 

ser deixada à normação regulamentar e à autonomia colectiva um espaço de 

intervenção. 

5. O princípio da legalidade enquanto tipicidade postula que a predeterminação legal das 

condutas infractoras deva ser de molde a que as decisões punitivas associadas sejam 

previsíveis e objectivas para os seus destinatários. 

6. Não decorre do princípio da tipicidade um imperativo de descrição legal exaurente dos 

tipos.  

7. Em matéria de infracções disciplinares, existe uma “tipicidade nuclear”, expressiva de 

uma específica valoração disciplinar. 

8. As normas de Direito disciplinar que prevejam medidas expulsivas (maxime, a sanção 

de demissão) têm que conter um grau de precisão tal que permita identificar o tipo de 

comportamentos a que elas se podem aplicar. 
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9. Quando a norma legal remete para norma regulamentar a definição de infracções, esta 

remissão não pode permitir a intrusão do poder executivo na reserva de legalidade: o 

princípio da legalidade exige que os parâmetros dessa definição constem da lei e não de 

normas regulamentares (proibição de regulamento independente). 

10. A tipologia aberta das infracções disciplinares esbate as possibilidades de identificação 

de lacunas. Nem, por isso, os tipos disciplinares são elásticos. Há um quid identificativo 

de cada infracção, que veda a alternativa ou a indefinição na subsunção dos factos às 

normas. 

11. O erro sobre a prática de infracção disciplinar tem uma relevância mitigada, atenta 

tipicidade aberta das infracções disciplinares, a censurabilidade do erro à luz do dever 

de zelo, e a irrelevância tipológica da distinção entre dolo e mera culpa. 

12. É apenas um elemento a ponderar em sede de determinação da sanção e da sua medida. 

13. A intocabilidade do caso julgado no confronto com uma declaração de 

inconstitucionalidade com força obrigatória geral de uma determinada norma por parte 

do Tribunal Constitucional significa afectar a força preceptiva da Constituição, isto é, 

das suas normas e princípios. 

14. A primeira parte do n.º 3 do artigo 282.º da CRP dá prevalência ao primeiro dos 

referidos parâmetros. 

15. A segunda parte do n.º 3 do artigo 282.º prevê a possibilidade de não ressalva dos casos 

julgados que aplicaram norma disciplinar de conteúdo menos favorável. 

16. Os critérios da decisão do tribunal constitucional quanto a tal não ressalva constam do 

n.º 4 do artigo 282.º. 

17. Quer a intangibilidade do caso julgado quer a inimpugnabilidade do acto administrativo 

(caso administrativo decido) são corolários da segurança e da certeza jurídicas. 

18. Ambas correspondem a valores constitucionais com sentido próprio: a primeira 

preserva a certeza da composição dos litígios resultante das decisões judiciais, que 

conflui na paz social; a segunda resulta da opção pelo modelo de administração 



 
Capítulo II – Os limites ao exercício do poder disciplinar 281 
________________________________________________________________________________________ 
 

executiva no qual, como corolário do poder administrativo da definição unilateral do 

direito aplicável às situações individuais e concretas, surge ´da necessidade da 

estabilidade das decisões administrativas. 

19. Os efeitos sobre a decisão disciplinar que aplica norma disciplinar válida da revogação 

desta última decorrem, prima facie, dos critérios gerais de aplicação de leis no tempo. 

20. As especificidades neste domínio decorrem, por um lado, da aplicação da norma 

disciplinar mais favorável e, por outro lado, da prevalência da autonormação resultante 

da autonomia colectiva. 

21. Contra a aplicação retroactiva das normas disciplinares sancionatórias depõem o 

princípio da legalidade, o princípio da tutela da confiança e o princípio da boa fé. 

22. Relevam na alçada do princípio da aplicação da norma mais favorável as normas 

sancionatórias que tipifiquem um facto como infracção disciplinar, que o qualifiquem 

como infracção mais gravosa, que introduzam circunstância agravante, suprimam ou 

restrinjam circunstância atenuante ou dirimente de responsabilidade. 

23. Não sendo um imperativo constitucional, depõe no sentido da aplicação da lei mais 

favorável a actualização da valoração disciplinar das infracções disciplinares, na 

perspectiva dos interesses do empregador. 

24. O conceito de infracção disciplinar não se preenche com a violação indefinida de dever 

ou obrigação disciplinares. O conceito de infracção disciplinar não prescinde do 

“facto”, da descrição da conduta que corporize a violação deste ou daquele dever. 

25. Os deveres objectivam, sintetizam, as regras de disciplina e na medida em que se 

materializam em condutas tipificadas, ainda que de forma aberta, como infracções 

disciplinares, serão susceptíveis de punição enquanto tais. 

26. O trabalhador, na relação jurídica de emprego público, está obrigado para com o 

empregador público a realizar uma prestação de trabalho. Envolve a observância de um 

conjunto de deveres que, partindo dessa obrigação, a extravasam. 
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27. A infracção continuada e a infracção de execução continuada têm em comum a unidade 

valorativa; distinguem-se pelo facto de a primeira consubstanciar uma situação de 

unidade na pluralidade de infracções e a segunda uma situação de unidade 

correspondente a uma infracção, sendo aparente a pluralidade que exista. 

28. A tentativa em si constitui uma actuação avaliável face aos deveres funcionais e, 

portanto, susceptível de ser punida, quer no quadro sancionatório previsto para a 

infracção não consumada, quer no quadro sancionatório do tipo de infracção a que seja 

subsumível. 

29. O carácter geralmente mais vago da definição do ilícito disciplinar permite englobar o 

simples começo de execução, ou actos preparatórios, e os meros “comportamentos de 

ajuda e assistência” (cumplicidade). 

30. Os trabalhadores são os sujeitos passivos do exercício do poder disciplinar. O regime 

disciplinar aplicável apura-se em face da natureza do vínculo laboral e regime jurídico 

correspondente. 

31. As infracções disciplinares são, tendencialmente, autónomas, sem qualquer relação de 

dependência com a conduta de outros trabalhadores que nela intervenham. O 

trabalhador responde disciplinarmente na medida da subsunção da sua conduta ao 

quadro das infracções disciplinares. 

32. O juízo da ilicitude é talhado com referência aos deveres, mas não se esgota na 

respectiva violação, antes pressupõe a recondução ao critério delimitador de 

determinada infracção. A infracção disciplinar não existe com toda e qualquer violação 

ou ofensa inominada de deveres funcionais. 

33. Os deveres devem ser delimitados pela lei na medida em que contendam com direitos 

fundamentais e porque são parte do recorte da ilicitude como elemento da infracção 

disciplinar, na medida da necessária percepção prévia genérica das condutas 

censuráveis. 

34. Em relação às condutas do trabalhador exteriores ao exercício das funções, o princípio a 

afirmar é o da sua irrelevância disciplinar. Presumivelmente são extrafuncionais e há 
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que acautelar e garantir os direitos de uma cidadania activa dos trabalhadores da 

Administração Pública e os direitos de liberdade e reserva da vida privada. 

35. A exterioridade funcional da conduta não equivale a conduta praticada fora do local e 

do tempo de serviço, nem a conduta adoptada na respectiva pendência é 

necessariamente funcionalmente relevante. 

36. O critério é o do exercício das funções. Em geral, considera-se que a prestação de 

trabalho ocorre no local e no tempo delimitados pelo vínculo jurídico-laboral. No 

entanto, na medida em que a conduta, ocorrida fora destes termos, seja abrangida pelas 

obrigações e deveres de prestação do trabalhador, são passíveis de serem 

disciplinarmente relevantes. 

37. A ética e a deontologia dos trabalhadores da Administração é mais abrangente do que as 

vinculações disciplinares decorrentes dos vínculos laborais, tendo, por vezes, tradução 

em códigos de conduta, que constituem um referente mais alargado e explicitam os 

deveres disciplinares dos trabalhadores. 

38. A necessidade de “reforçar uma ética de serviço público e de restaurar a confiança” no 

mesmo deve ser inserida no complexo obrigacional da relação jurídica laboral. Os 

códigos de conduta constituem modelos de comportamento profissional exigíveis a cada 

trabalhador. Valem como parâmetros no juízo de aferição de uma concreta infracção 

disciplinar. 

39. Os standards deontológicos de condutas identificadas como infracção disciplinar 

devem interpretar-se como conceitos jurídicos indeterminados e, portanto, devem ser 

preenchidos através de uma análise pormenorizada e concreta dos factos e de uma 

qualificação dos mesmos a partir dos valores expressos nas correspondentes normas 

jurídicas. 

40. O primeiro dever do trabalhador é o de realizar a prestação de trabalho para que foi 

recrutado, que é um dever simultaneamente de diligência e de resultado, garantindo a 

utilidade creditória do empregador. 

41. O dever de lealdade corresponde a uma lealdade funcional: compete ao trabalhador 

exercer as suas funções de acordo com os interesses do empregador e evitar condutas ou 
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comportamentos que colidam essa lealdade funcional.  

42. O dever de sigilo desdobra-se quer no dever de guardar segredo relativamente às 

matérias excepcionadas de publicidade quer no dever de reserva, que proíbe o 

fornecimento não fundamentado ou funcionalmente desconexo de “factos ou de actos 

cujo conhecimento o trabalhador tem por virtude do exercício das suas funções”1080, 

contrária à relação de confiança juridicamente protegida entre o trabalhador e o 

empregador. 

43. O dever de sigilo não pode contender ou obstar ao exercício dos direitos fundamentais à 

informação e de acesso aos arquivos e registos administrativos, assim como não pode 

obstar à invocação de factos do “conhecimento funcional” do trabalhador “para a defesa 

da sua dignidade, direitos e interesses legítimos”, designadamente disciplinar. 

44. O dever de correcção reclama; i) trato correcto, isto é, cordialidade, atenção e 

objectividade no atendimento e prestação de serviços aos cidadãos, utentes ou 

destinatários da actividade administrativa; ii) objectividade e colaboração entre 

trabalhadores com um mesmo empregador e com um mesmo enquadramento 

finalístico-institucional; iii) essa mesma objectividade e colaboração e deferência 

adequada às relações hierárquicas ou não paritárias. 

45. Sob a invocação do dever de correcção não devem ser cerceadas liberdades 

fundamentais como a liberdade de expressão e a liberdade sindical, sem prejuízo de 

estas não poderem ser absolutizadas. 

46. O dever de isenção é uma decorrência do princípio da imparcialidade. Postula que o 

trabalhador se abstenha de estar colocado em situação que comprometa o seu exercício 

«desinteressado», quer em face dos interesses privados, quer, em geral, dos interesses 

públicos outros que não os do seu empregador. 

47. Na perspectiva da salvaguarda de ambos os tipos de interesses, com carácter preventivo, 

o trabalhador está a um conjunto de incompatibilidades, que podem permanecer mesmo 

após o termo de exercício de funções. 

48. O dever de obediência não é necessariamente hierárquico. 
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49. O dever de obediência exige o acatamento pelo trabalhador das ordens provindas do 

“legítimo superior hierárquico”, incidentes sobre “objecto de serviço e com a forma 

legal”. 

50. A conformação legal daquela dualidade aponta para uma prevalência hierárquica 

temperada: 

(1) É legalmente possível a desobediência – e, portanto, não importa responsabilidade 

disciplinar - a ordem provinda de superior hierárquico que não é legítimo, que incida 

sobre matéria que não é de serviço e que seja formulada sem a forma legal. Nestas três 

situações, a ordem é ilegal, por aspectos exteriores ao respectivo conteúdo. 

51. Os dois primeiros requisitos (requisito subjectivo e requisito objectivo) são condição do 

reconhecimento da própria ordem. 

52. No entanto, a conexão da ordem com o cargo (sentido estrito da matéria de serviço), o 

mesmo é dizer, com o conteúdo funcional, tem de ser analisada no plano da legalidade e 

não considerada como uma condição estrutural da própria obediência a ordem. 

53. Quando estejam reunidos os requisitos de obediência, o trabalhador, ajuizando que a 

ordem é ilegal, deve expô-lo superiormente e pedir a transmissão ou confirmação por 

escrito, para que seja considerada a equacionada contrariedade à lei e sobre ela o 

superior tome posição (responsabilizando-se), mantendo-a ou alterando-a.  

54. Se o trabalhador o não fizer, incorre em responsabilidade, designadamente, disciplinar. 

55. A Constituição exclui o dever de obediência quando o “cumprimento das ordens ou 

instruções implique a prática de qualquer crime” (n.º 3 do artigo 271.º), mas não diz 

que, apenas neste caso, é excluída a desobediência do funcionário, deixando aberto o 

regime para o legislador ordinário. 

56. Às situações em que a ordem implica a prática de um crime, junta a doutrina como 

causa legítima de não obediência e de dever não acatamento da ordem a situação em 

que a mesma padeça de ilegalidade que origina a “nulidade do acto”, entendimento que 

na sua aplicação é dotado de escassa utilidade.  

                                                                                                                                                                  
1080. Laura Rainaldi, “Impiego pubblico”, p. 165, e Serge Salon, Jean-Charles Savignac, Fonction 

Publique, Agents de l’État, des Collectivités Locales et des Grands Services Publics, cit., p. 193.  
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57. O critério do alargamento da cessação do dever de obediência nas situações de 

nulidade, que incluem, entre outras, a especificada violação do conteúdo essencial de 

direito, liberdade e garantia, deve ser o do carácter manifesto da ilegalidade (subtraível 

a interpretações e objecções sofísticas) e, portanto, o da possibilidade da sua percepção 

pelo destinatário concreto da ordem, atendendo, designadamente, à sua “preparação e 

capacidade técnico-profissional”. 

58. O acatamento de ordem nos casos em que não seja devida a obediência é susceptível de 

acarretar responsabilidade disciplinar.  

59. Se esse acatamento for bem intencionado ou desculpável, pode consubstanciar uma 

circunstância dirimente da responsabilidade, por inexigibilidade de conduta diversa, 

excludente da culpa. 

60. Não sendo possível predefinir ou fixar o conteúdo do dever de obediência nos limites da 

respectiva legalidade, o mesmo tem como limite o conteúdo obrigacional e legal, por 

ele mediatizado, da relação jurídica de emprego. 

61. O dever de assiduidade diz respeito à comparência regular e contínua do trabalhador no 

local e tempo de trabalho e o dever de pontualidade consiste no dever de comparência 

nas horas que lhes forem designadas. 

62. O não cumprimento injustificado do período diário de trabalho consubstancia uma 

violação do dever de assiduidade, porque este reclama, para além da presença regular, a 

permanência contínua no serviço dentro do horário. 

63. O dever de assiduidade anda associado o dever de pontualidade, embora o deste não 

implique necessariamente aquele. 

64. O dever de zelo compreende quatro dimensões: o dever de diligência, o dever de 

possuir e aperfeiçoar as capacitações profissionais, o dever de conhecimento do 

enquadramento legal e regulamentar do exercício de funções e o dever de exercer as 

respectivas funções com isenção e equidade. 

65. O desempenho inadequado, por insuficiência profissional, não se confunde com a 

prática de infracção disciplinar por violação culposa do dever de zelo. 
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66. Releva em sede de cumprimento do dever de zelo a proibição de acumulação de 

empregos ou cargos. A opção por um dos empregos em causa deve ser ter lugar através 

de procedimento objectivado na lei sem carácter disciplinar. 

67. Classificando os deveres por apelo ao conteúdo da relação jurídica de emprego, é 

possível distinguir entre os deveres relativos à prestação de trabalho, os deveres 

institucionais, os deveres relativos à inserção organizacional e os deveres para com a 

colectividade. 

68. Em princípio, não é de admitir a existência de deveres laborais após a cessação da 

relação de emprego público.  

69. A protecção dos interesses do empregador público após a cessação da relação laboral 

deve ter à sua disposição mecanismos inibitórios e extintivos de eventuais direitos que 

surjam para o trabalhador na sua nova situação jus-laboral ou de aposentado.  

 

 

 

 

 

Secção III – O procedimento disciplinar  

 1. O procedimento administrativo  

 1.1. Funções  

 1.1.1. Função de racionalização  

 1.1.2. Função de tutela subjectiva  

 2. O procedimento disciplinar  

 2.1. Caracterização  

 2.2. A natureza dos actos do procedimento disciplinar  



 
288   Direito disciplinar da função pública 
________________________________________________________________________________________ 
 

 2.3. As funções do procedimento disciplinar  

 2.4. Os “procedimentos disciplinares especiais”  

 2.5. O princípio da «maleabilidade procedimental»  

 2.6. O princípio da publicidade do procedimento disciplinar  

 2.7. A interpretação e integração das normas reguladoras do 

procedimento disciplinar 
 

 2.8. Os prazos do procedimento disciplinar  

 2.8.1. A caducidade do procedimento disciplinar  

 2.8.2. A suspensão do procedimento disciplinar  

 2.9. A diferença entre acusação, instrução e decisão  

 2.10. As fases do procedimento disciplinar  

 2.10.1. A fase da iniciativa  

 2.10.1.1. O auto de notícia  

 2.10.1.2. O princípio da «discricionariedade vinculada»  

 2.10.1.3. As medidas disciplinares preventivas  

 2.10.1.3.1. Caracterização. Limites jurídicos  

 2.10.1.3.2. A impugnabilidade judicial  

 2.10.1.3.3. A Suspensão judicial cautelar do exercício de funções  

 2.10.2. A fase da instrução  

 2.10.2.1. O instrutor  

 2.10.2.2. O princípio do inquisitório mitigado  

 2.10.2.3. O princípio da imediação  

 2.10.2.4. A audição do trabalhador  



 
Capítulo II – Os limites ao exercício do poder disciplinar 289 
________________________________________________________________________________________ 
 

 2.10.2.5. O princípio da livre apreciação da prova  

 2.10.2.6. A acusação  

 2.10.2.7. O princípio da imparcialidade  

 2.10.3. A fase da defesa  

 2.10.3.1. As garantias da audiência e defesa  

 2.10.3.2. A assistência por advogado  

 2.10.3.3. O desvalor da decisão disciplinar sem garantia do 

direito de audiência e defesa 
 

 2.10.4. A fase da decisão  

 2.10.4.1. A decisão do procedimento disciplinar  

 2.10.4.1.1. A natureza jurídica do relatório do instrutor  

 2.10.4.1.2. A audiência prévia  

 2.10.4.1.3. A fundamentação da decisão  

 2.10.4.1.4. A publicidade das decisões disciplinares  

 2.10.4.1.5. A prescrição da execução das decisões punitivas  

 2.10.4.2. Princípios da punição disciplinar  

 2.10.4.2.1. O princípio da legalidade  

 2.10.4.2.2. O princípio da igualdade  

 2.10.4.2.2.1. Ligação com o princípio da legalidade  

 2.10.4.2.3. O princípio da proporcionalidade  

 2.10.4.2.4. O princípio do non bis in idem   

  a) A aplicação às sanções disciplinares  

  b) A aplicação cumulativa de uma sanção  



 
290   Direito disciplinar da função pública 
________________________________________________________________________________________ 
 

disciplinar e de uma sanção penal 

 
  

(1) O enunciado da dualidade de 

perspectivas 
 

   (2) Os pressupostos da proibição  

   (3) O “efeito material” do princípio  

 

  

(4) A aplicação judicial da pena 

acessória de proibição do exercício 

de função e de sanção disciplinar. 

 

   (5) O “efeito processual” do princípio   

 
  

1. A pendência paralela de procedimento 

disciplinar e de processo penal 
 

 
  

2. A vinculação do empregador aos «factos 

judiciais» 
 

 
  

3. Os factos considerados provados na 

sentença e a instrução disciplinar 
 

 

  

4. A hipótese de instauração de procedimento 

disciplinar na decorrência da condenação 

judicial definitiva pela prática de crime 

 

 2.11. A redefinição da estrutura do procedimento disciplinar  

  Conclusões  

 

 

 

 

 



 
Capítulo II – Os limites ao exercício do poder disciplinar 291 
________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secção III – O procedimento disciplinar  

1.O procedimento administrativo 

A formalização procedimental distingue a actuação das organizações em geral da das 

pessoas físicas1081. Tem na actuação da Administração Pública «centralidade 

                                                      
1081. Aldo M. Sandulli, Il Procedimento Amministrativo, Ristampa, Milano, Dott. A. Giuffrè Editores, 

1959, pp. 11 e 13 (: “A necessidade de uma acção ponderada, disciplinada e inspirada em sãos critérios de 
conveniência determina a exigência de uma equilibrada distribuição das diferentes funções de cada ente entre 
uma pluralidade de órgãos.” A “orgânica ordem procedimental”, “consequência directa” daquela repartição, 
“resulta na explicitação da acção do ente”), James Q. Wilson, “The Rise of the Bureaucratic State”, in Current 
Issues in Public Administration, organizado por Frederick S. Lane, second edition, St. Martin’s Press, New 
York, 1978, p. 70, e Raimundo Nonato Fernandes, “Do procedimento disciplinar na função pública”, in 
Revista de Direito Público, Ano XIV, Janeiro/Junho – 1981, n.º 57-58, editora revista dos tribunais, p. 55. 
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institucional»1082. Constitui, em regra1083, o seu modo de agir e a sua face, seja qual for a 

expressão de vontade em que se manifesta e as formas da respectiva execução1084. É 

consonante com os princípios do Estado de direito, “pré-ordenar a acção da [organização 

administrativa] à realização dos próprios fins, nos termos que possam oferecer as maiores 

garantias do respeito da legalidade e da conveniência”1085. 

O regime do procedimento regula a formação das decisões dos órgãos administrativos, o 

devir antecedente à sua manifestação, a sua forma e instrumentos de comunicação e 

publicidade, os termos da sua impugnação administrativa, as suas modificações e a sua 

execução1086, tudo se inscrevendo no plano da juridicidade da actuação administrativa1087.  

O procedimento constitui um limite, constitucionalmente previsto, da actividade 

administrativa, independentemente da sua forma1088: para a Constituição, a actividade 

administrativa exerce-se processadamente, nos concretos termos definidos em lei 

específica1089. 

                                                      
1082. É, como diz Gomes Canotilho, “modus e um medium de realização do direito administrativo” 

(“Procedimento Administrativo e Defesa do Ambiente”, Revista de Legislação e Jurisprudência, Ano 123, n.º 
3798, p. 267). 

1083. Há ainda a considerar a actuação informal e as operações materiais da Administração. Sobre a 
caracterização, explicação, áreas de incidência, fundamento habilitante, limites jurídicos da actividade 
informal da Administração Pública e efeitos jurídicos, ver Paulo Otero, Legalidade e Administração Pública, 
O sentido da vinculação administrativa à juridicidade, Almedina, 2003, pp. 181 a 191 e pp. 915 e segs. Ver, 
também, Gomes Canotilho, “Procedimento Administrativo e Defesa do Ambiente”, Revista de Legislação e 
Jurisprudência, n.º 3795, Ano 123.º, p. 168. 

1084. Tende “à formação e manifestação da vontade da Administração ou à sua execução” (artigo 1.º, n.º 1, 
do CPA).  

1085. Aldo M. Sandulli, Il Procedimento Amministrativo, cit., pp. 13 e 14. 
1086. Bettermann apud Georges Langrod La Doctrine Allemande et la Procédure Administrative Non 

Contentieuse, Institut International des Sciences Administratives, Bruxelles, pp. 45 e 46. 
1087. Georges Langrod, criticando o desinteresse pelo procedimento na Alemanha, no início dos anos 

sessenta, regista que, então, "[s]ob condição de que este não esteja viciado, o que o juiz imparcial verifica, a 
posteriori, todo o que precede o acto pertence ao mundo da oportunidade, até mesmo ao do oportunismo 
administrativo, e escapa aos critérios de legalidade". Cfr. La Doctrine Allemande et la Procédure 
Administrative Non Contentieuse, cit., pp. 7 e segs., maxime, p. 11. 

1088. Jesús González Salinas, “Notas sobre algunos de los puntos de referencia entre Ley, Reglamento y 
Acto Administrativo”, in Actualidad Y Perspectivas del Derecho Publico a Fines del Siglo XX, Homenaje al 
Profesor Garrido Falla, Editorial Complutense, Vol. I, 1992, p. 412, e Elisenda Malareti García, “El derecho 
de la Administración Pública: Derecho público y Derecho privado; la relevancia de los principios 
constitucionales”, in Derecho público y Derecho Privado en la Actuación de la Administración Pública, 
Seminario, Barcelona, 7 de mayo de 1997, Instituto d’ Estudios Autonómicos, Marcial Pons, 1999, p. 25. 

1089. Cfr. artigo 267.º, n.º 5, da CRP. 
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O procedimento administrativo “é tanto um meio de realização dos fins administrativos 

como uma garantia da consideração dos interesses particulares”, um meio de encontrar o 

equilíbrio entre a “funcionalidade e a tutela”1090. Deste modo, tem um intuito racionalizador 

da actuação da Administração e visa integrar os interesses e a participação dos 

administrados no exercício da actividade administrativa1091.  

1.1. Funções 

1.1.1. Função de racionalização 

Neste plano, releva a «ideia de ordenação»1092, a ideia de compasso, faseamento, 

pautamento e as de interacção e de articulação. O procedimento é “a sucessão ordenada de 

actos e formalidades”1093, constitui um iter, uma série, um conjunto concatenado de 

momentos e/ou fases1094 (dirigidos “à formação e manifestação da vontade da 

Administração ou à sua execução”1095). Por um lado, “o procedimento representa, ele 

mesmo, uma função concebida como conjunto de momentos sucessivos de concretização de 

um poder”, cujos actos e formalidades, subjectiva, funcional e materialmente são 

susceptíveis de valoração e qualificação autónoma, produtores, enquanto tais, de efeitos 

jurídicos relevantes. Por outro lado, os mesmos pré-ordenam-se e coordenam-se 

teleologicamente a uma decisão referencial1096 1097. 

                                                      
1090. Ricardo Rivero Ortega, El Estado vigilante. Consideraciones Jurídicas sobre la Función Inspectora 

de la Administración, Editorial Tecnos, Madrid, 2000, p. 163. 
1091. Cfr. artigo 267.º, n.º 5. da CRP.  
1092. Acolhe-se no texto a ideia de procedimento como sistema diferenciado de papéis e tarefas, cujo 

afinamento ou perfeição é condição quer da eficácia, quer da aceitabilidade das decisões (N. Luhmann).  
1093. Cfr. artigo 1.º, n.º 1, 1.ª parte, do CPA. 
1094. O procedimento administrativo constitui um iter, uma série, um conjunto articulado e concatenado 

de momentos ou fases. Estes elementos convocam Sandulli e a sua concepção formal de procedimento (Aldo 
M. Sandulli, Il Procedimento Amministrativo, cit., 1959, pp. 35 e segs., maxime, 35: “A verdade é que, 
correctamente entendida, a categoria do procedimento não pode ser concebida como uma categoria de 
natureza substantiva”) e Walter Schmidt, com a ideia do procedimento como organizador, director da decisão 
administrativa e de apreensão ou elaboração paulatina e interconectada da mesma. Ver também Gomes 
Canotilho, “Procedimento Administrativo e Defesa do Ambiente”, Revista de Legislação e Jurisprudência, n.º 
3798, Ano 123.º, pp. 263 a 266 e pp. 269 e 270. 

1095. Cfr. artigo 1.º, n.º 1, 2.ª parte do CPA. 
1096. Ver Gomes Canotilho, “Procedimento Administrativo e Defesa do Ambiente”, Revista de Legislação 

e Jurisprudência, n.º 3798, Ano 123.º, pp. 264 a 266. 
1097. Mais do que “habilitar a Administração Pública ao exercício do poder administrativo” (Fausto de 
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A finalidade racionalizadora também se realiza, pelo procedimento, na medida este é 

idóneo a mediatizar ou decantar e ou concretizar os interesses juridicamente relevantes e a 

fazer a “articulação e composição” dos interesses públicos e privados convocadas pela 

decisão a tomar.  

A procedimentalização propicia reflexão e ciência (regulação e informação) na formação da 

vontade da Administração e, com isso, previne decisões «mal nascidas», deficitárias, a 

carecer de sucessivas terapias correctivas. A racionalidade no curso decisório repercute-se 

na bondade da decisão, seja da legalidade, seja do mérito (oportunidade, conveniência e 

eficácia)1098 da mesma (decisão justa)1099. 

O procedimento, ao “externaliza[r] o quefazer administrativo”, contribui para a 

transparência devida à respectiva acção e organização1100. Expondo-a, promove a sua 

racionalidade e compreensão.  

1.1.2. Função de tutela subjectiva 

O procedimento cumpre uma importante função subjectiva, de tutela da esfera jurídica dos 

particulares, de salvaguarda do “respeito pelos direitos e interesses legalmente protegidos 

dos cidadãos” (artigo 266.º, n.º 1, e artigo 267.º, n.º 5, da Constituição). Compreende uma 

tripla vertente: 

a) Por um lado, corresponde à dimensão procedimental do direito ou interesse 

(material), cuja efectividade requer instrumentos de mediação, suporte e 

concretização1101; é uma garantia do exercício de direitos, em geral, de posições 

                                                                                                                                                                  
Quadros, “Procedimento Administrativo”, in Dicionário Jurídico da Administração Pública, Vol. VI, Lisboa, 
1994, Novembro de 1994, p. 470), consubstancia ele próprio o exercício do poder administrativo.  

1098. Gomes Canotilho, “Procedimento Administrativo e Defesa do Ambiente”, Revista de Legislação e 
Jurisprudência, n.º 3798, Ano 123.º, p. 269. 

1099. Releva para a bondade e correcção material das decisões. Vasco Pereira da Silva, Verde Cor de 
Direito, Lições de Direito do Ambiente, cit., p. 123 e 124, e Gomes Canotilho, “Procedimento Administrativo 
e Defesa do Ambiente”, Revista de Legislação e Jurisprudência, n.º 3795, Ano 123.º, p. 169 (A justeza da 
decisão inclui a “vinculação à lei“ e a “realização de uma tarefa”. A racionalidade inclui “os standards 
específicos da racionalização administrativa - métodos de direcção, métodos de estruturação, métodos de 
instrumentação e métodos de informação”). 

1100. Elisenda Malareti García, “El derecho de la Administración Pública: Derecho público y Derecho 
privado; la relevancia de los principios constitucionales”, cit., p. 21. 

1101. Sobre a pertinência de um “direito subjectivo ao processo e procedimento”, ver Gomes Canotilho, 
“Constituição e Défice Procedimental”, in Estado e Direito, Vol. I, n.º 2, 2.º Semestre, 1988, p. 40, Vasco 
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jurídicas subjectivas substantivas de vantagem (v.g., o direito de acesso à função 

pública através de um procedimento justo).  

b) Por outro, temos a realização do procedimento que colide, põe em causa ou 

conflitua com direitos ou interesses juridicamente protegidos1102 e, portanto, 

demanda a sua atendibilidade e a participação dos respectivos sujeitos1103. Um dos 

parâmetros da relação entre o poder público e o cidadão deve ser o do “mínimo 

meio”, isto é, deve ser guiada pela preocupação de a prossecução do interesse 

público se fazer, não só no respeito dos seus direitos, interesses e garantias, mas 

também com o menor sacrifício para o cidadão, não lhe causando maior 

“constrangimento do que o necessário”1104.  

A participação do particular serve a «logicidade» da actuação administrativa, na 

medida em que a impele a valorar correctamente as diversas exigências em presença 

e a agir racional e razoavelmente, introduzindo um elemento de crítica das suas 

decisões ou antes alargando o campo do controlo da legalidade, qualificável como 

“verificação da razoabilidade e logicidade, de aceitabilidade consequentemente das 

decisões procedimentalizadas”1105. Pode, dessa feita, colmatar as insuficiências da 

garantia judicial, que se prendem com o facto de a sua intervenção ser retrospectiva 

sobre a dimensão patológica do decidido e se centrar sobre a triagem da legalidade e 

ter menor apreensividade do “poder discricionário, liberdade de conformação, [e] 

preenchimento de conceitos vagos e indeterminados”1106. Acresce que, porque de 

                                                                                                                                                                  
Pereira da Silva, Verde Cor de Direito, Lições de Direito do Ambiente, Almedina, Coimbra, 2002, p. 138, 
maxime, nota 2, e p. 139, e Jesús Jordano Fraga, Nulidad de los Actos Administrativos y Derechos 
Fundamentales, Madrid, 1997, pp. 152 a 154. 

1102. A conflitualidade ou contrariedade de interesses impõe a audição do interessado – Alessandro 
Catelani, Gli Ordini e i Colleggi Professionali nel Diritto Pubblico, cit., pp. 137 e 138. 

1103. Acórdão de 2 de Junho de 2005, proferido no processo n.º 0332/05, N.º Convencional JSTA0005515 
e N.º do Documento SA1200506020332 (p. 14): permite aos interessados “chamar a atenção para a relevância 
de certos interesses ou pontos de vista adquiridos no procedimento (acórdão do Pleno do STA, de 2.6.04, no 
recurso 1591/03)”. 

1104.Giovanni Sala, Potere Amministrativo e principi dell’ordinamento, Centro Nazionale di Prevenzione 
e Difesa  Sociale, Giuffrè Editore, Milano, 1993, pp. 319 e 320. 

1105. Giovanni Sala, Potere Amministrativo e principi dell’ordinamento, cit., p. 321. 
1106. É, pois, como destaca Gomes Canotilho, “um instrumento de compensação para um controlo 

jurisdicional menos intenso (poder discricionário, liberdade de conformação, preenchimento de conceitos 
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controlo posterior da administração se trata, a intervenção judicial nem sempre 

permite a reparação ou recuperação integral da legalidade ou surge 

descompassadamente ou com prejuízo para a satisfação contemporânea dos 

interesses público e privados atinentes1107 1108. 

O procedimento dá resposta às exigências do relacionamento administrativo com os 

particulares1109. Permeabiliza o conhecimento da actividade administrativa, 

contribui para a compreensibilidade das suas decisões e fomenta a colaboração, a 

formação de consensos e a adesão dos interessados. Tem especial relevância, 

portanto, nas «decisões complexas» e na medida do seu grau de abertura na 

formação e na concretização de opções. Intercede, assim como um elemento de 

democratização administrativa1110. A participação no procedimento é um meio 

fundamental de aferição pública dos interesses a ponderar1111. O procedimento 

administrativo propicia a sua garantia, metodicamente, pelos princípios materiais 

que o informam1112. 

                                                                                                                                                                  
vagos e indeterminados” n.º 3798, Ano 123.º (p. 267). Georges Langrod, La Doctrine Allemande et la 
Procédure Administrative Non Contentieuse, cit., pp. 52, 53, 65 e 66. Sobre o carácter retrospectivo e 
“externalidade em relação ao decidido”, ver também A. Moreira Barbosa de Melo, “Introdução às formas de 
concertação social”, in Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Vol. LIX, 1983, p. 85, 
nota 19. 

1107. "É indispensável a tutela atempada dos seus interesses (...) Existirão… sempre casos em que acção 
administrativa se desenrola de forma a tornar a supressão ulterior do seu acto injusta na perspectiva dos 
interesses do cidadão”. Cfr. Wilibalt Appel apud Georges Langrod, La Doctrine Allemande et la Procédure 
Administrative Non Contentieuse, cit., p. 18. 

1108. Tenha-se presente ainda que as regras de legitimidade processual nem sempre propiciam o amplo 
acesso à justiça que disponibiliza a garantia procedimental. Ver Gomes Canotilho, “Procedimento 
Administrativo e Defesa do Ambiente”, RLJ, n.º 3794, Ano 123.º, p. 135 e n.º 3798, Ano 123.º, pp. 267 e 268. 
Georges Langrod, La Doctrine Allemande et la Procédure Administrative Non Contentieuse, p. 51. 

1109. Transforma, melhorando-o, "o ‘clima’ das relações entre a administração e os administrados". Cfr. 
Georges Langrod, La Doctrine Allemande et la Procédure Administrative Non Contentieuse, cit., p. 18. 
Sugere Barbosa de Melo que o “método do ‘decision-making’ administrativo”, segundo a ideia de 
“government by discussion”, dá “ao Executivo a forma de racionalidade tradicionalmente associada à decisão 
parlamentar” – “Introdução às formas de concertação social”, in Boletim da Faculdade de Direito da 
Universidade de Coimbra, Vol. LIX, 1983, p. 95. 

1110. Gomes Canotilho, “Procedimento Administrativo e Defesa do Ambiente”, Revista de Legislação e 
Jurisprudência, n.º 3794, Ano 123.º, p. 135 e n.º 3798, Ano 123.º, pp. 263, 265, 267 e 268. 

1111. Mário de Melo Rocha, “O Princípio da Avaliação de Impacto Ambiental”, Estudos de Direito 
Público, Actas da 2.ª edição do Seminário de Direito do Ambiente, ocorrida na Faculdade de Direito do Porto 
da Universidade Católica Portuguesa, Porto, 2003, p. 143. 

1112. Gomes Canotilho, “Procedimento Administrativo e Defesa do Ambiente”, Revista de Legislação e 



 
Capítulo II – Os limites ao exercício do poder disciplinar 297 
________________________________________________________________________________________ 
 

c) Em terceiro lugar, o próprio procedimento envolve garantias (substantivas) 

procedimentais, como o direito de defesa, o direito de ser ouvido e o direito de 

consulta do processo (v. g., artigos 268.º, n.º 1 a 3, e artigo 269.º, n.º 3, da CRP)1113. 

Ao acautelar, segundo o exposto, a juridicidade da decisão e realizar a função de protecção 

jurídica-subjectiva, o procedimento é, duplamente, importante na realização do Estado de 

Direito (artigo 2.º da CRP)1114.  

2. O procedimento disciplinar 

2.1. Caracterização  

O procedimento disciplinar é uma garantia fundamental da efectivação da responsabilidade 

disciplinar do trabalhador, na dupla perspectiva, do apuramento «racional» e eficaz da 

prática de infracção disciplinar no interesse do empregador público e da protecção jurídica 

do trabalhador na relação jurídica de emprego, associando-se à estabilidade desta1115.  

O procedimento disciplinar é o conjunto de actos, formalidades e garantias articulados que 

se ordenam ao apuramento da prática de infracção disciplinar e à correspondente decisão 

sobre a aplicação de uma sanção disciplinar1116. Na medida em que dele pode resultar a 

imposição ao trabalhador de consequência desfavorável punitiva (por exemplo, pagamento 

de uma multa, o não exercício de funções ou a cessação da relação jurídica de emprego), 

                                                                                                                                                                  
Jurisprudência, n.º 3798, Ano 123.º, p. 267. 

1113. Gomes Canotilho, “Tópicos de um curso de mestrado sobre direitos fundamentais, procedimento, 
processo e organização”; Separata do Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Volume 
LXVI (1990), p. 25. 

1114. Gomes Canotilho, “Procedimento Administrativo e Defesa do Ambiente”, RLJ, n.º 3794, Ano 123.º, 
p. 135 e n.º 3798, Ano 123.º, pp. 267 e 268. 

1115. Como nota Fausto de Quadro, “os agentes administrativos não possuem o estímulo e o impulso do 
seu interesse pessoal para evitar decisões irreflectidas, apressadas, insuficientemente ponderadas, numa 
palavra, decisões não compatíveis com as exigências dos interesses confiados à Administração e ilegalmente 
atentatórias dos interesses dos particulares. Torna-se, pois, necessário proteger, mediante a exigência de 
determinadas formalidades no processo administrativo gracioso, simultaneamente os interesses gerais da 
colectividade e os interesses particulares dos cidadãos que possam ser afectados pelas medidas da 
Administração” - Os Conselhos de Disciplina na Administração Consultiva Portuguesa, Lisboa, 1974, p. 81. 

1116. Neste sentido, é de relativizar a afirmação de António Esteves Firmino Rato segundo a qual “as 
peças instrutórias e decisórias…visam a punição de condutas censuráveis praticadas por um funcionário, 
agente ou trabalhador, mediante regras estabelecidas em diploma legislativo ou estatuto próprio” (“Processo 
disciplinar”, Dicionário Jurídico da Administração Pública, Vol. VI, Lisboa, 1994, pp. 536 e 537). 
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pela infracção cometida, é uma espécie de procedimento sancionatório1117. Pode, no 

entanto, finalizar sem efectivação da responsabilidade disciplinar, por exemplo, por 

prescrição e por não se terem provado os factos indiciados1118. 

Na dupla dimensão objectiva e subjectiva referida, é, assim, de excluir, por exemplo, a 

«demissão» ipso facto consequente ao trânsito em julgado de condenação penal pela prática 

de certos crimes1119. 

O n.º 3 do artigo 269.º da CRP estabelece que, “[e]m processo disciplinar são garantidas ao 

arguido a sua audiência e defesa”. De onde decorre o direito do trabalhador a um “processo 

disciplinar” e a um “processo” com as devidas garantias1120 de defesa, entre as quais, 

necessariamente a sua audiência. O princípio é, pois, o de que não há sanção disciplinar que 

não seja dele precedido. A “aplicação de uma sanção disciplinar sem procedimento e, 

portanto, sem possibilidade de defesa prévia à tomada de decisão, sem ter o trabalho a 

oportunidade de fazer-se ouvir, com o consequente ónus de recorrer para evitar a sua 

consolidação”, para além do prejuízo para as «razões» do procedimento, é contrária ao 

direito constitucionalmente protegido de audiência e defesa1121 e ao ajustamento e 

fundamento de necessidade da aplicação de uma sanção1122. O princípio do “devido 

processo legal substancial” assenta na “observância das formalidades legais devidas”, elas 

próprias materialmente justas e tendo por base restrições juridicamente fundadas1123. 

                                                      
1117. Pedro Jorge da Silva Cordeiro qualifica o processo disciplinar como “um processo administrativo, 

gracioso, de tipo inquisitório e sancionatório” – Responsabilidade Médica Disciplinar no Serviço Nacional de 
Saúde, cit., p. 221.  

1118. Cfr., v.g., artigo 54.º do Estatuto Disciplinar de 1984. 
1119. Por estas razões, em particular, por força do direito ao justo procedimento por parte de quem é 

acusado da prática de uma infracção, declarou o Tribunal Constitucional italiano a inconstitucionalidade da 
norma do artigo 15.º, n.º 4, octies, da Lei n.º 16, de 18 de Janeiro de 1992, ao dispor conforme referido no 
texto. Cfr. Ivone Cacciavillani, Il Diritto Disciplinare, Cedam, 1994, Padova, pp. 59 e 60, nota 3, p. 78, nota 
8, e p. 89. 

1120. Sobre o “direito a um processo com as devidas garantias”, ver STC n.º 272/2006, de 25 de Setembro 
de 2006, p. 3 (http://wwwtribunalconstitucional.es). 

1121. Juan Manuel Trayter, Manual de Derecho Disciplinario de los Funcionarios Públicos, Marcial Pons, 
1992, p. 332.  

1122. Com a tripla dimensão da adequação a certo objectivo, exigibilidade para a sua realização e limitação 
ao benefício ou imperativo da sua realização. Cfr. Acórdão do TC n.º 103/87, Processo n.º 74/83, in DR., I 
Série, n.º 103, de 6.05.1987, p. 1879. 

1123. Sandro Lúcio Dezan, “O princípio da atipicidade do ilícito disciplinar. Efeitos jurídicos produzidos 
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A falta de procedimento prévio consubstancia carência absoluta de forma legal e afecta o 

conteúdo essencial do direito de defesa do trabalhador, tornando nula a decisão punitiva 

(artigo 2.º, 32.º, n.ºs 1 e 10, e artigo 269.º, n.º 3, da CRP)1124.  

A não obrigatoriedade de procedimento no caso da sanção de repreensão escrita designada 

por “sanção pré-procedimental” (Ivone Cacciavillani)1125 é explicável pelo facto de, com a 

excepção da sua relevância para a verificação da circunstância agravante da reincidência, a 

censura que consubstancia não produzir outros efeitos jurídicos negativos para a esfera 

jurídica do trabalhador. A dispensa de procedimento prévio não afasta a necessidade de ser 

assegurada a defesa e audiência do seu destinatário e de quem este indique e, bem assim, a 

adequada motivação da respectiva aplicação1126. A audiência deve ser escrita ou objecto de 

registo, por uma dupla razão: i) “clareza e estabilidade das situações”1127; ii) para instrução 

de eventual impugnação administrativo ou judicial1128. A observância destas formalidades 

essenciais redunda, no fundo, na organização de um procedimento simplificado1129. 

                                                                                                                                                                  
pelos princípios da culpabilidade e da imputação subjectiva”, pp. 3 e 4.  

1124. STC 18/1981 (registo n.º 101/1980, de 8 de Junho de 1981, in www.boe.es/g/es/bases_datos_tc/), 
que se pronuncia no sentido de que a “inexistência total de um procedimento administrativo em que apurem 
os factos de acordo com o princípio do contraditório” é causa de “nulidade radical do acto”. Apelando aos 
valores do princípio do Estado de direito, afirma que considerações de eficácia nunca podem proceder sobre 
as garantias processuais. Cfr., também, , artigo 38.º do Estatuto Disciplinar de 1984 e artigo 133.º, n.º 2, 
alíneas d) e f), do CPA. 

1125. Il Diritto Disciplinare, Padova, 1994, p. 49. 
1126. O mesmo dispõe do direito de preparar e apresentar defesa escrita, o que inclui a possibilidade de 

requerer a realização de diligências de prova (cfr., v.g., artigo 38.º, nºs 2 e 3, do Estatuto Disciplinar de 1984).  
A “audiência e defesa do arguido” deve ser registada, independentemente de requerida pela defesa. O 

artigo 38.º, n.º 2, do Estatuto Disciplinar de 1984, por exemplo, prevê que seja “lavrado auto” da “audiência e 
defesa”, “na presença de duas testemunhas indicadas pelo arguido”, quando por si requerido. Esta disposição 
é criticável, porque, por um lado, parece tornar o registo dependente de requerimento e, por outro lado, 
porque formaliza excessivamente esse registo. Podendo o arguido recusar a assinatura do auto e devendo a 
sua recusa ser registada na presença de duas testemunhas, a garantia da defesa oral documentada em auto e 
provada testemunhalmente tem a vantagem de possibilitar a prova de motivo do arguido para recusar aquela 
assinatura (por exemplo, por o registado não corresponder ao que disse) e de melhor poder garantir um registo 
fidedigno do alegado pelo arguido. Cfr. artigos 22.º e 38.º, n.º 2, do Estatuto Disciplinar de 1984, Leal 
Henriques, Procedimento Disciplinar, 1989, 2.ª edição, p. 88, e Ivone Cacciavillani, Il Diritto Disciplinare, p. 
65. 

1127. Michel Stassinopoulos, Le Droit de la Défense Devant les Autorités Administratives, cit., p. 180.  
1128. Michel Stassinopoulos, Le Droit de la Défense Devant les Autorités Administratives, cit., p. 180.  
1129. João Caupers observa que “ninguém deve ser punido sem ter tido possibilidade de se defender; para 

tal, é indispensável a organização de um processo” (parecer produzido no Processo n.º 76-DI-10, do Provedor 
de Justiça, Relatório do Provedor de Justiça, 1977, cit., p. 122). 
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Acontece, amiudadamente, que a aplicação de sanção de repreensão escrita surge no termo 

ou no âmbito de procedimento de averiguações ou de inquérito ou mesmo no curso de 

procedimento disciplinar. Para que a audiência e defesa se cumpram não basta uma 

qualquer audição e defesa. Exige-se que sejam informadas. Ao arguido devem ser dados a 

conhecer os factos que lhe são imputados, o seu desvalor jurídico e a possibilidade de 

requer diligências de prova1130. 

O carácter procedimentalmente rarefeito da decisão que aplica a sanção disciplinar da 

repreensão escrita corresponde à consciência de que as formas são, aqui, um instrumento de 

protecção do trabalhador, pelo melhor conhecimento e ciência que propiciam, e que serão 

tanto mais necessárias quanto maior a gravidade das consequências da sanção passível de 

ser aplicada1131. 

O procedimento disciplinar deveria ter tramitação diferente, ou mais ou menos densa, em 

função da infracção ou infracções disciplinarmente indiciadas e correspondentes sanções, 

seja atendendo à respectiva gravidade, seja à maior ou menor dificuldade do respectivo 

apuramento (por exemplo, procedimento simplificado no caso de acumulação não 

autorizada ou proibida de empregos públicos ou de emprego público e actividade privada, 

no caso de abandono do emprego e no caso de infracções passíveis da sanção de repreensão 

escrita; procedimento mais complexo, por exemplo, no caso das infracções de desvio de 

dinheiros públicos, negligência médica). 

2.2. A natureza dos actos do procedimento disciplinar 

Em relação aos vínculos jurídicos administrativos das relações de trabalho, a acção e 

responsabilidade disciplinares envolvem a realização de procedimento administrativo, 

                                                      
1130. Em sentido, em alguma medida, próximo, ver Leal Henriques, Procedimento Disciplinar, cit., p. 124. 
Sobre a importância da audição do arguido sobre as “acusações que lhe são feitas”, ver pontos 167 e 168 

da Sentença do Tribunal de Primeira Instância, de 18 de Outubro de 2001 (p. 28), in www.europa.eu.int. 
1131. Em sentido semelhante, ver Fausto de Quadros, Os Conselhos de Disciplina na Administração 

Consultiva Portuguesa, cit., pp. 82 a 84. Observa o autor: “Cada forma, cada formalidade que a autoridade 
administrativa deva observar para tomar uma decisão tem por fim esclarecê-la, impor-lhe um período de 
reflexão, obrigá-la a examinar os diversos aspectos da questão, sopesar as vantagens e os inconvenientes de 
cada uma das soluções possíveis..., de modo a evitarem-se decisões erradas, devidas a um conhecimento 
deficiente da realidade” (p. 82). Por outro lado, como regista, quanto maior é a margem de apreciação 
administrativa maior importância as formas revestem (p. 83). 
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especial relativamente ao procedimento administrativo geral, com o qual partilha 

igualmente princípios, regras e institutos. 

A celebração de contrato de trabalho (figura do Direito laboral privado) não implica só por 

si a convocação exclusiva (e excludente) de um regime laboral privado. A medida da 

conformação jurídico-pública da relação laboral depende: i) das directivas constitucionais, 

por um lado; ii) da opção político-legislativa.  

Os órgãos administrativos que corporizam o empregador público, nas respectivas relações 

de emprego, exercem poderes que são os de um empregador no âmbito das mesmas, 

delimitados por aquelas disposições. Tal significa que, numa relação laboral jurídico-

privada estabelecida com um empregador público não temos, em geral, actos 

administrativos, do ponto de vista material1132. As determinações do empregador em 

relação ao trabalhador na relação de trabalho têm, em princípio, “natureza privatística-

negocial”. Com a aplicação de uma sanção, o empregador público, praticando um acto que, 

embora possa ser dito de subjectivamente administrativo, exerce, na verdade, o “direito 

potestativo de incidir na esfera jurídica do trabalhador, direito conferido à Administração 

segundo as regras da relação jurídica (decorrentes do contrato e da lei)”1133. A sustentar esta 

afirmação, depõem os seguintes argumentos: 

a) Os contratos de trabalho na Administração Pública encerram em si mesmo uma 

ideia de coerência interna, alheia à estatuição do Direito para a situação individual e 

concreta própria do acto administrativo1134. 

                                                      
1132. Ao lado ou para além dos “poderes do empregador de matriz privatística”, exercidos relativamente à 

relação de emprego, o empregador público pratica actos administrativos que podem condicionar a relação de 
trabalho. É o caso do acto que fixa as dotações do quadro de pessoal, a decisão de abertura de concurso, a 
fixação do período de funcionamento do serviço. Ver, sobre o assunto, Giustina Noviello e Vito Tenore, La 
Responsabilità e il procedimento disciplinare nel Pubblico Impiego Privatizzato, cit., pp. 15 a 18.  

1133. O entendimento maioritário, em Itália, relativamente ao emprego público privatizado, é o da natureza 
materialmente privada e subjectivamente administrativa dos actos do procedimento disciplinar. Ver Giustina 
Noviello e Vito Tenore, La Responsabilità e il procedimento disciplinare nel Pubblico Impiego Privatizzato, 
cit., pp. 14 e segs., e Maria do Rosário Palma Ramalho, Da Autonomia Dogmática do Direito do Trabalho, 
cit., pp. 762 e 763, 949, 954 e 956.  

1134. Uma vez celebrados, porque, anteriormente, o processo de formação consubstancia um procedimento 
administrativo. Cfr. António Menezes Cordeiro, “Contratos Públicos: subsídios para a dogmática 
administrativa, com exemplo no princípio do equilíbrio financeiro”, Cadernos O Direito, n.º 2, 2007, Lisboa, 
Almedina, p. 49, e Giustina Noviello e Vito Tenore, La Responsabilità e il procedimento disciplinare nel 
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b) A contrato de trabalho assenta e/ou dá lugar a uma relação jurídica estruturada em 

bases jurídicas paritárias, com lugar para a liberdade dispositiva das partes, ainda 

que nela emerjam “vectores de autoridade e de competência”1135 e vectores de 

«compensação» de desequilíbrios, que os dirigem à lógica da paridade.  

A não qualificação como acto substantivamente administrativo dos actos do empregador 

público no exercício do poder disciplinar, maxime do acto punitivo, não afecta as garantias 

do trabalhador. Com efeito:  

a) tal exercício está limitado por alguns dos “princípios gerais da actividade 

administrativa” constantes do Código do Procedimento Administrativo e “as normas 

que concretizam preceitos constitucionais” (artigo 266.º da CRP e artigo 2.º, n.º 5, do 

CPA). Entre estes princípios, destacam-se os seguintes:  

(1) o princípio da proporcionalidade, que postula: i) a “gradualidade das sanções”, um 

elenco de sanções de gravidade progressivamente crescente; ii) a adequação entre as 

infracções cometidas e as sanções aplicadas; a justeza face a avaliação em concreto 

da infracção1136; 

(2) o princípio do acesso ao processo disciplinar, enquanto documentos elaborados e/ou 

detidos pelo empregador público, em concretização do direito fundamental à 

informação e de acesso aos arquivos e registos da Administração Pública (artigo 

268.º, n.ºs 1 e 2, da CRP)1137; 

b) Está limitado pelos princípios constitucionais de audiência e defesa em procedimento 

disciplinar (artigo 32.º, n.º 10. e 269.º, n.º 3, da CRP).  

                                                                                                                                                                  
Pubblico Impiego Privatizzato, cit., p. 593.  Ver, também, artigo 120.º do CPA. 

1135. Aderimos ao entendimento de António Menezes Cordeiro, segundo o qual a contraposição entre o 
Direito público e o Direito privado, ao invés de se ter diluído, é marcada, por aplicação da “Ideia de sistema” 
– o primeiro estruturado pelos parâmetros da autoridade e competência e o segundo pelos “parâmetros da 
igualdade e da liberdade” - e tem “um máximo de relevância, justamente por condicionar o funcionamento 
concreto dos institutos”. Cfr. “Contratos Públicos: subsídios para a dogmática administrativa, com exemplo 
no princípio do equilíbrio financeiro”, Cadernos O Direito, n.º 2, 2007, Lisboa, Almedina, pp. 24 a 29. 

1136. Giustina Noviello e Vito Tenore, La Responsabilità e il Procedimento Disciplinare nel Pubblico 
Impiego Privatizzato, Giuffrè Editore, 2002, pp. 31 e segs.  

1137. No Direito disciplinar, como referenciam Giustina Noviello e Vito Tenore (La Responsabilità e il 
Procedimento Disciplinare nel Pubblico Impiego Privatizzato, cit., p. 26), “a visibilidade dos actos do 
procedimento disciplinar (...) pode ser considerada um verdadeiro e próprio princípio geral”. 
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A não existência de um acto administrativo tem consequências práticas do ponto de vista 

dos meios de tutela administrativa, da tramitação, da conformação da decisão do 

procedimento disciplinar e dos fundamentos de invalidade. Concretamente: 

a) Quanto aos meios de tutela, o accionamento dos meios impugnatórios 

administrativos fica prejudicado pela inexistência de um acto administrativo1138. 

Duas alternativas se oferecem, porém:  

(1) a admissão da respectiva utilização, a partir da percepção formal de “actos 

subjectivamente administrativos”1139. Suscita dificuldades de articulação 

com a apreciação paralela, nos tribunais judiciais, da mesma decisão, com 

fundamentos não coincidentes1140 1141;  

(2) o recurso aos meios extra-jurisdicionais de resolução de conflitos laborais, 

como, por exemplo, a conciliação.  

b) Quanto à tramitação, o procedimento é parametrizado pelas regras do Direito 

laboral privado, com destaque para as normas legais imperativas e o disposto nos 

instrumentos de contratação colectiva. O Código do Procedimento Administrativo 

não é parâmetro do procedimento disciplinar no âmbito do contrato de contrato de 

trabalho1142. 

                                                      
1138. Neste sentido, cfr. Giustina Noviello e Vito Tenore, La Responsabilità e il procedimento disciplinare 

ne Pubblico Impiego Privatizzato, cit., pp. 601 e 593: “deve ter-se actualmente por precludido tal remédio 
administrativo face a determinações de natureza negocial, como são as sanções disciplinares (e as suspensões 
cautelares)”. 

1139. Sentido em que se pronunciou já o Conselho de Estado italiano, ao arrepio da jurisprudência dos 
tribunais cíveis. Cfr. Giustina Noviello e Vito Tenore, La Responsabilità e il procedimento disciplinare ne 
Pubblico Impiego Privatizzato, cit., pp. 20, 593   

1140. Não sendo as regras procedimentais e substantivas administrativas parâmetro do procedimento 
disciplinar privado, os fundamentos invocáveis do recurso hierárquico podem não ter a amplitude que têm 
quando se impugna administrativamente um acto administrativo.  

1141. Sobre as dificuldades, no Direito italiano, relativas à utilização de meios impugnatórios 
administrativos no caso das sanções disciplinares não administrativas, ver Giustina Noviello e Vito Tenore, 
La Responsabilità e il procedimento disciplinare ne Pubblico Impiego Privatizzato, cit., pp. 19 e 20 e 586 a 
603. 

1142. Quanto à comunicação da instauração do procedimento, por exemplo, não segue o disposto no artigo 
55.º do CPA. A jurisprudência italiana afasta a comunicação do início de procedimento, previsto na lei do 
procedimento administrativo, mesmo em relações a procedimentos administrativos especiais quando estejam 
previstas formas de comunicação equivalentes, como é o caso, segundo a mesma, da notificação da 
“acusação” ou “nota de culpa” (Ver Giustina Noviello e Vito Tenore, La Responsabilità e il Procedimento 
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c) No que se refere à motivação da decisão punitiva, a exigência de fundamentação, 

mais do que do dever geral de fundamentação dos actos administrativos 

desfavoráveis, resulta da necessidade de o empregador sustentar factual e 

juridicamente a sanção, do princípio da publicidade da actuação da Administração 

Pública e da eficácia, que passa por prevenir o litígio e a fragilização, quanto à 

respectiva verificação, da adução apenas posterior dos fundamentos da punição1143.  

d) No que toca aos fundamentos de invalidade, para além da violação de normas 

imperativas e das cláusulas do contrato, são convocáveis, por exemplo, os princípios 

da boa fé, “da igualdade de tratamento na execução da relação laboral” e o abuso do 

direito1144. 

Em suma, a acção e a responsabilidade disciplinar partilham da natureza das respectivas 

relações de trabalho em cuja dinâmica se enxertam, sem prejuízo dos ajustamentos 

impostos pelas vinculações jus-publicistas que impendem sobre a relação jurídica de 

emprego público de que constituem um dos títulos. 

2.3. As funções do procedimento disciplinar 

As funções do procedimento disciplinar são, fundamentalmente, as acima assinaladas, com 

a seguinte expressão: 

a) A função de construção ordenada, legitimada, correcta e justa da decisão disciplinar1145. 

O acertamento da prática de infracção disciplinar, o ajuizamento do seu desvalor 

                                                                                                                                                                  
Disciplinare nel Pubblico Impiego Privatizzato, cit., pp. 28 a 30).  

1143. O entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante, em Itália, é o de que a obrigação de 
fundamentação contextual da decisão privada punitiva só é devida se a lei ou a “contratação colectiva (ou do 
código disciplinar)” o previrem, assim como, no caso de uma “escolha unilateral e autónoma do empregador”. 
Ver Giustina Noviello e Vito Tenore, La Responsabilità e il Procedimento Disciplinare nel Pubblico Impiego 
Privatizzato, cit., pp. 20 a 26.  

1144. Giustina Noviello e Vito Tenore, La Responsabilità e il procedimento disciplinare ne Pubblico 
Impiego Privatizzato, cit., p. 595.  

1145. Paul Craig individualiza três razões para o “due process” administrativo, a saber: i) a obtenção de 
uma decisão materialmente justa e a concomitante confiança do público nessa justeza; ii) assegurar a “justiça 
formal”, os termos da respectiva “imparcialidade e objectividade” (“The actions required by the law should be 
of a kind which men can reasonably be expected to do and to avoid”; iii) é uma forma de assegurar a 
protecção da dignidade da pessoa humana, pela garantia de que “o indivíduo é dito por que razão está a ser 
tratado de forma desfavorável, e de que possa participar na tomada da decisão”. Cfr. Public Law and 
Democracy in the United Kingdom and the United States of America, Clarendon Press Oxford, 1990, pp. 176 
e 177.  
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jurídico e a necessária ”adequação e gradualidade sancionatória” no quadro funcional 

de exigência em que se insere o trabalhador tem a sua sede no procedimento disciplinar. 

A legalidade da decisão, a garantia do exacto apuramento dos factos e do direito e, por 

isso, o seu acerto e oportunidade dependem não apenas dos termos da realização do 

procedimento, mas, também, da regulação normativa deste1146. 

O princípio do “devido processo legal” assenta na realização do procedimento e na 

“observância das formalidades legais devidas”, mas só se cumpre se, legalmente, forem 

em si materialmente eficazes e justas1147.  

b) O procedimento disciplinar tem, também, a dimensão subjectiva de acautelamento da 

esfera jurídico-subjectiva do trabalhador, de tutela a montante, antecipatória. Avulta, no 

mesmo, a importância desta. O procedimento em causa tem um «curso» especialmente 

«interventivo» na (e «expositivo» da) esfera jurídico-subjectiva e convoca os direitos 

fundamentais ao trabalho, à remuneração, à segurança no emprego e ao bom-nome e/ou 

reputação profissional1148. Acresce que a eventualidade e em particular a efectividade 

punitiva é sempre limitativa e gravosa. O procedimento constitui, em si, “uma garantia 

dos direitos de defesa e da presunção da inocência”. Estes direitos e os valores da 

liberdade e segurança jurídicas ficariam prejudicados se se admitisse que a 

Administração “pudesse afectar a esfera jurídica dos cidadãos impondo-lhes uma 

sanção sem qualquer procedimento e, portanto, sem possibilidade de defesa prévia à 
                                                      

1146. Jesús González Salinas, “Notas sobre algunos de los puntos de referencia entre Ley, Reglamento y 
Acto Administrativo”, in Actualidad Y Perspectivas del Derecho Publico a Fines del Siglo XX, Homenaje al 
Profesor Garrido Falla, Editorial Complutense, Vol. I, 1992, p. 415. 

1147. Sandro Lúcio Dezan, “O princípio da atipicidade do ilícito disciplinar. Efeitos jurídicos produzidos 
pelos princípios da culpabilidade e da imputação subjectiva”, in 
http://jus2.uol.com.br/Doutrina/texto.asp?id=6154, pp. 3 e 4, e Diego Vaiano, La Riserva di Funzione 
Amministrativa, cit., p. 302, nota 58. 

1148. Fausto de Quadros refere que, nos processos disciplinares, “não raro estão em jogo a honra, o 
prestígio e o bom-nome do agente, uma inteira vida profissional e o futuro de uma família, numa palavra”. 
Cfr. Os Conselhos de Disciplina na Administração Consultiva Portuguesa, cit., p. 489.  

Rute Leitão observa que, na avaliação da legislação disciplinadora da autonomia universitária, as normas 
relativas à autonomia disciplinar deveriam constituir objecto privilegiado, porque “se prende com direitos 
fundamentais”, e, como nos diz João Caupers, «a avaliação retrospectiva deveria entre nós incidir 
preferencialmente sobre disposições legais susceptíveis de produzir impacto, positivo ou negativo, no 
exercício de direitos fundamentais»”. Cfr. “A autonomia disciplinar das Universidades: Uma autonomia a 
descobrir, uma avaliação a fazer (Estudo sobre a consolidação da legislação e revisão da legislação em vigor, 
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tomada de decisão, obrigando-os a recorrer para evitar a consolidação do acto”1149. Na 

perspectiva do trabalhador, o procedimento pode ser visto como a expressão 

administrativa anterior do direito à tutela judicial efectiva1150 e como um «instrumento 

de liberdade». “[N]ão se pode presumir nenhum trâmite essencial, as formas são aqui, 

na conhecida expressão de Ihering, garantias de liberdade”1151. Não cabendo aos 

tribunais aplicar sanções disciplinares, sem prejuízo das garantias processuais do direito 

a uma tutela jurisdicional efectiva, é no procedimento administrativo que se devem, em 

primeira linha, situar as garantias do direito de defesa e o respeito do princípio da 

presunção de inocência1152. 

A participação é, no procedimento disciplinar, uma garantia de direitos fundamentais, 

como o direito de defesa, em particular, o direito de ser ouvido1153 e o direito de 

consulta do processo, sendo já em si uma forma do seu exercício (artigo 269.º, n.º 3, e 

artigo 268.º, nºs 1 e 2, da Constituição)1154. O contraditório, essencial na defesa do 

trabalhador implica o conhecimento de toda a imputação e «material acusatório» e o 

                                                                                                                                                                  
de 2003)”, Legislação, Cadernos de Ciência de Legislação, n.º 37, Abril-Junho, 2004, INA, p. 27. 

1149. STC 18/1981, registo n.º 101/1980, de 8 de Junho de 1981, in www.boe.es/g/es/bases_datos_tc/, 
Belén Marina Jalvo, El Régimen Disciplinario de los Funcionarios Públicos, cit., p. 273, e Renato Alessi, 
Principi di Diritto Amministrativo, I, I Soggetti Attivi e L’Esplicitazione della Funzione Amministrativa”, 
Quarta Edizione Rielaborata e Aggiornata, Milano, Dott. A. Giuffrè Editore, 1978, p. 293: liga-se à “natureza 
de poder punitivo do poder disciplinar: // a) “a exigência que todo o procedimento disciplinar, ainda que não 
determinado expressamente por lei, seja dotado de um mínimo de garantias (como, por exemplo, a prévia 
contestação das acusações e o direito de defesa) imprescindível em qualquer forma de exercício do poder 
punitivo, na falta dos quais o procedimento fica ferido de ilegalidade”. 

1150. Nas palavras de Eduardo García de Enterría e Tomás-Ramón Fernández, “o procedimento há-de 
formalizar-se o necessário para que esse direito fundamental possa exercitar-se e desenvolver-se em 
condições suficientes” - Curso de Derecho Administrativo II, Novena Edición, Thomson Civitas, 2004, p. 
189. 

1151. Eduardo García de Enterría e Tomás-Ramón Fernández, Curso de Derecho Administrativo, cit., p. 
189.  

1152. Eduardo García de Enterría e Tomás-Ramón Fernández, Curso de Derecho Administrativo, cit., p. 
194. 

1153. O “direito a ser ouvido constitui uma manifestação essencial do direito de defesa, do mesmo passo 
que permite ao interessado participar e colaborar em decisão que lhe diz respeito, sendo o direito que mais 
substancialmente assegura o respeito pelo imperativo constitucional inscrito no n.º 5 do artigo 267.º da CRP”. 
Cfr. Acórdão do STA de 21 de Setembro de 2004, Recurso n.º 645/04, in Acórdãos Doutrinais, Ano XLIII, n.º 
516, Dezembro de 2004, p. 1830.  

1154. “A participação no procedimento representará já exercício de direitos fundamentais”. Cfr. Gomes 
Canotilho, Tópicos de um Curso de Mestrado sobre Direitos Fundamentais, Procedimento, Processo e 
Organização, Coimbra, 1990, Separata do Vol. LXVI (1990), do BFDUC, p. 25. 
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poder de lhes responder em prazo razoável1155. O princípio não sendo exclusivo desta 

espécie de procedimento, conheceu nele uma principia e precípua afirmação1156. A 

dimensão de «local» e «forma» de “realização da protecção jurídica subjectiva”1157 

surge, neste procedimento especial, com particular destaque. 

2.4. Os “procedimentos disciplinares especiais” 

Na sua feição estrita, o procedimento disciplinar constitui um conjunto de actos e 

formalidades que preparam uma decisão em matéria disciplinar. O concretismo do 

apuramento que envolve e as garantias do trabalhador sobre que se talha fazem dele um 

procedimento de referência, comum ou principal, no que respeita à efectivação da 

responsabilidade disciplinar.  

Os procedimentos de averiguações, de inquérito, de sindicância, de “falta de assiduidade” e 

de revisão de procedimento disciplinar são referenciados, em face do mesmo, como 

procedimentos disciplinares especiais. 

Os três primeiros procedimentos colocam-se num momento precedente; são susceptíveis de 

identificarem, na realidade funcional, a prática de “eventuais faltas ou irregularidades” 

disciplinares. Para além da sua dimensão inspectiva, têm uma finalidade disciplinar, fazem 

uma avaliação preliminar e indiciária da necessidade de procedimento ou medida 

disciplinar1158.  

O procedimento de falta de assiduidade e o procedimento de revisão1159 merecem a 

                                                      
1155. Éric Massât, “Droit disciplinaire et droit pénal”, cit., p. 748. 
1156. Giovanni Sala informa que a obrigação do contraditório nos procedimentos disciplinares foi afirmada 

mesmo antes da sua previsão legislativa, fundamentada como uma “exigência ‘de eterna justiça’ informadora 
do sacro direito de defesa”, na “justiça universal” e na “lei da natureza”. O seu reconhecimento legislativo foi 
depois estendido, pelo recurso à analogia, ou pela invocação de um princípio geral que proíbe a aplicação de 
sanção sem prévia defesa. Ver Giovanni Sala, Potere Amministrativo e principi dell’ordinamento, cit., p. 81, 
nota 93, e p. 282. 

1157. Destaca Vasco Pereira da Silva que “as garantias individuais de procedimento (o qual é entendido 
não apenas como instrumento de legitimação do poder mas também como modo de realização da protecção 
jurídica subjectiva)” fazem parte de “uma terceira geração de direitos humanos em novos domínios da vida da 
sociedade” - Verde Cor de Direito, Lições de Direito do Ambiente, cit., pp. 23 e 138. 

1158. Cfr. artigos 85.º e segs. do Estatuto Disciplinar de 1984 e Leal Henriques, Procedimento Disciplinar, 
cit., pp. 238 a 245. 

1159. Cfr. artigos 78.º a 83.º do Estatuto Disciplinar de 1984. 
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qualificação de procedimentos disciplinares especiais, respectivamente, o primeiro, por a 

infracção disciplinar consistir em ausência reveladora do desinteresse do trabalhador pelo 

posto de trabalho1160 e, o segundo, por envolver o reexame de responsabilidade disciplinar 

já apurada. A sua especificidade substantiva traduz-se em especialidades na tramitação. A 

sua base comum e a feição directa do procedimento disciplinar principal tornam as suas 

normas disciplinadoras no parâmetro supletivo dos procedimentos especiais1161. 

No processo de inquérito, a investigação incide sobre “factos determinados”, fazendo a sua 

avaliação disciplinar indiciária e/ou a identificação das pessoas a que sejam liminarmente 

de imputar. Em face do relatório do inquiridor, o órgão administrativo competente, que 

pode não ser a entidade que o mandou instaurar1162, proferirá decisão relativa à instauração 

de procedimento disciplinar, que, no caso de ser positiva, por decisão específica, pode o 

inquérito constituir a instrução do processo disciplinar1163, a que se seguirá eventualmente a 

notificação ao trabalhador arguido da nota de culpa1164. 

Daí que se justifique a aplicação àquele de garantias do procedimento disciplinar, na 

perspectiva do direito de defesa do arguido, como a assistência por advogado, a dedução de 

incidente de suspeição do instrutor1165 e a consulta do processo1166. “O respeito dos direitos 

                                                      
1160. Carlos Alberto Fernandes Cadilha, Direito disciplinar da função pública. Alguns tópicos, texto 

policopiado, 2003, p. 16, e artigos 71.º e 72.º do Estatuto Disciplinar de 1984.  
1161. Cfr. artigo 35.º, n.ºs 1 a 3, do Estatuto Disciplinar de 1984. 
1162. A competência para instaurar procedimento disciplinar de um dado órgão administrativo é 

circunscrita aos seus “subordinados”, sem prejuízo da competência na matéria dos órgãos dirigentes de 
serviços inspectivos. A competência para não instaurar procedimento disciplinar é do órgão que seria 
competente para aplicar a sanção disciplinar hipotética e abstractamente aplicável. Cfr., v.g., artigo 50.º, n.º 4, 
do Estatuto Disciplinar de 1984.  

1163. Cfr. artigo 87.º, n.º 4, do Estatuto Disciplinar de 1984. Sobre o conceito de inquérito, cfr. artigo 85.º, 
n.º 3, 1.ª parte, do Estatuto Disciplinar de 1984 e, entre outros, Alberto Augusto Oliveira e Alberto Esteves 
Remédio, “Sobre o direito disciplinar da função pública”, in Estudos em Homenagem a Cunha Rodrigues, 
Vol. II, Coimbra Editora, 2001, p. 647, e Mário Pinto, Pedro Furtado Martins e António Nunes de Carvalho, 
Comentário às Leis do Trabalho, Regime Jurídico do Contrato Individual de Trabalho, Vol. I, Lex, Lisboa, 
1994, p. 157. 

1164. Cfr. artigo 87.º, n.º 4, do Estatuto Disciplinar de 1984. 
1165. Ver Raimundo Nonato Fernandes, “Do procedimento disciplinar na função pública”, in Revista de 

Direito Público, Ano XIV, Janeiro/Junho – 1981, n.º 57-58, editora revista dos tribunais, p. 59. 
O artigo 85.º, n.º 4, do Estatuto Disciplinar de 1984, determina a aplicação ao processo de inquérito e ao 

processo de sindicância, no que toca à “escolha e nomeação dos inquiridores ou sindicantes e dos seus 
secretários e [à] instrução dos processos de inquérito ou sindicância” dos respectivos preceitos previstos para 
o processo disciplinar (artigos 46.º a 54.º, respectivamente, sobre “participação” disciplinar, “infracção 
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da defesa, enquanto princípio de carácter fundamental, deve ser assegurado não só nos 

processos administrativos susceptíveis de levar à aplicação de sanções, mas, ainda, nos 

inquéritos preliminares…, que podem ter um papel determinante para a obtenção de provas 

sobre a ilegalidade de comportamentos … susceptíveis de implicar a responsabilidade” dos 

seus autores (Acórdão do TJCE, de 18 de Outubro de 1989, Sa Solvay & Cie contra 

Comissão das Comunidades Europeias1167). 

No processo de sindicância, varia apenas o objecto de investigação, que é o 

“funcionamento do serviço” em geral1168.  

O processo de averiguações parte de uma base de investigação mais ténue ou menos 

delimitada: não há factos suficientemente indiciados para justificar um inquérito, nem está 

em causa todo um serviço. Trata-se de procurar identificar o que, numa situação concreta, 

no seu funcionamento, «andou mal», indagar da eventual ocorrência de “falta”, de recortar, 

de forma indiciária, infracção disciplinar e respectivo(s) autor(es).  

Tem a vantagem de mediar a acção disciplinar e prevenir a sujeição do trabalhador a 

procedimento disciplinar “apenas com base em meras denúncias, [participações,] queixas, 

[como observa Álvaro Reis Figueira, relativamente aos magistrados] tantas vezes 

infundadas e motivadas apenas por interesses de parte ou mesmo puras vinganças, ou pela 

intenção de pressionar”1169. Sem prejuízo, há que evitar situação de “desvio de 

procedimento”1170, isto é, a realização de procedimento disciplinar não nomeado em sede 

                                                                                                                                                                  
directamente constatada”, “apensação do processo”, “valor probatório dos autos de notícia”, “despacho 
liminar”, “nomeação do instrutor”, “suspeição do instrutor”, “providências cautelares” e “suspensão 
preventiva”). 

1166. Diferentemente, quanto ao “procedimento prévio de inquérito” à instauração de procedimento 
disciplinar, Maria do Rosário Ramalho defende que “tanto pelo seu carácter interno como pela sua função 
preparatória, o procedimento de inquérito deve manter-se reservado, não sendo de admitir o acesso do 
trabalhador a esse processo.” Direito do Trabalho, Parte II – Situações Laborais Individuais, cit., p. 832. 

1167. Processo n.º 27/88, in http://eur-lex.europa.eu.  
1168. Cfr. artigo 87.º do Estatuto Disciplinar de 1984. 
1169. “Ser, dever ser e parecer. Notas sobre a deontologia dos juízes: da disciplina ao aparecimento de 

códigos de conduta”, Sub Judice, Justiça e Sociedade, 2005, Julho-Setembro, p. 16.  
1170. “O desvio de procedimento não se confunde com o desvio de poder. É uma manifestação especial de 

vício de forma”. Consiste em “deformar e privar assim uma formalidade do seu valor jurídico e dos seus 
efeitos queridos pela lei, o que à sua observação irregular, mesmo viciosa e ilegal, desta formalidade”. Cfr. 
Michel Stassinopoulos, Le Droit de la Défense Devant les Autorités Administratives, cit., p. 179. 
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de averiguações, sem as garantias próprias daquele, como acontece quando se prolonga 

excessivamente no tempo e envolve uma instrução densa, dirigida a um visado, própria de 

um procedimento disciplinar. 

A falta de um visado nomeado ou formalizado como arguido deve afastar a possibilidade de 

aplicação da suspensão preventiva do exercício de funções, até porque esta pressupõe que 

os factos apontem para a aplicação de uma sanção disciplinar de uma certa gravidade. Ora, 

quando existe um visado e factos que permitam aquele juízo então deve ser instaurado, 

quanto ao mesmo, procedimento disciplinar1171.  

Na previsão legal, o procedimento de averiguações pode ser instaurado por qualquer órgão 

administrativo competente para instaurar procedimento disciplinar1172, enquanto o 

procedimento de inquérito ou de sindicância apenas o pode ser pelos “membros do 

governo” e pelos “órgãos executivos” das autarquias1173, o que pode ter justificação no 

alcance noticiado da prática de factos ou situações ilegais e/ou ilícitas e no concretismo dos 

factos igualmente noticiados. No entanto, as competências disciplinares dos órgãos 

administrativos de nível imediatamente inferior1174 e o facto de não terem necessariamente 

sujeitos passivos ou não visarem, por si, a efectivação da responsabilidade disciplinar dos 

trabalhadores neles identificados depõem contra tal reserva de competência. 

O facto de os processos ora referidos serem reconduzíveis ao poder disciplinar, enquanto 

«investigação disciplinar», não afasta a sua caracterização como instrumentos primeiros do 

poder de fiscalização1175 dos órgãos que corporizam o empregador público. As 

                                                      
1171. No mesmo sentido, João Caupers, Parecer elaborado no Processo n.º 76-DI-10, Relatório do 

Provedor de Justiça, 1977, p. 139. 
1172. Na referência do n.º 5 do artigo 85.º do Estatuto Disciplinar de 1984: “secretários-gerais ou 

equiparados órgãos executivos ou a quaisquer funcionários investidos em funções de direcção ou chefia ou 
competentes para instauração de procedimento disciplinar”. 

1173. Acórdão do Pleno do Supremo Tribunal Administrativo de 15 de Novembro de 1990 apud Acórdão 
do Tribunal Constitucional n.º 472/97, Processo n.º 127/92 (http://tribunalconstitucional.pt): explicita que a lei 
reserva para os membros do governo e para os “órgãos executivos” das autarquias locais e para o Governador 
Civil a competência para instaurar procedimento de inquérito ou procedimento de sindicância (p. 3).  

1174. Designadamente, director-geral, secretário-geral, órgãos directivos dos institutos públicos.  
1175. O poder inspectivo não tem um carácter instrumental ou não é, na expressão de Agustín García 

Ureta, “um apêndice” do poder sancionatório, embora possa “servir para o seu ulterior exercício”. A 
inspecção centra-se no controlo da legalidade e pode dar lugar à adopção de vários tipos de medidas. A 
sanção tem por “objecto a repressão” e uma “finalidade punitiva”. Cfr. La potestad inspectora de las 
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investigações respectivas podem implicar a tomada de decisão ou decisões que não 

necessariamente apenas a efectivação da responsabilidade disciplinar, como, por exemplo, 

a adopção de medidas correctivas no funcionamento do serviço e que seja feita 

participação-crime ou participação para efeitos de apuramento de responsabilidade 

financeira. A função ou actividade inspectiva é “instrumento de controlo do respeito da 

legalidade, com o que garante os bens jurídicos protegidos pelo ordenamento e, de forma 

paralela, potencia a qualidade dos serviços e o zelo funcional”, cumprindo uma finalidade 

preventiva e correctiva1176. 

Importa ainda ter presente que a relação do comportamento do trabalhador com a afectação 

ou prejuízo para o bom funcionamento do serviço não se basta com uma conexão vasta e 

vaga. A relevância disciplinar daquele comportamento é aferida pela violação culposa de 

deveres e obrigações funcionais para com o empregador público traduzida em factos 

tipicamente recortados, ainda que de forma aberta1177.  

2.5. O princípio da «maleabilidade procedimental» 

A regulação estrita dos trâmites ou a “rigidificação das formas procedimentais” é uma via 

para assegurar a objectividade da actividade administrativa. Em alternativa, é manifestada, 

muitas vezes, a preferência pela “responsabilização do papel autónomo do órgão 

competente na condução informal de uma instrução completa e idónea a plasmar os 

conteúdos das acções segundo as exigência da função” (Diego Vaiano)1178. O processo 

decisório fica sujeito, em contraponto, não apenas a um controlo pela óptica dos limites 

legais, mas também, a um controlo da respectiva racionalidade, “dever ser”, coerência 

interna1179. 

                                                                                                                                                                  
Administraciones públicas, Marcial Pons, 2006, pp. 34 a 40. 

1176. M. ª Remedios Zamora Reselló, escrevendo sobre o livro de Fernández Ramos Severiano, La 
actividad administrativa de inspección. El régimen jurídico de la función inspectora, in Revista de 
Administración Pública, n.º 163, Enero/Abril, 2004, p. 558. 

1177. Cfr. artigos 3.º e 22.º a 26.º do Estatuto Disciplinar de 1984. 
1178. La Riserva di Funzione Amministrativa, cit., p. 307. 
1179. Diego Vaiano, La Riserva di Funzione Amministrativa, cit., pp. 308 e 314. 
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A tramitação do procedimento disciplinar, sem prejuízo da observância dos actos e 

formalidades expressamente regulados na lei1180 – que o pretende objectivo, rigoroso e 

garantista – coloca-se sob o signo da «maleabilidade»1181. A “forma dos actos (...) ajustar-  

-se-á ao fim que se tem em vista”, segundo o critério da sua indispensabilidade1182, e, nesta 

perspectiva, deve ser sumário1183. “O instrutor poderá ordenar, oficiosamente, as diligências 

e os actos necessários à descoberta da verdade material”1184. Tem como limite esta mesma 

finalidade: a omissão de diligências essenciais para a descoberta da verdade1185 e, bem 

assim, a omissão de audiência do trabalhador arguido1186. 

2.6. O princípio da publicidade do procedimento disciplinar 

A actividade administrativa desenvolve-se, no Estado de Direito, segundo o princípio da 

publicidade, o que constitui uma garantia de transparência e de juridicidade1187. O 

secretismo na acção pública tem carácter de excepção, não vale por si, mas reveste um 

carácter instrumental, funcionalizado à realização de valores constitucionalmente 

                                                      
1180. Sendo que o procedimento disciplinar no Estatuto Disciplinar de 1984, como regista Fernandes 

Cadilha, no Acórdão de 21 de Junho de 1994, é “um procedimento administrativo especial regulado 
exaustivamente no que concerne à sua tramitação” (cfr. Acórdão proferido no recurso n.º 31 621, in Apêndice 
ao DR de 31 de Dezembro de 1996, Vol. III (Junho), p. 4997). Nesta medida, já não é tão “simples e dúctil” 
como referenciado por Marcello Caetano, como destaca Maria de Fátima da Graça Carvalho, que refere “a 
sua cada vez maior tecnicidade”. Cfr. “Exercício da acção disciplinar”, in Intervenções no Seminário 
Internacional sobre Direitos Humanos e Eficácia Policial, Sistemas de Controlo da Actividade Policial, IGAI, 
Lisboa, 1998, p. 269.  

1181. Salvatorre Terranova, Il Rapporto di Pubblico Impiego, Milano - Dott., A. Giuffrè Editore, 1991, p. 
207. 

1182. Cfr. artigo 36.º, n.º 1, do Estatuto Disciplinar de 1984. 
1183. João Caupers, parecer produzido no Processo n.º 76-DI-10, do Provedor de Justiça, Relatório do 

Provedor de Justiça, 1977, Secretaria de Estado da Comunicação Social, Direcção-Geral da Divulgação, p. 
121.  

1184. Cfr. artigo 36.º, n.º 2. do Estatuto Disciplinar de 1984. 
1185. Cfr. artigo 42.º, n.º 1, 2.ª parte, do Estatuto Disciplinar de 1984. 
1186. Cfr. v. g. artigo 269.º, n.º 3, da CRP, e artigo 42.º, n.º 1, 1.ª parte, do Estatuto Disciplinar de 1984.  
1187. Michel Stassinopoulos, Le Droit de la Défense Devant les Autorités Administratives, cit., p. 64, e 

Alberto Augusto Oliveira e Alberto Esteves Remédio, “Sobre o direito disciplinar da função pública”, in 
Estudos em Homenagem a Cunha Rodrigues, Vol. II, Coimbra Editora, 2001, p. 650. 

Germano Marques da Silva destaca, referindo-se ao processo penal, o princípio da publicidade enquanto 
herança do pensamento político liberal, que servindo, primeiro, “como meio de controlo da Justiça pelo povo” 
e, depois, como instrumento de confiança do povo nos Tribunais – Curso de Processo Penal, I, Editorial 
Verbo, 3.ª edição revista e actualizada, pp. 79 e 80. 
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protegidos1188. Os cidadãos têm o direito de ser informados pela Administração, sempre 

que o requeiram, sobre o andamento dos processos em que sejam directamente interessados 

e o direito de acesso aos arquivos e registos e arquivos administrativos (artigo 268.º, nºs 1 e 

2, da CRP). Estes dois direitos fundamentais, de natureza análoga à categoria dos direitos, 

liberdades e garantias, no procedimento disciplinar articulam-se com as garantias de 

“audiência e defesa” do trabalhador arguido, podendo a preterição daqueles afectar o direito 

de defesa (artigo 269.º, n.º 3, e artigo 32.º, n.º 10, da CRP)1189.  

“Publicidade – como escreve Ireneu Cabral Barreto – pressupõe a possibilidade de acesso 

ao processo, ao conhecimento dos actos de processo que não sejam secretos por lei ou pela 

natureza das coisas, o que implica nomeadamente a livre assistência à prática desses actos 

ou a ser informado pessoalmente ou através de relatos públicos sobre os mesmos”1190. 

O direito à informação procedimental e o direito de acesso aos arquivos e registos 

administrativos e o controlo público da acção administrativa1191 depõem no sentido de que 

o princípio, no que à publicidade do processo disciplinar respeita, deva ser, então, também 

o da natureza pública do processo e o segredo limitado1192. Limitado nos fundamentos, 

                                                      
1188. Paulo Dá Mesquita, “O segredo do inquérito penal”, in Direito e Justiça, Vol. XIV, 2000, Tomo 2, p. 

51. 
1189. Acórdão do TCA Sul, de 22 de Janeiro de 2004, processo n.º 07516/04 (“direito à informação 

procedimental” e “processo disciplinar”), in http://dgsi.pt/jtca. 
1190. “Direito ao exame da causa publicamente”, p. 5, http://www.gddc.pt/actividade-editorial/pdf-

publicacoes/7576-f.pdf”.  
1191. Manual de Derecho Disciplinario de los Funcionarios Públicos, Marcial Pons, 1992, pp. 326 e 327 

(Com referência ao artigo 24.º da CE e ao direito, aí referido, a um processo judicial público, Juan Manuel 
Trayter, na transposição para a “esfera administrativa sancionadora”, destaca a previsão da notificação (ou da 
publicação), não só ao visado mas também ao denunciante; e, em nome da garantia de um maior controlo dos 
cidadãos sobre o pessoal da Administração, entende ser pública “tanto a fase da instrução, como a acusação e 
a proposta de decisão”. No mesmo sentido João Caupers, Parecer proferido no Processo n.º 76-DI-10, da 
Provedoria de Justiça, Relatório do Provedor de Justiça, 1977, p. 122. 

1192. No sentido de que o princípio a adoptar deve ser o da publicidade, ver Parecer elaborado no Processo 
n.º 76-DI-10, in Relatório do Provedor de Justiça, 1977, p. 122. Aí se invoca, em desfavor do secretismo, 
“uma certa consciência da impunidade que pode afectar o instrutor menos escrupuloso” e a vantagem que da 
natureza pública resultará para “uma mais correcta organização do processo”. 

Ver, também, Giustina Noviello e Vito Tenore, La Responsabilità e il Procedimento Disciplinare nel 
Pubblico Impiego Privatizzato, cit., p. 26, e Ricardo Rivero Ortega, El Estado Vigilante, cit., p. 188 (:“nos 
procedimentos administrativos deve aplicar-se com carácter geral o regime jurídico do direito de acesso aos 
arquivos e registos”). 
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suportado em razões (constitucionalmente admissíveis) que o justifiquem, e limitado 

temporalmente, ou no curso da acção administrativa, e subjectivamente.  

Quanto aos fundamentos da reserva, importa ter presente o seguinte: 

a) A primeira razão do segredo é a necessidade e a eficácia da investigação instrutória. A 

disponibilidade da matéria instrutória a outrem que não o instrutor condiciona e pode 

prejudicar o apuramento da verdade dos factos, designadamente pela eventual 

adulteração e/ou ocultação da prova.  

b) O próprio trabalhador tem interesse em que o processo (no qual figura como arguido da 

prática de uma infracção disciplinar), quando na fase de investigação e porque contém, 

designadamente, elementos por si carreados, ou resultantes do seu interrogatório ou de 

diligências por si requeridas1193, não esteja acessível à curiosidade e interpretação 

pública ou de terceiros (v. g., participante), com eventual afectação sua da honra ou 

imagem, da presunção da sua inocência e do seu bom nome.  

O direito dos cidadãos em geral à informação sobre o processo em que sejam 

directamente interessados tem de ser articulado também com os direitos do trabalhador 

arguido e eventualmente direitos fundamentais pessoais de terceiros1194.  

c) Quanto ao direito à informação, enquanto direito à comunicação “sobre o andamento 

do(s) processos(s)”, dificilmente ficará, em algum momento, prejudicada a prestação de 

informação sobre o estado ou fase em que se encontra. Algumas comunicações são 

mesmo legalmente devidas: informação sobre a data em que o instrutor deu início à 

instrução, sobre se foi excedido o prazo para a instrução e se foi formalizada 

autorização fundamentada sobre a sua prorrogação1195.  

No que respeita à limitação subjectiva, aplica-se ao procedimento disciplinar o regime 

constitucional e legal relativo ao direito à informação procedimental e à informação extra-

                                                      
1193. Cfr. artigo 55.º, nºs 2 e 3, do Estatuto Disciplinar de 1984. 
1194. Quanto a estes últimos, Manuel Monteiro Guedes Valente, destaca que “há factos sofridos pela 

vítima que, ao serem narrados, provocarão um dano grave na sua honra e na sua intimidade que jamais serão 
reparáveis, devendo a narração ser restrita ao estritamente necessário” - Da Publicação da Matéria de Facto 
nos Processos Disciplinares, cit., p. 28. Cfr. também as pp. 21 a 27. 

1195. Cfr. artigo 45.º do Estatuto Disciplinar de 1984.  
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procedimental, isto é, o acesso ao processo é graduado segundo a qualificação do interesse 

do sujeito que pretende exercer o direito à informação (interesse directo no procedimento, 

interesse legítimo ou atendível e desnecessidade de referenciar qualquer interesse)1196. 

Quanto à limitação temporal, destacam-se os seguintes aspectos: 

a) O direito à informação do trabalhador arguido enquanto direito de acesso ao processo 

no momento posterior à acusação concretiza-se na inteira disponibilização do mesmo. 

Está em causa a realização do contraditório, assegurar a contestação quando está 

formulada uma acusação. Deve ter “conhecimento pleno” do processo disciplinar1197 e 

deve ser promovido esse conhecimento1198. 

b) Na fase prévia, na indagação instrutória, o trabalhador não é objecto de imputação 

acusatória que exija o contraditório; à instrução pode nem sequer vir a seguir-se 

acusação, se o instrutor concluir que os factos apurados não consubstanciam infracção 

disciplinar, que o trabalhador não foi o seu autor, que a prova recolhida é bastante para 

que se conclua pela respectiva prática e/ou autoria, que se verifica circunstância 

dirimente ou excludente da responsabilidade disciplinar, prescrição ou amnistia1199. 

Assim sendo, embora seja de perspectivar uma defesa preventiva e a necessidade de que 

uma eficaz investigação não se faça sobre e à custa do trabalhador, seria excessivo fazê-

-la prevalecer sobre a investigação à procura da existência ou inexistência de infracção 

disciplinar praticada pelo trabalhador – a defesa sobre uma delimitação fáctico-jurídica 

«em definição». Se o segredo não é abstracto, a defesa também não o é, ademais 

quando a sua necessidade ainda não está substantivada. Assim, a possibilidade de 

acesso aos autos em instrução não deve ser abstracta, mas concretizável, pelos valores 

ou razões que o justificam, na delimitação subjectiva e objectiva do segredo, ajustada, 

pelo instrutor, em cada processo disciplinar. Deve, pois, assentar-se no princípio do 

acesso ao processo pelo trabalhador visado, na fase anterior à eventual dedução de 
                                                      

1196. Cfr. artigo 268.º, n.ºs 1 e 2, da CRP e artigos 61.º a 65.º do CPA, e Acórdão do TC Sul, de 22 de 
Janeiro de 2004, processo n.º 0751/06, in http://dgsi.pt/jtca.  

1197. STC n.º 272/2006, de 25 de Setembro de 2006, p. 4 (http://wwwtribunalconstitucional.es).  
1198. Michel Stassinopoulos, Le Droit de la Défense Devant les Autorités Administratives, cit., pp. 172 e 

173.  
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acusação, podendo, sem prejuízo, ser diferido ou condicionado, temporalmente e no 

modo (por exemplo, excluir a consulta mas passar certidão), pelo instrutor, em função 

da ponderação dos interesses que faça, que exporá em decisão fundamentada.  

O princípio deveria ser, pois, o do “acesso permanente” ao processo1200 e o da prestação de 

informação ao trabalhador, aquando da comunicação da instauração do procedimento 

disciplinar, da possibilidade de requerer tal acesso1201. 

Entre nós tem sido afirmado o princípio da confidencialidade do processo disciplinar1202 e 

que este tem “uma fase secreta e inquisitória”1203. O artigo 37.º do EDFACRL parece 

assumir o princípio do sigilo: pela sua epígrafe “Natureza secreta do processo” e pelo seu 

n.º 1, que afirma que o “processo disciplinar é de natureza secreta”, só depois lhe apondo 

um limite temporal/processual ao segredo, é-o “até à acusação”. A afirmação é, mais 

precisamente, porém, a afirmação do princípio da publicidade limitada: 

1) A confidencialidade é, temporalmente, circunscrita à fase instrutória do processo, 

deixando de o ser com a acusação.  

2) É subjectivamente delimitada, porque nesta fase primeira: 

a) Torna o secretismo permeável às pessoas do trabalhador e do seu advogado: podem 

examinar o processo e requerer a passagem de certidões1204.  

b) O instrutor pode autorizar, em geral, a passagem de certidões, se “destinadas à 

defesa de interesses legítimos e em face de requerimento especificando o fim a que 
                                                                                                                                                                  

1199. Cfr. artigo 57.º, n.º 1, do Estatuto Disciplinar de 1984. 
1200. Eduardo García de Enterría e Tomás-Ramón Fernández, Curso de Derecho Administrativo II, cit., p. 

189. 
1201. Michel Stassinopoulos, Le Droit de la Défense Devant les Autorités Administratives, cit., pp. 164 e 

165. 
1202. Afirmado pelo menos em face do teor do artigo 37.º do Estatuto Disciplinar de 1984 - Manuel Leal 

Henriques, Procedimento Disciplinar, Lisboa, Rei dos Livros, 1989, 2.ª edição, p. 122. 
1203. Acórdão do STA, de 11 de Outubro de 2006, processo n.º 01166/05, in http://www.dgsi.pt/jsta. 
1204. A assistência do defensor pode traduzir-se numa intervenção substitutiva deste, como é o caso do 

requerimento da passagem de certidões e no acesso ao exame do processo (artigo 37.º, nºs 1, 3 e 6 do Estatuto 
Disciplinar de 1984). 

A possibilidade de o arguido constituir advogado em qualquer fase do processo serve a evidenciar a igual 
possibilidade de o advogado do arguido se lhe substituir na consulta do processo e no requerimento de 
passagem de certidões, pelo que as regras são naturalmente as mesmas mas já decorrem das regras 
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se destinam, podendo ser proibida, sob pena de desobediência, a sua 

publicação”1205.  

c) As pessoas que, por virtude das suas funções ou porque chamadas a depor no 

processo, acedem ao conhecimento de elementos que dele constam, ficam obrigadas 

a guardar segredo1206. 

3) O secretismo é materialmente delimitado, porque regulado. Concretamente:  

a) O arguido tem de requerer o exame do processo e assume o compromisso de não 

divulgar o que do processo conste.  

b) Podendo ser indeferido, a decisão que veda o exame do processo tem de ser 

fundamentada1207, e tem de ser comunicada ao trabalhador1208. Da mesma cabe 

recurso administrativo, nos termos gerais, sem efeito suspensivo, porque não 

prejudica a tramitação do procedimento1209. 

c) O trabalhador que divulgar o que conste do processo disciplinar sujeita-se a novo 

procedimento disciplinar1210.  

d) Deduzida a acusação, o acesso ao processo, por qualquer interessado, deve 

processar-se nos termos gerais1211. 

A passagem de certidão constitui uma forma de acesso ao processo. Só aparentemente, 

porém, pode prejudicar os valores que justificam a invocada natureza secreta do processo 

até à acusação. O instrutor deve ajuizar, em face dos interesses e fins especificados, se das 
                                                                                                                                                                  
deontológicas a que está sujeito. 

1205. Cfr. artigo 37.º, n.º 3, do Estatuto Disciplinar de 1984. Parece inferir-se com a expressão “sob pena 
de desobediência” que está necessariamente em causa um funcionário ou agente. 

1206. Cfr. artigo 86.º, n.º 3, alínea a), do CPP.  
1207. Cfr. artigo 124.º, n.º 1, alínea d), do CPA, e artigo 37.º, n.º 2, 1.ª parte, do Estatuto Disciplinar de 

1984.  
1208. O artigo 37.º, n.º 2, 2.ª parte, do Estatuto Disciplinar de 1984, diz que o indeferimento do pedido do 

exame do processo deve ser “comunicado ao arguido no prazo de 3 dias”. Crê-se, no entanto, que é a decisão 
que tem de ser tomada e subsequente comunicada no prazo de três dias.  

1209. Cfr. artigo 77.º, n.º 2, do Estatuto Disciplinar de 1984. 
1210. Cfr. n.º 5 do artigo 37.º do Estatuto Disciplinar de 1984. 
1211. Quanto aos relatórios de inspecção, em França, em geral, a parte relativa “ao comportamento ou ao 

modo de exercício de funções deste ou daquele agente e que são passíveis de procedimento disciplinar e/ou 
penal não são comunicáveis que ao interessado” (Philippe Collière, “Communication et diffusion via internet 
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certidões requeridas não advirá o referido prejuízo. Assim se compreende que a lei não 

exclua sequer a sua publicação1212 e que, relativamente à consulta do processo, seja mais 

difícil acautelá-lo. A distinção entre o acesso ao processo e a divulgação de peças, 

documentos ou conteúdo do mesmo processo está, assim, sempre presente: o acesso ao 

processo pode materializar-se na sua consulta ou no fornecimento de certidões; a 

divulgação refere-se à publicidade que é dada aos elementos conhecidos. 

A competência para despachar no processo cabe ao instrutor até à elaboração do relatório 

final e não a qualquer outro órgão, seja o que o instaurou ou o que é competente para o 

decidir, como se impõe por força da independência com que deve exercer as suas funções e 

atendendo a que a boa condução do procedimento requer unidade na direcção do mesmo. 

Pode observar-se que o direito à informação, nas suas várias concretizações, relativamente 

a um procedimento em curso, numa fase em que a investigação está concluída e já foi 

proferida acusação1213 não contende com a condução e tramitação procedimentais, ao que 

acresce que o conteúdo daquele direito não deixa qualquer margem para apreciação 

subjectiva a quem tenha que assegurar o respectivo exercício. 

À competência dispositiva sobre o procedimento disciplinar está associada por imperativo 

constitucional a competência decisória em matéria de acesso informativo ao mesmo1214. 

A aproximação das garantias procedimentais às garantias processuais (sob o impulso do 

Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, à luz do artigo 6.º, n.º 1, da CEDH) não pode 

ser desenquadrada do quadro funcional (e orgânico) de umas e outras, de modo a, indo 

além do necessário à protecção idónea dos administrados, criar-se uma situação de 

                                                                                                                                                                  
des rapports des inspections générales des administrations”, AJDA, n.º 35/2005, de 17 octobre 2005, p.1936). 

1212. A possibilidade de proibição de que sejam publicadas permite inferior a hipótese da sua publicação – 
Cfr. artigo 37.º, n.º 3, última parte, do Estatuto Disciplinar de 1984.  

1213. A referência, no artigo 37.º, n.º 3, do Estatuto Disciplinar de 1984, a que a competência para a 
passagem das certidões só pode ser autorizada pela entidade que dirige a investigação até à sua conclusão, a 
contrario, é interpretável no sentido de que outros órgãos, designadamente, a entidade que instaurou o 
procedimento ou a que tem competência para a decidir também pode dispor no que toca ao acesso ao processo 
depois da acusação. A circunscrição da competência deve verificar-se até à acusação: só até aí o processo é 
secreto e a eficácia deste e a melhor aferição do que pode ser facultado sem prejuízo para a investigação e no 
acautelamento das garantias de defesa do arguido consegue-se com tal circunscrição e atribuição de 
competência. Entre a acusação e a elaboração do relatório final do procedimento disciplinar, vigoram as 
regras gerais de acesso aos documentos administrativos. 

1214. Cfr. artigo 268.º, n.º 3, da CRP.  
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identidade que prejudique a realização com a eficácia das atribuições da Administração. O 

equilíbrio entre eficácia e o direito a um procedimento equitativo pode passar pela 

modelação ou flexibilização de certos princípios e garantias de um processo jurisdicional. 

Entre os princípios que têm de ser adaptados figura o da publicidade. O artigo 6.º, n.º 1, da 

Convenção para a Protecção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais, 

consagra “o direito de toda a pessoa a que a sua causa seja examinada equitativa e 

publicamente, num prazo razoável, por um tribunal independente e imparcial, estabelecido 

pela lei, que decidirá, seja sobre a determinação dos seus direitos e obrigações de carácter 

civil, seja do bem fundado de toda a acusação em matéria penal dirigida contra si”. A 

exigência de publicidade é referida como “publicidade dos debates”1215. O Conselho de 

Estado francês, na decisão proferida em 23 de Fevereiro de 2000, Req. n.º 192480, 

considerou inválida a decisão de 16 de Junho de 1997 da “jurisdição disciplinar nacional”, 

com competência disciplinar “relativamente a docentes e médicos hospitalares dos centros 

hospitalares e universitários”, que demitiu um funcionário deste corpo, porque tomada a 

decisão após uma audiência não pública, o que reputou ser contrário à citada norma da 

CEDH, por esta exigir que “as audiências” perante uma tal “jurisdição” sejam públicas1216.  

Na interpretação da exigência de publicidade da decisão tem sido privilegiada a 

“publicidade dos debates”, o que inclui a produção da prova1217. A aplicação estrita ou a 
                                                      

1215. Paule Quilichini, “Réguler n’est pas juger. Réflexions sur la nature du pouvoir de sanction des 
autorités de régulation économique”, AJDA, n.º 20/2004, 24 Mai, pp. 1064 a 1066, e Gilles Lebreton, “la 
protection des droits fondamentaux de la personne humaine par le droit administratif français en 1995 et 
1996”, in Les Droits Fondamentaux de la Personne Humaine en 1995 et 1996, sous la direction de Gilles 
Bebreton, L’ Harmattan, 1998. 

1216. As decisões tomadas por esta instância são susceptíveis de atentar contra o direito de exercer as 
funções de professor da universidade-formador hospitalar, o qual reveste o carácter de um direito civil no 
sentido do disposto no citado artigo 6.º. Ver Didier Jean-Pierre, Le Droit de la Fonction Publique, 10 ans de 
jurisprudence, 1990-2000, Editions Du Juris-Classeur, Décembre 2000, p. 11. Ver, também, Jean-François 
Kriegk, “La déontologie des magistrats au service de l’éthique judiciaire. Actualité de la réflexion sur la 
responsabilité et la déontologie des magistrats en France”, Sub Judice, Justiça e Sociedade, 2005, Julho – 
Setembro, p. 70 (“seguindo a jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, o legislador, 
aquando da reforma do estatuto da magistratura efectuada pela lei orgânica de 25 de Junho de 2001, previu 
que a publicidade das audiências será a partir de então a regra. O bom funcionamento de tais mecanismos no 
respeito das garantias oferecidas, representa em democracia a melhor resposta àqueles que seriam tentados 
pela depuração da magistratura a favor de mudanças políticas.”). 

1217. “Que os julgamentos sejam públicos, que sejam públicas as provas do crime para que a opinião, que 
é talvez o único cimento das sociedades, imponha um freio à força e às paixões, para que o povo diga: nós não 
somos escravos e estamos protegidos” – observava Cesare Beccaria, Dos Delitos e das Penas, de Cesare 
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aplicação da publicidade com este sentido primacial ao exercício da função administrativa 

implicaria reproduzir no âmbito da Administração Pública a audiência de julgamento e 

fazer a prova pública dos factos infraccionais. 

A publicidade, traduzida, na “audiência pública”, permite o exercício eficaz do “direito ao 

controlo das provas”, mas “levada ao extremo”, nas palavras de Ireneu Cabral Barreto, 

“acabaria por impedir a valoração de provas que são impossíveis de reproduzir numa sala 

de audiências ou que não são repetíveis”. A “utilização de provas recolhidas na fase da 

instrução ou fora da audiência não colide em si com as garantias previstas no artigo 6.º da 

Convenção, desde que seja concedida ao acusado uma oportunidade adequada e suficiente 

para contestar o testemunho ou interrogar o seu autor, no momento da sua deposição ou 

mais tarde”1218. 

A publicidade é essencialmente garantia de (fiel) contraditório e, portanto, do interesse dos 

que dela beneficiem1219. Também se realiza com a presença de advogado do arguido no seu 

interrogatório, na inquirição desde logo das testemunhas cuja audição foi por si requerida, 

no conhecimento pleno da matéria acusatória, no inteiro acesso ao processo.  

Cremos assim que é redutor, simplista e desadequado fazer assentar a garantir da 

publicidade na realização, no procedimento disciplinar, de uma «audiência de julgamento» 

do trabalhador. Expressivamente, o juiz Matscher, no voto de vencido ao “Acórdão könig c. 

Alemanha”, escreve: “tenho dúvidas sobre a utilidade que há em submeter [certas matérias] 

a um processo que corresponda perfeitamente às exigências do artigo 6.º, parágrafo 1 da 

Convenção. Para certas de entre elas (designadamente para os assuntos profissionais e 

disciplinares), um tal processo (público e tendo lugar necessariamente perante um tribunal) 

será pouco conforme aos interesses das pessoas em causa. // Eu reconheço inteiramente a 

necessidade de quanto a certas matérias que haja uma decisão equitativa, num prazo 

                                                                                                                                                                  
Beccaria, Edição da Fundação Calouste Gulbenkian, 1998, p. 90. 

1218. “Direito ao exame da causa publicamente”, pp. 7 e 8, http://www.gddc.pt/actividade-editorial/pdf-
publicacoes/7576-f.pdf”. 

1219. É sugestiva a interrogação de Cesare Beccaria, mutatis mutandis: “Pode haver delitos, isto é, ofensas 
públicas, e ao mesmo tempo não ser do interesse de todos a publicidade do exemplo, ou seja, a publicidade do 
julgamento? (:..) Montesquieu já o disse: as acusações públicas são mais conformes à república onde o bem 
público deveria ser a primeira paixão dos cidadãos” – Dos Delitos e das Penas, cit., p. 92. 
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razoável, num processo que dê ao interessado toda a possibilidade de fazer valer os seus 

direitos, e que uma decisão da autoridade competente (quando esta é de ordem 

administrativa) seja submetida ao controlo de um órgão independente (quer dizer ao 

controlo de um tribunal). Por outro lado, não vejo porque razão deve o processo em questão 

em todos os casos corresponder igualmente às outras exigências do artigo 6.º, n.º 1 

(processo oral e público, julgamento realizado publicamente)”1220. 

A aplicação das diferentes dimensões do princípio audi alterem partem, observam S. H. 

Baileu, C.A. Cross e J.F. Garner, “pode variar de acordo com o grau de sofisticação do 

tribunal ou ‘juiz’, [ou, talvez mais pertinentemente,] de acordo com o lugar da decisão no 

‘administrative-judicial spectrum’?”1221. Noutra formulação dos mesmos autores: “The 

content of the audi alterem partem rule to new situations do not necessarily apply with the 

same force here. The content of the audi judicial element in a decision becomes less”1222. 

Dito, por outras palavras, não se trata de reproduzir, no interior da Administração, um 

tribunal. 

Invoca-se a necessidade de proscrever a valoração dos elementos instrutórios recolhidos 

antes da instauração do procedimento disciplinar e antes mesmo da acusação, “para 

salvaguardar o equilíbrio essencial do procedimento e impedir um possível efeito material 

de impossibilidade de defesa”. No entanto, pode replicar-se contra com o facto de ter sido 

recolhida por funcionário expressamente habilitado para o efeito, de ser devido o inteiro 

registo ou documentação dos mesmos no processo e a sua abertura ao contraditório. O que 

se exige às diligências de prova são, pois, “condições mínimas objectivas e subjectivas que 

garantam a sua fiabilidade. Se as primeiras parecem centrar-se na sua normatividade e na 

possibilidade de contradição, as segundas aludem às características do sujeito que as 

pratica”1223. 

                                                      
1220. Acórdão König c. Alemanha, p. 34 (http://cmiskp.echr.coe.int/). 
1221. Administrative Law, Cases and Materials, London Sweet & Maxwell, 1977, p. 415.  
1222. S.H. Bailey, C.A. Cross e J.F. Garner, Administrative Law, Cases and Materials, London, Sweet & 

Maxwell, 1977, p. 417. 
1223. Sentença n.º 56/1998, de 16 de Março de 1998, do Tribunal Constitucional espanhol 

(www.tribunalconstitucional.es). 
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2.7. A interpretação e integração das normas reguladoras do procedimento 

disciplinar 

O regime jurídico do procedimento administrativo disciplinar na função pública é parte do 

designado regime jurídico da função pública, entendido como um regime laboral específico 

jus-administrativista. É no quadro do Direito administrativo que hão-de encontrar-se as 

regras de interpretação e integração das normas reguladoras do procedimento disciplinar.  

Uma das consequências da autonomia do Direito administrativo é ter um sistema onde 

preencher os casos omissos1224, relevando, no plano de direito subsidiário, no caso, a 

aplicação dos princípios gerais da actividade administrativa, das normas do Código do 

Procedimento Administrativo que concretizam preceitos constitucionais e das que sempre 

são de aplicar supletivamente aos procedimentos especiais1225. Não obstante, o 

procedimento disciplinar não se desenha apenas sobre o modelo do procedimento 

administrativo, mas recebe também a influência do processo civil (artigos 169.º a 171.º 

CPC, quanto à confiança do processo1226) e, principalmente, do processo penal1227. Esta 

                                                      
1224. Diogo Freitas do Amaral, Curso de Direito Administrativo, Almedina, Coimbra, 1999, pp. 150, 157 e 

158. A necessidade de uma dogmática surge também como resposta à emergência de problemas “fora do 
sistema” ou às chamadas “lacunas de colisão” (Claus-Wilhelm Canaris, Pensamento Sistemático e Conceito 
de Sistema na Ciência do Direito, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1989, tradução de A. Menezes 
Cordeiro, pp. 218 a 224). 

1225. Ver Acórdão do STA de 21 de Junho de 1994, proferido no recurso n.º 31 621, in Apêndice ao DR 
de 31 de Dezembro de 1996, Vol. III (Junho), pp. 4997 e 4998 (“A entender-se que o estatuto disciplinar não 
contempla o exercício do direito à informação pelo arguido no âmbito do processo disciplinar através do 
pedido de passagem de certidão ou apenas prevê o exame ou confiança do processo, haverá que passar a 
reconhecer tal possibilidade ou pela aplicação supletiva das normas dos artigos 61.º e 62.º do CPA, nos 
termos do n.º 6 [agora, n.º 5] do artigo 2.º do mesmo código, ou pela prevalência dessa disposição, na medida 
em que concretizam preceitos constitucionais”), Maria José Nogueira, sintetizando a ordem de supletividade 
no “Regulamento Disciplinar da PSP” e “Regulamento Disciplinar da Guarda Nacional Republicana” 
(“princípios gerais do direito sancionatório”, Código do Procedimento Administrativo, “legislação processual 
penal e, na parte não incompatível, do Regulamento de Disciplina Militar”), “Breve reflexão sobre o 
reconhecimento de pessoas como meio de prova nos processos de natureza disciplinar em que os visados 
sejam elementos das forças de segurança (GNR/PSP), Parecer n.º 11/99”, in Controlo Externo da Actividade 
Policial e dos Serviços Tutelados pelo MAI, Vol. II, Anos 1998-2002, Inspecção-geral da Administração 
Interna, pp. 310 e 311, e artigo 2.º, n.ºs 5 e 7, e artigos 3.º a 11.º, dos artigos 61.º e segs., 68.º e 69.º e 125.º do 
CPA. 

1226. Cfr. artigo 62.º do Estatuto Disciplinar de 1984. 
1227. Pedro Jorge da Silva Cordeiro nota que o procedimento disciplinar “assume um perfil que recebe 

influência do processo gracioso e do processo penal”- “Responsabilidade Médica Disciplinar no Serviço 
Nacional de Saúde”, cit., p. 221. Em 1998, Maria de Fátima da Graça Carvalho afirmava que, relativamente 
aos princípios que regem o procedimento disciplinar”, se estava numa fase “caracterizada pela influência cada 
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expressa-se na conformação pelos “princípios gerais de Direito processual penal” das 

“providências que se afigurem convenientes para descoberta da verdade”1228, quando não 

reguladas no “Estatuto Disciplinar”, nas regras de realização de perícias médico-legais e 

psiquiátricas1229 e na isenção de encargos1230 1231. 

Dado o carácter intrusivo da esfera jurídica do trabalhador, ou o gravame que para ele 

importa a pendência de procedimento disciplinar, o carácter em parte repressivo do Direito 

disciplinar e as garantias de que está rodeado o Direito penal e processual penal quanto ao 

direito de defesa do arguido e à exigência de um processo justo, tendem estes a ser 

chamados à colação a título supletivo1232.  

Trata-se de uma aplicação do ponto de vista dos princípios e de alguns valores que 

garantem1233 e não necessariamente das concretas regras processuais penais, de harmonia 

com o carácter dúctil e laboral do procedimento disciplinar1234 e de uma aplicação que 

considere a “estrutura processual autónoma” que consubstancia o procedimento 
                                                                                                                                                                  
vez maior dos princípios constitucionais e do processo penal”. Cfr. “Exercício da acção disciplinar”, in 
Intervenções no Seminário Internacional sobre Direitos Humanos e Eficácia Policial, Sistemas de Controlo da 
Actividade Policial, IGAI, Lisboa, 1998, p. 268. Ver, também, Maria José Nogueira, “Breve reflexão sobre o 
reconhecimento de pessoas como meio de prova nos processos de natureza disciplinar em que os visados 
sejam elementos das forças de segurança (GNR/PSP), Parecer n.º 11/99”, cit., pp. 312 e 313. 

1228. Cfr. por exemplo, o artigo 126.º do CPP e artigo 32.º, n.º 10, do CRP, e artigo 35.º, n.º 4, do Estatuto 
Disciplinar de 1984. 

1229. Cfr. artigo 60.º, n.º 4, do Estatuto Disciplinar de 1984. 
1230. Cfr. artigo 43.º do ED. 
1231. Pedro Jorge da Silva Cordeiro destaca ainda (“Responsabilidade Médica Disciplinar no Serviço 

Nacional de Saúde”, cit., p. 223) a confidencialidade da instrução (artigo 37.º do Estatuto Disciplinar de 
1984), a obrigatoriedade de processo (artigo 38.º do Estatuto Disciplinar de 1984), que não é um exclusivo do 
processo penal, a tipicidade das penas (que se situa, no entanto, antes, em sede de direito substantivo) e o 
princípio do inquisitório (artigo 36.º, n.º 2, do ED), o qual, não obstante, é também um princípio do 
procedimento administrativo (artigo 56.º CPA). O autor sobredimensiona a influência do direito processual 
penal. 

1232. Ver DAR, II Série, n.º 68-RC, de 25 de Janeiro de 1989, p. 2078. João Caupers defende, no Parecer 
elaborado no Processo n.º 76-DI-10, da Provedoria de Justiça, que o princípio da subsidiariedade do direito 
processual penal deve ser consagrado no “diploma regulador da responsabilidade disciplinar dos 
trabalhadores da função pública”, por ser o processo penal “aquele que, até constitucionalmente, mais 
garantias oferece ao arguido” e porque as sanções disciplinares a que pode dar lugar o procedimento 
disciplinar são, “muitas vezes, pela sua gravidade e consequências directas e indirectas”, mais lesivas do que 
as “aplicáveis aos trabalhadores das empresas privadas” – Relatório do Provedor de Justiça, 1977, p. 124. 

1233. Esta é também a perspectiva legal, decorrente do n.º 4 do artigo 35.º do Estatuto Disciplinar de 1984. 
De forma diferente, Leal Henriques, Procedimento Disciplinar, 1989, p. 120. 

1234. Cfr. artigo 36.º, n.º 1, do Estatuto Disciplinar de 1984. Sobre o demérito do “expansionismo do 
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disciplinar1235. Assim, mais do que a estrita aplicação das “normas do processo penal aos 

actos processuais (sua forma, documentação, comunicação e convocação para eles) e 

“meios de prova” (inter alia, testemunhal), importa, designadamente, garantir a 

“autenticidade e genuinidade dos processos de obtenção da … prova”1236. 

As premissas de um raciocínio correcto na matéria são, na nossa perspectiva, em suma as 

seguintes: 

a) O procedimento disciplinar é um procedimento laboral-administrativo. Insere-se na 

dinâmica de uma relação jurídica de emprego público. 

b) No domínio disciplinar, a sensibilidade e o melindre da matéria, atento o facto de 

estar em causa a situação profissional de uma pessoa e os direitos a ela inerentes, 

“só tolera... invasões de normas e princípios de outros ramos processuais naquilo 

em que da sua aplicação subsidiária, perante a necessidade de punir, não fic[que] 

afectada a essência do direito de defesa do indivíduo e do espaço de garantia de um 

procedimento justo” (Acórdão do STA de 30 de Outubro de 2003)1237.  

c) A aplicação daquelas normas e princípios deve fazer-se no respeito das suas 

“valorações materiais”1238. 

2.8. Os prazos do procedimento disciplinar 

O procedimento disciplinar é pretendido ser, e como tal desenhado pelo legislador, como 
                                                                                                                                                                  
processo penal”, cfr. DAR, II Série-n.º 71-RC, de 2 de Fevereiro de 1989, p. 2153.  

1235. A “estrutura processual autónoma … funciona como uma redução da complexidade da adaptação”, 
sendo que só é de adaptar aquilo “que for adaptável” – Costa Andrade, DAR, II Série-RC, de 12 de Maio de 
1988, p. 303.  

1236. Leal Henriques, Procedimento Disciplinar, 1989, p. 120, e 1997, p. 264.  
1237. Acórdão do STA de 31 de Outubro de 2002, Proc. n.º 0517/02 (A4), N.º Convencional 

JSTA0001326, e N.º do Documento SA1200210310517, pp. 10 e 11, e DAR, II Série-n.º 71-RC, de 2 de 
Fevereiro de 1989, pp. 2147 a 2155.  

1238. Ver, sobre esta mesma ideia, aplicada ao Direito do trabalho, Maria do Rosário Palma Ramalho, Da 
Autonomia Dogmática do Direito do Trabalho, Setembro de 2002, p. 14. 

Parece-nos assim excessiva a afirmação, peremptória, no Acórdão do Tribunal Central Administrativo 
Sul, de 13 de Setembro de 2006, segundo a qual “[p]ara determinar a medida concreta da multa a aplicar, a 
Administração não pode deixar de ponderar [para além d]os factores do artigo 28.º do ED e, no que não seja 
contrariado pela legislação disciplinar, o estabelecido no artigo 71.º do CP”, ou seja, a afirmação de que o 
artigo 71.º tem obrigatoriamente que ser levado em linha de conta para a determinação da “medida e 
graduação das penas” disciplinares (pp. 1 e 14). Cfr. acórdão proferido no processo n.º 12102/03, in 
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um procedimento ágil, não complexo e, por isso, célere1239. O instrutor pode e deve 

efectuar, oficiosamente, as diligências e praticar os actos necessários para a descoberta da 

verdade material, observando as formas ou formalidades que legal ou funcionalmente 

forem estritamente devidas1240. Como qualquer procedimento, desenrola-se segundo um 

encadeado progressivo, lógico e temporal, que se imporia mesmo na ausência de específica 

regulação legal, e em que a virtualidade dos elementos que condensa demanda que não 

medeie tempo excessivo entre os seus actos ou formalidades1241. A tramitação 

procedimental obedece assim a sucessivos prazos, tidos como “temporalmente 

adequados”1242. A estes prazos é atribuída natureza indicativa, ordenadora ou 

disciplinadora. À sua inobservância não se reconhece o efeito de extinguir a possibilidade 

de prática dos respectivos actos, nem a dos subsequentes, nem o de afectar por ilegalidade o 

acto punitivo ou, em geral, de constituir facto ilícito1243. O silêncio do direito positivo sobre 

o assunto favorece esta leitura1244. Ajusta-se-lhe o interesse no exercício do poder 

disciplinar: a hipótese de a ultrapassagem de um determinado prazo implicar a 

impossibilidade da prática do correspondente acto, no fundo, redundaria na extinção do 

                                                                                                                                                                  
http://www.dgsi.pt/jtca.nsf/. 

1239. Observa Cesare Beccaria que “as leis devem fixar um certo espaço de tempo, tanto para a defesa do 
réu como para as provas dos delitos, e o juiz tornar-se-ia legislador se lhe coubesse decidir do tempo 
necessário para provar um delito” (Dos Delitos e das Penas, cit., p. 129). 

1240. Cfr. artigo 36.º do Estatuto Disciplinar de 1984.  
1241. Manuel Fernández Salmarón reportando-se à caracterização do procedimento administrativo por 

parte de César Cierco Seirana no livro La participación de los interesados en el procedimento administrativo, 
Revista de Administración Pública, n.º 162, Septiembre/Diciembre 2003, pp. 516 e 517. 

1242. Para usar a expressão de Gomes Canotilho, na anotação ao Acórdão do mesmo Supremo Tribunal 
Administrativo, de 7 de Março de 1989, 1.ª Secção do Contencioso Administrativo, publicado na Revista de 
Legislação e Jurisprudência n.º 3799, p. 306. 

1243. Acórdãos do Supremo Tribunal Administrativo de 8 de Outubro de 2003, Processo n.º 01662/02, n.º 
Convencional JSTA0002857 e n.º do Documento SA12003100801662, pp. 1, 3 e 4, Acórdão de 9 de Outubro 
de 2003, Processo n.º 0856/03, n.º Convencional JSTA0002869, n.º do Documento SA1200310090856, p. 11, 
Acórdão de 10 de Março de 1998, Processo n.º 030978, N.º Convencional JSTA00053173, n.º do Documento 
n.º SA119980310030978, in www.dgsi.pt/jsta, e Acórdão do mesmo Supremo Tribunal Administrativo, de 7 
de Março de 1989, 1.ª Secção do Contencioso Administrativo, publicado na Revista de Legislação e 
Jurisprudência n.º 3799, p. 300 (“Os preceitos legais que fixam o prazo para os magistrados praticarem, no 
processo, os respectivos actos, sejam eles pareceres, despachos ou sentenças, contêm normas disciplinadoras 
da actividade processual”, cuja inobservância “não constitui facto ilícito”). 

1244. Na “falta de qualquer elemento literal ou sistemático que permita atribuir a estes prazos natureza 
peremptória, são os mesmos de qualificar como meramente disciplinadores ou ordenadores” - Acórdão de 26 
de Janeiro de 2006, Processo n.º 06089/02, do Tribunal Central Administrativo Sul (www.dgsi.pt/jtca). 
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procedimento; “a atribuir-se carácter peremptório a todos estes prazos, eles reconduzir-se-  

-iam, em última análise, a verdadeiros prazos de prescrição, por a violação de qualquer 

deles importar para o titular do poder disciplinar a perda definitiva da possibilidade de o 

exercer” (Acórdão do STA de 5 de Novembro de 20031245). Tal seria demasiado gravoso 

para aquele interesse, significativa a “desproporção que teria a sua aplicação nos casos de 

infracções de grande gravidade”1246. A ideia de projecção sobre a validade do acto punitivo 

(de tomar a inobservância como fonte de ilegalidade) implicaria que o desrespeito de um 

qualquer prazo tornasse, quase certo, inútil o prosseguimento do procedimento, pois, 

antecipadamente, a sua decisão final estaria condenada à invalidade. 

Importa levar em linha de conta também o eventual interesse do trabalhador arguido na 

conclusão do procedimento para demonstrar a sua inocência. É esta consideração, lembre-  

-se, que obsta à aplicação de amnistia sem a concordância do arguido1247. 

Do outro lado, no entanto, a inobservância de tais prazos ou de alguns destes, na medida em 

que fixados em normas legais, não deixa de consubstanciar uma forma de violação de lei e 

pode, especificamente, atingir direitos ou interesses legalmente do arguido ou de terceiros 

(v.g. participantes) no concreto procedimento e a refracção no mesmo do direito 

fundamental dos cidadãos a “que uma causa em que intervenham seja objecto de decisão 

em prazo razoável e mediante processo equitativo” (artigo 20.º, n.ºs 4 e 8, da CRP e artigo 

6.º, n.º 1, da Convenção Europeia de Salvaguarda dos Direitos do Homem e das Liberdades 

Fundamentais)1248 e os valores jurídicos da justiça e segurança jurídica, que seriam postos 

em causa com a pendência procedimental incerta. A inobservância dos prazos afecta a 

própria eficácia (v.g., pela dificuldade de produção de prova)1249 e utilidade da decisão 

                                                      
1245. Recurso n.º 10 953/03, in www.dgsi.pt/jsta. 
1246. Acórdão do STA de 5 de Novembro de 2003, Recurso n.º 10953/03. 
1247. Ver, por exemplo, artigo 10.º da Lei n.º 29/99, de 12 de Maio. 
1248. Sobre o assunto, aplicado ao processo judicial, cfr. a anotação de Gomes Canotilho ao Acórdão do 

mesmo Supremo Tribunal Administrativo, de 7 de Março de 1989, 1.ª Secção do Contencioso Administrativo, 
publicado na Revista de Legislação e Jurisprudência n.º 3799, pp. 300 e 301.  

1249. João Caupers, Parecer elaborado no n.º 76-DI-10 da Provedoria de Justiça, Relatório do Provedor de 
Justiça, 1977, p. 132. 
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disciplinar (realização dos fins de decisão punitiva)1250. 

O equilíbrio não estará, assim, tanto na qualificação dos prazos legais como meramente 

ordenadores, mas antes na determinação do desvalor e censura jurídicos assacáveis ao 

desrespeito das normas legais que fixam prazos para a prática dos diversos actos 

procedimentais. Ora tal desvalor há-de ser aferido à luz do citado direito a uma decisão em 

prazo razoável ou a um procedimento que corra termos sem dilações indevidas. O carácter 

indevido da delonga ou curso temporal ou do desrespeito (maior ou menor) dos prazos, por 

apelo à ideia de razoabilidade, deve ser aferido “em função das circunstâncias específicas 

do processo”1251, designadamente: i) da sua complexidade (v. g., necessita de “uma análise 

aprofundada de documentos relativamente volumosos”, os ilícitos em causa importam uma 

“ampla instrução”, suscitam-se questões de facto e de direito difíceis1252, cruza-se ou existe 

“interacção entre os procedimentos administrativos e judiciários em matéria de 

despedimento”1253); ii) da diligência com que foi conduzido – destacando-se aqui a 

adequação e suficiência dos meios utilizados1254 –; do “tempo decorrido entre um acto 

processual e o seguinte”1255; das garantias dos interesses em presença1256 e das garantias de 

                                                      
1250. Mutatis mutandis, Cesare Beccaria observava: “Quanto mais pronta e mais perto do delito cometido 

esteja a pena, tanto mais justa e útil ela será” – Dos Delitos e das Penas, cit., p. 102. 
1251. Acórdão do Tribunal de Justiça das Comunidades, de 2 de Junho de 1994, Henri de Compte contra 

Parlamento Europeu (“Recurso de Acórdão do Tribunal de Primeira Instância - Funcionário - Regime 
Disciplinar - Sanção de Retrogradação”), Processo n.º C-326/91, in www.curia.eu.int., pp. 2 e 6, Acórdão do 
mesmo Tribunal de 17 de Dezembro de 1998, Baustahlgewebe Gmbh contra Comissão das Comunidades 
Europeias (“Recurso – Admissibilidade – Duração do processo – Medidas de instrução – Acesso ao processo 
– Concorrência – Acordos – Coimas”), Processo C-185/95 P. (idem), p. 9 (considerandos 28 e segs.) e 
Acórdão König c. Alemanha, do TEDH, considerando 98 e segs., pp. 23 a 28 (in http://cmiskp.echr.coe.int/). 

1252. Acórdão do mesmo TJCE de 17 de Dezembro de 1998, “Baustahlgewebe Gmbh contra Comissão 
das Comunidades Europeias, Processo C-185/95 P., p. 10, considerandos 36 e 42; e Acórdão do THDE, 
proferido no “caso Lavents c Letónia”, processo n.º 58442/00, de 28 de Novembro de 2002, p. 31, in 
http://cmiskp.echr.coe.int/coe. 

1253. Affaire Obermeier c. Autriche, Requête n.º 11761/85, 28 Juin 1990" (in http://cmiskp.echr.coe.int/), 
considerando 72. 

1254. O princípio da eficácia, observa Ricardo Rivero Ortega, “pode interpretar-se como uma das vertentes 
do princípio da proporcionalidade, que não só nos leva à aplicação da cláusula favor libertatis nas 
intervenções administrativas, mas que deve ser entendido também como utilização necessária dos meios 
idóneos para obter os fins prosseguidos pelo ordenamento, quer dizer, ferramentas adequadas e suficientes 
para servir eficazmente os interesses gerais” – El Estado Vigilante, cit., p. 133. 

1255. A jurisprudência comunitária apela ao “princípio do prazo razoável” para avaliar o decurso do 
processo disciplinar, considerando, no entanto, que “o órgão jurisdicional comunitário apenas deve considerar 
o tempo decorrido entre um acto processual e o seguinte” e apreciá-lo “em função das circunstâncias 
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defesa do trabalhador arguido1257, sem prejuízo da atendibilidade do seu próprio 

comportamento no procedimento (por exemplo, traduzido na dedução de requerimentos 

dilatórios, na sistemática obstrução à prática dos actos, perspectivada eventualmente como 

litigância de má fé, a circunstância objectiva, de força maior, da doença do arguido)1258. O 

                                                                                                                                                                  
específicas do processo” - Acórdão do Tribunal de Justiça das Comunidades, de 2 de Junho de 1994, Henri de 
Compte contra Parlamento Europeu (“Recurso de Acórdão do Tribunal de Primeira Instância - Funcionário - 
Regime Disciplinar - Sanção de Retrogradação”), Processo n.º C-326/91, in www.celex, pp. 2 e 6. 

Cfr. igualmente o Acórdão do Tribunal de Primeira Instância (Quarta Secção), de 12 de Setembro de 
2000, Processo T-259/97 (in www.europa.eu.int): “Constitui…jurisprudência constante que os prazos 
previstos pelo artigo 7.º do Anexo IX não são peremptórios mas enunciam uma regra de boa administração 
que impõe à instituição que conduza com diligência o procedimento disciplinar e que actue de modo a que 
cada acto processual siga num prazo razoável o que o procede (…) O Tribunal de Justiça acrescenta ainda 
que, para avaliar em que prazo razoável deve ser conduzido um processo disciplinar, o juiz comunitário 
apenas deve “considerar o tempo decorrido entre um acto processual e o seguinte. Essa apreciação é 
independentemente da duração total do processo [disciplinar]” (p. 15). 

1256. O (in)deferimento de providência cautelar pode relevar para “a apreciação da duração do processo 
principal”. No Acórdão König c. Alemanha, do TEDH, o Governo alemão invocou, como demonstrativo da 
irrelevância da demora na resolução judicial do litígio, o facto de por duas vezes o Tribunal Administrativo de 
Hesse ter rejeitado “protecção jurídica provisória” ao recorrente traduzida na atribuição de efeito suspensivo 
ao recurso interposto da decisão que lhe retirou a licença para exercer medicina (considerando 111, p. 28). O 
TEDH admitindo essa relevância em abstracto, considerou que no caso concreto não era de modo a afastar a 
apreciação negativa global a partir de outros elementos constantes do processo.  

No Acórdão do TJ de 17 de Dezembro de 1998, Baustahlgewebe Gmbh contra Comissão das 
Comunidades Europeias, Processo C-185/95 P, o Tribunal considerou que o facto de não ter sido, na 
pendência do processo judicial, adoptada “qualquer medida de cobrança da coima…, uma vez que a 
recorrente prestou garantia bancária, como a Comissão exigiu (…) não pode… privar a recorrente do direito 
que lhe assiste a um julgamento equitativo num prazo razoável” (considerando 33). 

1257. Nesta linha, o Supremo Tribunal Administrativo, no Acórdão proferido em 8 de Outubro de 2003 
(Processo n.º 01662/03) teve o cuidado de fazer essa apreciação, em razão da qual concluiu, no caso concreto, 
que não se mostravam “afectadas as garantias de defesa em consequência da inobservância dos prazos em 
causa” e que, ademais, não fora alegado pelo arguido “nada de relevante neste âmbito” (cit., p. 4).  

No "Affaire Obermeier c. Autriche, Requête n.º 11761/85, 28 Juin 1990" (in http://cmiskp.echr.coe.int/), 
o TEDH observou que um “trabalhador que se considera suspenso injustamente pelo seu empregador tem um 
importante interesse pessoal a obter prontamente uma decisão judicial sobre a legalidade da medida” 
(considerando 72). 

No considerando 100 (p. 24) do Acórdão König c. Alemanha, o TEDH observou que, embora o sistema 
de justiça pudesse parecer complexo, “por força das suas instâncias e recursos”, não ignorava que “esta 
situação se explica pela preocupação, eminentemente respeitável, de reforço das garantias dos direitos 
individuais”. De igual, considerou, que o “efeito suspensivo [do recurso] pode se repercutir sobre a 
interpretação de ‘prazo razoável’” (considerando 105, § 2, p. 26) http://cmiskp.echr.coe.int/. 

1258. Gomes Canotilho destaca três “elementos que devem ser tomados em consideração” na apreciação 
de “prazo razoável” ou “dilação indevida”: o da “complexidade do assunto”, o do comportamento dos visados 
ou destinatários da decisão e a conduta das autoridades. Cfr. a anotação de Gomes Canotilho ao Acórdão do 
Supremo Tribunal Administrativo, de 7 de Março de 1989, 1.ª Secção do Contencioso Administrativo, 
publicado na Revista de Legislação e Jurisprudência n.º 3799, p. 307. Os critérios são, genericamente, os 
considerados pelo TEDH – cfr. considerando 99 (p. 23) do Acórdão König c. Alemanha 
(http://cmiskp.echr.coe.int/) e Acórdão do TEDH, proferido no “caso Lavents c Letónia”, processo n.º 
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prazo global que decorre entre a data do início da instauração do procedimento disciplinar e 

a decisão final do mesmo deve também ser considerado.  

Feita esta avaliação e, nomeadamente, concluindo-se pelo carácter gravoso do desrespeito 

dos prazos, atingindo a defesa do trabalhador e/ou tendo reflexos sobre o conteúdo da 

decisão proferida, não é de excluir a afectação da validade da decisão punitiva1259. O 

Tribunal Administrativo de Montpellier, neste sentido, considerou no processo M. Alain S. 

n.º 0301341, que “a Administração não pode legalmente sancionar o comportamento 

faltoso de um dos seus agentes depois de expirado um prazo razoável a contar da data em 

que teve conhecimento dos factos censurados”1260. 

A observância dos prazos constitui, também, uma regra de boa administração e uma das 

expressões do dever de zelo, passível, portanto, de fazer incorrer o instrutor ou órgão 

administrativo em responsabilidade disciplinar; e, enquanto causa de prejuízos, 

patrimoniais ou morais, passível de relevar no plano da responsabilidade civil1261.  

O efeito interruptivo da prescrição, que é, comumente, atribuído pela lei, aos processos de 

inquérito, de averiguações e de sindicância1262, na medida em que não tenham eles próprios 

prazos de conclusão ou se alonguem excessivamente, tem o efeito de esvaziar as regras de 

prescrição estabelecidas para a instauração de procedimento disciplinar.  

Considerando que está em causa, naqueles processos, a instrução preparatória da decisão de 

                                                                                                                                                                  
58442/00, de 28 de Novembro de 2002, pp. 27 a 33, considerandos  87 a 104, in loc. cit. 

1259. Mutatis mutandis, cfr. considerandos 49 e 53 do Acórdão do mesmo Tribunal de 17 de Dezembro de 
1998, Baustahlgewebe Gmbh contra Comissão das Comunidades Europeias, Processo C-185/95 P. (idem), p. 
11: “na falta de qualquer indício de que a duração do processo tenha tido reflexos sobre a solução dada ao 
litígio, o referido fundamento não pode levar à anulação do acórdão impugnado na totalidade.” 

1260. A sentença é de 8 de Fevereiro de 2006, in AJDA, n.º 12/2006, p. 631. 
1261. Acórdão do TJCE de 29 de Janeiro de 1985, Proc. C-228/83 (considerando 30, p. 8), Acórdão do 

Tribunal de Primeira Instância (Quarta Secção), de 12 de Setembro de 2000, Processo T-259/97 (pp. 14 e 15), 
Acórdão do TJCE de 17 de Dezembro de 1998, Baustahlgewebe Gmbh contra Comissão das Comunidades 
Europeias, Processo C-185/95 P., pp. 11 e 21, considerandos 48 e 141, e Acórdão do Tribunal de Primeira 
Instância (Terceira Secção), de 10 de Abril de 2002, Frank Lamberts contra Provedor de Justiça Europeu, 
processo T-209/00, considerando 76 (http://www.eur-lex.europa.eu/). 

1262. O n.º 4 do artigo 4.º do Estatuto Disciplinar de 1984 dispõe que o prazo prescrional de 3 anos conta-
se, no caso de serem praticados “actos instrutórios com efectiva incidência na margem  do processo tiverem 
lugar a respeito da infracção”, “desde o dia em que tiver sido praticado o último acto. Os actos com esta 
virtualidade, em regra, praticam-se no âmbito de um procedimento (“procedimento disciplinar especial” ou 
procedimento disciplinar dirigido a outro trabalhador). 
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instaurar procedimento disciplinar e atendendo a que registam a actividade investigatória 

até ao momento desenvolvida, o prazo que intercede entre as conclusões e a tomada da 

decisão final daquele subprocedimento deve ser necessariamente curto1263. Os indícios de 

infracção existem, por vezes, mesmo antes da instauração de um daqueles processos, 

preferindo, ainda assim, os órgãos administrativos competentes, instaurar, frequentemente, 

processo de averiguações. Este é usado para avaliar da oportunidade e conveniência da 

instauração de procedimento disciplinar a partir da aferição da gravidade da infracção e das 

circunstâncias em que ocorreu, num processo que acaba por não revestir as características 

de um processo sumário, mas por se alongar como se de um procedimento disciplinar se 

tratasse. Se aquele pré-juízo pode fazer sentido, o certo é que, podendo ele ser feito 

desinserido de processo de averiguações com a feição que toma na prática, importa que a 

efectiva relevância de tais processos para a decisão de instauração de procedimento 

disciplinar seja judicialmente controlada, para efeito da prescrição do mesmo1264, isto é, 

que os factos sejam analisados de modo a ser determinado pelo tribunal o momento do 

efectivo conhecimento da infracção disciplinar indiciada. Se partimos do princípio de que a 

instauração de procedimento disciplinar deve constituir um “último recurso”1265, aquele 

pré-juízo pode melhor ser feito através da figura da audiência prévia1266. 

A fixação de prazos para a conclusão daqueles ou a fixação de prazos de prescrição 

máximos para a instauração de procedimento disciplinar quando seja instaurado 

previamente algum daqueles processos. 

A inobservância dos prazos procedimentais constitui um dos critérios a utilizar na 

determinação da sanção e da sua medida, importando avaliar, designadamente, da 

“severidade da sanção aplicada tardiamente face à data em que os factos foram praticados” 

                                                      
1263. Cfr. artigo 4.º, n.ºs 2 e 4, do Estatuto Disciplinar de 1984. 
1264. É comum a instauração de processo de averiguações, apesar de a realidade indiciada permitir desde 

logo a instauração de procedimento disciplinar, o que acaba por constituir um «duplo calvário» para o 
trabalhador arguido.  

1265. Acórdão do Tribunal de Primeira Instância (Quarta Secção), de 12 de Setembro de 2000, Processo T-
259/97 (p. 12, in www.europa.eu.int). 

1266. À semelhança do previsto no artigo 87.º, n.º 2, do Estatuto dos Funcionários das Comunidades. Ver 
Pedro de Miguel Garcia, “Le régime disciplinaire dans la fonction publique des Communautés européennes”, 
Revue Internationale des Sciences Administratives, Vol. LVII, 1991, n.º 2, pp. 284 e 285.  
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e face ao tempo decorrido entre a instauração do procedimento disciplinar e a aplicação da 

sanção1267. 

Em suma, os meios de efectivação do direito a uma decisão em prazo razoável, em sede de 

procedimento disciplinar não são ainda bastantes e/ou efectivos1268. 

2.8.1. A caducidade do procedimento disciplinar 

Está em causa saber se o procedimento disciplinar se pode extinguir por delonga irrazoável. 

Este efeito jurídico, resultante do decurso do tempo, destina-se a assegurar a diligência do 

empregador público no exercício do poder disciplinar – prevenindo a morosidade, o 

desinteresse ou mesmo o desleixo do instrutor, em suma, dilações indevidas na tramitação 

processual – e, portanto, a celeridade e eficácia do procedimento, traduzida numa 

investigação frutuosa e pertinente e a eficácia dos efeitos preventivos dissuasores das 

sanções. Destina-se, por outro lado, a salvaguardar a necessidade de segurança jurídica1269, 

posta em causa pela incerteza que gera para o visado, e os interesses de terceiros afectados 

com a actuação do trabalhador visado. A previsão minuciosa de prazos para cada passo 

procedimental tem uma utilidade relativa pela sua natureza, em regra, meramente ordenara 

do curso procedimental. 

Procedimentos disciplinares há que requerem investigações aturadas, complexas e que são 

relativas a factos indiciariamente muito graves, que contam com a colaboração de outras 

entidades e com investigações paralelas das autoridades judiciárias. Estas nem sempre se 

compadecem com os prazos legalmente previstos. A determinação da extinção de um 

                                                      
1267. Frédéric Laurie, “Faut-il mettre fin à l’imprescriptibilité des poursuites disciplinaires dans la fonction 

publique?”, in Actualité Juridique de Droit Administratif, n.º 22/2002, p. 1390. 
1268. Cfr. Decisão proferida pelo Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, em 22 de Maio de 2003, Caso 

Torrado contra Portugal, publicada na Revista do Ministério Público, Ano 24, Jul./Set. 2003, n.º 95, pp. 101 e 
segs., com anotação de João Manuel da Silva Miguel, pp. 113 a 119.  

1269. Juan Manuel Trayter, ob. cit., p. 342 a 350 e Belén Marina Jalvo, El Régimen Disciplinario de los 
Funcionarios Públicos, editorial Lex Nova, Valladolid, 1999, p. 266. 

Alberto Xavier, propõe no seu projecto de estatuto dos funcionários, o prazo máximo de noventa dias 
para a instrução e que a decisão seja proferida no prazo improrrogável de quinze dias a contar da data em que 
for concluída a instrução. Explica que a sua proposta se destina a “evitar os abusos mais iníquos e revoltantes 
que com frequência se produzem por virtude de a legislação actual ser omissa sobre a matéria.” Estatuto dos 
Funcionários (Justificação Jurídico-Política da Questão e Projecto de Lei), Lisboa, Portugal-Brasil Limitada, 
Sociedade Editora, p. 24. 
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procedimento disciplinar porque já decorreu tempo excessivo sobre o seu início pode, por 

vezes, coincidir com uma investigação em plena actividade. Afigura-se-nos, por isso, 

correcto que o direito a um processo sem dilações indevidas ou em tempo útil seja visto em 

cada caso concreto segundo “critérios objectivos congruentes” como o objecto do processo, 

a diligência instrutória, o prejuízo para o arguido e para terceiros interessados, as razões 

que determinaram pausas no processo. Os interesses em presença poderiam, talvez, ser 

adequadamente acautelados pela previsão de um prazo, findo o qual, a não terem sido 

realizadas diligências pertinentes e que revelem o sentido de premência e da permanência 

da instrução, se operaria a extinção do procedimento. 

Belén Marina Jalvo defende que a caducidade do procedimento não obsta à instauração de 

um novo procedimento se ainda não tiver decorrido o prazo de prescrição1270. No entanto, 

parece perder sentido a instauração de um novo procedimento disciplinar, inclusive para 

operar a mudança de instrutor, pois esta mudança não pode ser excluída ocorrendo factores 

objectivos que a justifiquem. Depois parece ter o efeito paralelo ao da interrupção, pelo 

reinício da contagem do prazo de prescrição. 

2.8.2. A suspensão do procedimento disciplinar 

Uma vez iniciado o procedimento disciplinar, a suspensão do mesmo traduz-se na 

paralisação temporária da sua tramitação. No Direito disciplinar da função pública de 

alguns países, impõe-se a suspensão por virtude da instauração de processo penal pelos 

mesmos factos1271. Noutros, como no caso português nada se diz, admitindo-se que tal 

possa ocorrer1272 1273. Quanto aos motivos que podem fundamentar uma tal decisão, a 

                                                      
1270. Belén Marina Jalvo, El Régimen Disciplinario de los Funcionarios Públicos, cit., p. 267. 
1271. Parecer da PGR n.º 24/1995, de 7 de Dezembro de 1995, p. 8 (PGRP00000743 e Documento 

PPA19951207002400, in http://www.dgsi.pt/pgrp.nsf)  
1272. Ver Parecer da PGR n.º 24/1995, de 7 de Dezembro de 1995, pp. 13 e 23 a 25, PGRP00000743 e 

Documento PPA19951207002400, e o voto de vencido de Salvador Pereira Nunes da Costa (pp. 23 a 25), que 
defende que “o facto de o ilícito disciplinar também constituir crime nunca implica a suspensão do 
procedimento disciplinar (…) em função da necessidade de decisão no foro criminal”, por, 
fundamentalmente: i) no plano do direito processual civil e penal, a suspensão ter um carácter excepcional; ii) 
o procedimento disciplinar é “inspirado pelo dever de celeridade da Administração, corolário dos princípios 
da desburocratização e da eficiência”; iii) a qualificação de certa factualidade como crime ter circunscrita 
relevância disciplinar e que, caso venha a ser infirmada pela decisão do processo criminal, pode ser 
reanalisada em processo de revisão. 
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hipótese, em geral, considerada é a da “suspensão do procedimento até que se conclua 

processo criminal pendente”1274. Mas mesmo neste caso, pode perguntar-se quando é que a 

pendência de um processo criminal pode justificar a suspensão. Não basta dizer que a 

suspensão, nesse caso, pode ocorrer quando tal se “repute conveniente”1275.  

A conveniência tem de assentar em razões objectivas, atinentes por exemplo às dificuldades 

de prova no procedimento disciplinar1276 ou à eventual consumpção parcial ou total da 

responsabilidade disciplinar pela responsabilidade penal1277.  

Em segundo lugar, a decisão de suspensão do procedimento deve explicitar de forma 

suficiente os respectivos fundamentos, de modo a ser possível, designadamente, o controlo 

dos respectivos pressupostos e da necessidade e razoabilidade de tal decisão.  

O efeito que pode ter sobre a própria duração do procedimento disciplinar não é 

despiciendo, à luz da noção de “prazo razoável”1278 e de eventual censurabilidade 

                                                                                                                                                                  
1273. Por apelo ao artigo 34.º, n.º 4, do Estatuto disciplinar de 1984 e ao artigo 7.º, n.º 4, do CPP, o prazo 

máximo de suspensão será o prazo de um ano (cfr. voto de vencido de Abílio Padrão Gonçalves, Parecer da 
PGR n.º 24/1995, de 7 de Dezembro de 1995, pp. 13 e 23 a 25, PGRP00000743 e Documento 
PPA19951207002400).  

1274. Não existe a previsão legal da suspensão do procedimento disciplinar em virtude da instauração de 
processo penal pelos mesmos factos. “Mas isso não significa que a entidade dotada de competência 
disciplinar esteja impedida de ordenar a suspensão”. Cfr. Parecer da PGR n.º 24/1995, n.º Convencional 
PGRP00000743 e n.º do Documento PPA19951207002400, pp. 8 e 9.  

1275. Admite-se, em geral, que “a entidade com competência para punir pode também determinar a 
suspensão do procedimento até que se conclua processo criminal pendente” “quando o repute conveniente”- 
cfr. Acórdão de 30 de Novembro de 1994, in AD, n.º 401/95, p. 534. O artigo 53.º, n.º 2, do Estatuto da 
Ordem dos Enfermeiros, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 104/98, de 21 de Abril, prevê a “suspensão do 
procedimento disciplinar até à decisão a proferir noutra jurisdição”, sem que a faça depender a decisão de 
qualquer requisito ou pressuposto. 

1276. Maria de Fátima da Graça Carvalho defende que nos casos “de investigação mais complexa, e em 
que por vezes a justiça disciplinar carece de elementos de prova que só em sede criminal se podem obter, 
justifica-se… a suspensão do processo disciplinar para aguardar tais elementos”. Cfr. “Exercício da acção 
disciplinar”, in Intervenções no Seminário Internacional sobre Direitos Humanos e Eficácia Policial, Sistemas 
de Controlo da Actividade Policial, IGAI, Lisboa, 1998, pp. 277 e 278. A possibilidade de passagem de 
certidão de documentos do processo criminal diminui as situações em que se justifique a suspensão. 

1277. Ver Parecer da PGR n.º 24/1995, n.º Convencional PGRP00000743 e n.º do Documento 
PPA19951207002400, pp. 8 e 9  

1278. Assim, no Acórdão proferido no caso König c. Alemanha, de 1978,o TEDH, relativamente ao 
processo tendo por objecto a decisão que retirou ao médico König licença para o exercício da medicina, 
concluiu que “a causa principal da duração do mesmo residiu na suspensão determinada em 25 de Setembro 
de 1973, e mantida até 30 de Junho de 1975, para aguardar o resultado das perseguições penais pendentes 
contra o Dr. König desde 27 de Julho de 1972” (considerando 110, § 4 e §§ seguintes) – 
http://cmiskp.echr.coe.int/. O TEDH destacou a escassa coincidência dos factos e o facto de o tribunal não ter 
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disciplinar do autor da respectiva decisão. A decisão de suspensão do procedimento 

disciplinar deve ser precedida de audiência prévia e deve sempre ser notificada ao 

trabalhador, a quem pode prejudicar, e ao participante da infracção. 

Podemos ainda perguntar se faz sentido o requerimento do arguido para que o processo seja 

suspenso e fique “a aguardar a decisão a proferir no processo penal”1279. Terá naturalmente 

subjacente a crença de que os factos apurados afastarão a sua responsabilidade disciplinar. 

O empregador, com base no parecer e proposta do instrutor, entendendo que a prova 

produzida é bastante a dar por verificados os factos integrativos da prática da infracção 

disciplinar pelo trabalhador ou de que se justifica prosseguir o procedimento disciplinar, 

realizando outras diligências de prova ou complementando as realizadas, não tem razão 

para deferir o requerido. Se o fizer, apesar de verificada a primeira hipótese – recolha de 

prova bastante – terá de ter justificado motivo para decidir pela suspensão, o que 

dificilmente se antevê1280.  

Entre nós, não há previsão legal da suspensão do procedimento disciplinar até ao trânsito 

em julgado da decisão judicial a proferir em processo-crime, como dito. Não falta de 

proibição, o instrutor do processo ou o órgão com competência para decidir determina, por 

vezes, tal suspensão até à conclusão do segundo. Quando o procedimento disciplinar reúna 

elementos bastantes para ser levado até ao seu termo, tal decisão (de suspensão) deve ter-se, 

em regra, por desprovida de fundamento legal e susceptível de impugnação (v. g., pelo 

trabalhador arguido e pelo participante). É que, a não ser assim, não temos senão um 

expediente para diferir a tomada de uma decisão no procedimento disciplinar por «critérios 

                                                                                                                                                                  
extraído as devidas consequências das informações que foram sendo prestadas sobre o estado do processo 
penal e a demora esperável para o seu termo.  

1279. Nas alegações do recurso interposto no Processo 37 476, a autoridade recorrida alegou que o arguido 
se limitou “a solicitar a suspensão do processo disciplinar ficando a aguardar a decisão a proferir no processo 
penal”, sem impugnar as acusações que lhe foram feitas nesse mesmo processo disciplinar - Acórdão de 24 de 
Janeiro de 2002, in www.dgsi.pt, N.º do documento SA120020124037476.  

1280. Casos há em que o dirigente máximo do serviço pretende manter um seu dirigente, apesar de incurso 
em procedimento disciplinar, as mais das vezes, instaurado por seu antecessor ou até por dirigente de um 
anterior serviço em que o funcionário trabalhou, e utiliza a suspensão do procedimento disciplinar como 
forma de travar as respectivas possíveis consequências. 
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impertinentes», determinada por interesses públicos ou privados alheios ao procedimento 

disciplinar1281. 

2.9. A diferenciação entre acusação, instrução e decisão 

A reunião num mesmo órgão ou corpo de órgãos administrativos funcional e/ou 

organicamente conexos do poder de iniciativa, de instrução e de decisão1282, na qual se 

“exprime e manifesta o poder de resolução final conclusivo do inteiro iter 

procedimental”1283, pode ser inidónea, nalguns casos, para “assegurar a funcionalidade da 

administração”, “por excessiva concentração de poderes numa só figura subjectiva”1284. A 

separação orgânica de tais poderes, sendo um dos instrumentos de imparcialidade, não é o 

único, passando, também, designadamente, pelo “dever de dar exacta e completa aplicação 

à lei e de observá-la plenamente na sua letra e no seu espírito de modo a prosseguir de 

maneira objectiva a satisfação dos interesses públicos”1285. O “figurino” procedimental e a 

definição legal dos seus trâmites e actos deve, sem prejuízo, ser de modo a assegurar a 

protecção jurídica devida dos princípios constitucionais, entre os quais, o princípio da 

imparcialidade1286. O conjunto não deve perder de vista, pelo menos em certos 

procedimentos, como o disciplinar, a função de “tutela de situações subjectivas”1287. 

O “procedimento disciplinar não conhece [como no processo penal] uma diferenciação 

orgânica tão marcada entre acusação, instrução e decisão, por um lado, nem, pelo outro, 

uma fronteira tão nítida entre período de instrução e de «julgamento», no qual se concentre 

a actividade probatória e esta tenha lugar em condições de imediação e oralidade”1288. 

                                                      
1281. Pense-se por exemplo na hipótese da suspensão de procedimento disciplinar pendente apenas da 

tomada da decisão final, que, sob a invocação de processo judicial, é na verdade ditada pelo interesse em 
manter o trabalhador no exercício de cargo dirigente, provimento que ficaria prejudicado com a aplicação de 
uma qualquer sanção disciplinar. Cfr. artigo 27.º, n.º 2, do Estatuto Disciplinar de 1984, e artigo 25.º, n.º 1, 
alínea f), da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, alterada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto. 

1282. Cfr. artigo 86.º (“Direcção da instrução”) do CPA.  
1283. Na expressão de M.T. Serra seguido por Diego Vaiano, La Riserva di Funzione Amministrativa, cit., 

p. 309. 
1284. Diego Vaiano, La Riserva di Funzione Amministrativa, cit., p. 308.  
1285. Diego Vaiano, La Riserva di Funzione Amministrativa, cit., p. 309. 
1286. Diego Vaiano, La Riserva di Funzione Amministrativa, cit., pp. 310 e 311.  
1287. Diego Vaiano, La Riserva di Funzione Amministrativa, cit., p. 3112.  
1288. STC 56/1998, de 16 de Março de 1998, Registo n.º 4241/1994, in www.tribunalconstitucional.es, 
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A separação entre as funções de acusação, instrução e julgamento constitui um legado do 

constitucionalismo, visando limitar os riscos de arbítrio e parcialidade do «julgamento» e 

contribuir para assegurar o respeito dos direitos do arguido1289. O procedimento disciplinar 

não tem a separação orgânica referida essencial na jurisdição penal como garantia de 

independência e imparcialidade, ou não existe senão imperfeitamente no Direito disciplinar 

da função pública1290. A órgão administrativo que tem competência para instaurar 

procedimento disciplinar tem também competência para nomear o instrutor, o qual conduz 

e tem a responsabilidade de investigar a notícia da prática de infracção disciplinar, isto é, 

realizar, com equidistância e com rigor, as diligências aferidoras da substantividade da sua 

prática, autoria e prova e, em função do resultado, deduzir, ou não, acusação, caso em que 

proporá o arquivamento. Realiza, num primeiro momento, a instrução que pode ser 

designada de instrução preparatória1291. Num segundo momento, uma vez que tenha 

formalizado a imputação ao arguido da prática de infracção, cabe-lhe também realizar as 

diligências de prova requeridas pelo trabalhador em face de tal acusação, assegurar aquilo 

que pode ser dito como a fase da instrução contraditória. Por último, elabora o relatório 

final e respectiva proposta de decisão. Apesar da competência disciplinar decisória ser 

exterior ao instrutor, o órgão decisor tem no processo e, portanto, na actividade do instrutor, 

a sua base decisória. Adere, no todo ou em parte a essa proposta, sendo que, dissentido, 

deve motivar suficientemente a sua decisão. A separação entre o órgão decisor e o órgão 

instrutor, que instrui e acusa, é, como se vê, relativa.  
                                                                                                                                                                  
Belén Marina Jalvo, El Régimen Disciplinario de los Funcionarios Públicos, cit., p. 294, nota 107, e Costa 
Andrade, DAR, II Série-RC, de 12 de Maio de 1988, p. 303.  

1289. Éric Massât, “Des rapports du droit disciplinaire et du droit pénal dans l’administration; Contribution 
à une étude sur le pouvoir administratif visant les usagers des services publics”, Revue de Science Criminelle 
et de droit pénal comparé, n.º 4, Octobre/Décembre 2003, p. 756.  

1290. No limite, comporta a hipótese, registava, em 1976, João Caupers, de uma mesma pessoa “ser vítima 
de uma infracção disciplinar, instaurar o respectivo processo, nomear o instrutor, decidir e executar a sanção”. 
Parecer elaborado no Processo n.º 76-DI-10, Relatório do Provedor de Justiça, 1977, p. 128. À luz do Estatuto 
Disciplinar de 1984, o “arguido e o participante poderão deduzir a suspeição do instrutor” se o mesmo “tiver 
sido directa ou indirectamente atingido pela infracção” (artigo 52.º, alínea a)). O apelo às “garantias de 
imparcialidade” previstas no Código do Procedimento Administrativo afasta, hoje, também a hipótese de o 
órgão ou agente administrativo vítima da infracção intervir no procedimento disciplinar (cfr. artigos 44.º e 
segs.). 

1291. Sobre a distinção entre instrução preparatória e instrução contraditória, ver os votos de vencidos de 
Vital Moreira e Antero Monteiro Diniz ao Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 7/87 – Processo n.º 302/86, 
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E é-o, não só por os pressupostos e, por vezes, a proposta de decisão serem os do instrutor, 

como por caber, por vezes, a esse órgão decisor o poder de designar o instrutor1292.  

Não obstante, formalmente são órgãos distintos que realizam a função instrutória e a função 

de decisão. O órgão administrativo decisor não tem competências instrutórias, nem pode na 

actividade do instrutor intervir, sob pena de nulidade1293. Assim, não deve o instrutor 

submeter à apreciação do órgão competente para decidir, ou de um seu superior hierárquico 

ou de outro órgão, a acusação por cuja elaboração é o exclusivo responsável, assim como o 

é pelo relatório final do processo, ambos determinantes e base da decisão do procedimento. 

O órgão competente para decidir, discordando do disposto na acusação e no relatório final, 

tem duas possibilidades: decidir, de forma fundamentada, sem ultrapassar os limites 

punitivos que aqueles actos traçam; anular, por ilegalidade (v. g., incorrecta qualificação 

jurídica, o relatório “contrariar as provas dos autos”1294) o processado, determinando a 

repetição dos actos e operações viciados. A responsabilidade instrutória não prejudica, pois, 

a responsabilidade decisória e vice-versa1295. 

                                                                                                                                                                  
DR., I Série, n.º 33, de 9 de Fevereiro de 1987, pp. 504-(16), 504-(17) e504-(18) a 504-(21). 

1292. Sendo certo que, na previsão legal, pode fazê-lo “de entre os funcionários ou agentes do mesmo 
serviço” (artigo 51.º, n.º 1, do Estatuto Disciplinar de 1984).  

A questão é, aliás, mais geral. Quanto à concessão às “autoridades administrativas” do “poder 
sancionador geral”, Marcelo Madureira Prates observa que importa uma “indesejada concentração, em uma 
única entidade, de funções que, em bom rigor, deveriam ser exercidas por autoridades diferentes, 
nomeadamente das funções de investigação dos ilícitos, de acusação dos infractores e de decisão sobre a 
imposição das respectivas sanções”, concentração que “pode ir em desfavor não apenas das garantias dos 
administrados, quando menos em relação à imparcialidade da autoridade sancionadora, mas também e até 
com maior intensidade, da própria actividade sancionatória, sobretudo quanto à sua fundamentação” (Sanção 
Administrativa Geral: Anatomia e Autonomia, cit., pp. 233 e 234).  

A “Loi n.º 2003-706 du 1er. août 2003 de sécurité financière” criou, por fusão da “Comissão das 
operações da bolsa” e do “Conselho dos mercados financeiros”, a “Autoridade dos mercados financeiros”, 
seguida, na definição do seu regime, pelo “décret n.º 2003-1109 du 21 novembre 2003”. Procurou estabelecer 
uma separação mais clara entre o órgão instrutor (“collège”) e o órgão decisor (“commission des sanctions”), 
estando prejudicada a possibilidade de membros daquele assistirem a sessões deste (Didier Linotte e 
Guillaume Simonin, “L’Autorité des marchés financiers, prototype de la réforme de l’Etat?”, AJDA n.º 
3/2004, pp. 143 e 144. 

1293. Esta mesma garantia destaca Salvatore Terranova: “non possono partecipare alla fase deliberatoria a 
pena di nullità i membri della comissione che anno riferito all’ ufficio del personale o svolto indagagini... o 
che hanno partecipato all’ inchiesta come funziari istruttori o consulenti” (ob. cit., p. 217).  

1294. Para este caso, a Lei brasileira n.º 8.112, de 11 de Dezembro de 1990 (texto consolidado in 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/ L8112cons.htm) prevê a possibilidade de o órgão decisor do 
procedimento “agravar a penalidade proposta, abrandá-la ou isentar o servidor de responsabilidade”. 

1295. Em sentido próximo, La Riserva di Funzione Amministrativa, cit., p. 322. 
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Costa Andrade explica que, não sendo afastável a adaptação do princípio do acusatório ao 

procedimento disciplinar”, tal implicaria que “[t]eria de haver no processo disciplinar um 

funcionário que fizesse a investigação, talvez outro que fizesse a acusação e outro que 

preparasse a decisão para a entidade com poder decisório”1296. Seria, de todo o modo, 

impossível reproduzir, relativamente aos órgãos administrativos, a “imparcialidade e 

independência dos órgãos judiciais”, sem prejuízo de uma “especial objectividade na 

tramitação e decisão do procedimento” disciplinar ser exigível1297 1298, que passa, nos 

termos expostos, pelas “garantias de imparcialidade” e pelo imperativo de justificação da 

sanção na prova dos factos e no direito que a suporta. 

A aproximação da tramitação do procedimento disciplinar ao processo penal, é observado, 

rigidifica-o, com prejuízo da sua eficácia, sendo advogada a redefinição do equilíbrio entre 

os “princípios do contraditório e da defesa e da eficácia e economia processual”, no qual 

não seria necessariamente de acolher “a separação entre a fase instrutória e a fase 

sancionatória do procedimento, com a atribuição a distintas autoridades”1299. 

Cremos, no entanto, que a distinção existente não é de afastar, no caso das infracções 

passíveis das sanções mais graves e que seria mesmo de cometer a respectiva instrução a 

                                                      
1296. Costa Andrade, DAR, II Série-RC, de 12 de Maio de 1988, p. 303.  
1297. Assim postulam Eduardo García de Enterría e Tomás-Ramón Fernández, que destacam a exigência 

de “um procedimento em matéria sancionatória” como justificada, também, pelo facto da Administração da 
acumular a dupla qualidade de instrutor e entidade decisora - Curso de Derecho Administrativo II, Novena 
Edición, Thomson Civitas, 2004, p. 188. No mesmo sentido, cfr. STC n.º 76/1990, de 26 de Abril de 1990, 
registo n.º 695/1985, 889, ponto 11 do sumário, in http://www.boe.es/g/es/bases_datos_tc/: “Pela própria 
natureza dos procedimentos administrativos, em nenhum caso pode exigir-se uma separação entre instrução e 
resolução equivalente à que, relativamente aos juízes, tem de verificar-se nos processos jurisdicionais.” 

1298. A realização da instrução por um juiz foi referenciada, por Raul Castro, como uma garantia do 
processo criminal não adaptável ao procedimento disciplinar. Costa Andrade, dizendo que não havia uma 
impossibilidade, enfatizou a respectiva desproporção face à “gravidade e natureza do ilícito” (DAR, II Série-
RC, de 12 de Maio de 1988, pp. 303 e 304). 

1299. “Informe” da “Comisión para el estudio y preparación del Estatuto Básico del Empleado Público”, 
pp. 220 e 221. 

No entanto, apesar da afirmação de princípio segundo a qual não seria de manter, num futuro “Estatuto 
Básico do Empregado Público” espanhol a separação entre instrução e decisão (p. 2221), a Comissão para o 
estudo daquele Estatuto acaba por propor que se mantenha quando as infracções “possam ser sancionadas 
com a maior gravidade” (p. 222). 
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serviços de inspecção e de auditoria ou a órgãos colegiais disciplinares, exteriores ao 

próprio serviço1300. 

2.10. As fases do procedimento disciplinar 

No procedimento disciplinar divisam-se quatro fases: a fase da iniciativa ou propulsora, a 

fase da instrução, a fase da defesa e a fase da decisão. 

 

2.10.1. A fase da iniciativa 

O procedimento disciplinar tem sempre lugar por iniciativa de um órgão administrativo, 

ainda que seja instaurado na sequência de participação de um trabalhador, do levantamento 

de auto de notícia ou surja após queixa ou denúncia de um particular1301. A participação de 

factos susceptíveis de constituir infracção disciplinar constitui um dever para os 

funcionários e agentes que deles tenham conhecimento (a participação é obrigatória). “O 

dirigente que presenciar ou verificar infracção disciplinar praticada em qualquer sector dos 

serviços sob a sua direcção” tem o dever de levantar auto de notícia ou de mandar levantá-

lo1302. O órgão que decide sobre a instauração de procedimento disciplinar, praticando o 

“acto de iniciativa, pode não ser o órgão que o decide a final. Neste caso, há uma “hetero-   

-iniciativa” pública1303. 

                                                      
1300. Para García de Enterría e Tomás-Ramón Fernández, o “mínimo que seria de exigir é que o instrutor 

esteja isente de toda a dependência hierárquica no exercício da sua função relativamente ao órgão decisor, 
extremando o princípio da «objectividade» que à Administração impõe em termos gerais no artigo 103.1 da 
Constituição; o melhor seria que, no caso da Administração do Estado, os funcionários instrutores não 
estivessem adstritos ao Ministério competente (regime norte-americano dos chamados «administrative Law 
judges», com status parajudicial).” - Curso de Derecho Administrativo II, Novena Edición, Thomson Civitas, 
2004, p. 191. 

Ver o caso da Inspecção-Geral da Administração Interna, que não tem competência para instaurar 
procedimento disciplinar nem para nele produzir decisão final, mas apenas competências instrutórias. Cfr. 
Maria de Fátima da Graça Carvalho, “Exercício da acção disciplinar”, in Intervenções no Seminário 
Internacional sobre Direitos Humanos e Eficácia Policial, Sistemas de Controlo da Actividade Policial, IGAI, 
Lisboa, 1998, pp. 278 e 279. 

1301. Cfr. artigos 46.º, 47.º e 50.º do Estatuto Disciplinar de 1984. 
1302. Cfr. artigo 47.º, n.º 1, do Estatuto Disciplinar de 1984. 
1303. A separação entre o órgão que pratica o “acto de iniciativa” e o órgão “que tem competência 

dispositiva no âmbito da decisão a que o procedimento tende” é identificada Esteves de Oliveira, Pedro 
Gonçalves e João Pacheco de Amorim pela qualificação do procedimento como público. Procedimento 
oficioso é apenas aquele, precisam, que corresponde a uma “auto-iniciativa” do órgão administrativo decisor. 
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A abertura do procedimento deve, naturalmente, ser levada ao conhecimento do trabalhador 

visado, sem o qual “resulta inócuo o direito de intervir no procedimento e de acompanhá-   

-lo”1304. 

2.10.1.1. O auto de notícia 

O auto de notícia é o escrito mediante o qual se registam factos, as respectivas 

circunstâncias de tempo, modo e lugar, a identidade do seu autor, a do titular do órgão ou 

agente que os presenciou e os elementos de prova (v. g. identificação de testemunhas e 

documentos) disponíveis. O registo consubstancia uma “declaração de conhecimento”, uma 

participação qualificada, quer pela natureza ou autoridade daquele que levanta ou manda 

levantar o auto, quer pela imediação na apreensão dos factos, susceptível de ser reforçada 

pela presença de duas testemunhas e pela recolha de documentos que os possam 

demonstrar1305. Tem uma “substantividade e essência própria, assim como uma finalidade 

concreta que é a da constatação de factos”1306. 

No regime disciplinar vigente, o auto de notícia pode ser levantado ou mandado levantar 

por “dirigente”. A reserva desta competência é explicável pela qualidade de titular de órgão 

administrativo dos “dirigentes” e pelo facto de lhes caber a defesa e exercício (nos limites 

das respectivas unidades orgânicas e funcionais) dos interesses e poderes do empregador 

público. De acordo com o mesmo regime, o auto de notícia, levantado com a indicação de 

duas testemunhas, “faz fé, até prova em contrário”, “quanto aos factos presenciados pela 

entidade que os levantou ou mandou levantar, mas a entidade competente para instaurar o 

processo disciplinar ou o instrutor, quando tiver sido nomeado, ordenará a produção de 

quaisquer diligências que julgue necessárias”1307. É-lhe assinalado, por uns, o carácter de 

“prova prima facie, ou prova in interim”1308 – aquela que “não forma a convicção plena do 

                                                                                                                                                                  
Código do Procedimento Administrativo, Comentado, Vol. I, Coimbra, Almedina, 1993, pp. 353 e 354. 

1304. Raimundo Nonato Fernandes, “Do procedimento disciplinar na função pública”, in Revista de 
Direito Público, Ano XIV, Janeiro/Junho – 1981, n.º 57-58, editora revista dos tribunais, p. 60. 

1305. Cfr. artigo 47.º do Estatuto Disciplinar de 1984.  
1306. STS de 17 de Fevereiro de 2004, Ar. 2226. 
1307. Cfr. artigo 49.º do Estatuto Disciplinar de 1984.  
1308. Acórdão da Comissão Constitucional n.º 168, de 24 de Julho de 1979, B.M.J., pp. 291 a 341, apud 

Leal Henriques, 1989, pp. 144 e 145. 
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juiz, e como tal basta para ser invalidada, que se consiga criar uma dúvida razoável no 

julgador”1309. Por outros, é-lhe atribuído o carácter de “prova suficiente” – aquela que 

“forma a convicção do juiz, por lei, e só pode ser invalidada pela prova do contrário”1310; 

gozam de uma “presunção de verdade” iuris tantum1311. Neste caso, porque é “preciso 

provar o contrário do que está vertido nos autos”1312, arguí-se que importa uma inversão do 

dever da Administração de provar os factos que imputa a um dado sujeito1313 e contraria o 

princípio da presunção de inocência (artigo 32.º, n.º 2, da CRP), que prescreve “o 

estabelecimento de forma positiva, para além de toda a dúvida, dos factos típicos que o 

agente praticou, a não justificação dos mesmos e a não existência de qualquer causa de 

exclusão de culpa” e que “[e]nquanto isto não for feito de forma definitiva, o arguido deve 

ser considerado inocente”1314. 

A Comissão Constitucional, com referência à norma do § 1 do artigo 169.º do Código do 

Processo Penal, analisou “se a fé em juízo atribuída, nestes termos, aos autos de notícia 

infringe ou não o princípio da presunção da inocência do arguido”, sob a vertente da 

“proibição de presunções de culpabilidade” e da “proibição de manipulação arbitrária do 

princípio ‘in dubio pro reo”, tendo concluído pela negativa. Observou, por um lado, que 
                                                      

1309. José Pedro Fazenda Martins, “Subsídios para o problema do valor probatório do auto de notícia e da 
sua constitucionalidade”, Revista Jurídica, n.º 3, Jan./Fev., 1984, AAFDL, p. 23. 

1310. José Pedro Fazenda Martins, “Subsídios para o problema do valor probatório do auto de notícia e da 
sua constitucionalidade”, Revista Jurídica, n.º 3, Jan./Fev., 1984, AAFDL, p. 23. 

1311. Ricardo Rivero Ortega, El Estado vigilante. Consideraciones Jurídicas sobre la Función Inspectora 
de la Administración, Editorial Tecnos, Madrid, 2000, p. 192, e José Pedro Fazenda Martins, “Subsídios para 
o problema do valor probatório do auto de notícia e da sua constitucionalidade”, Revista Jurídica, n.º 3, 
Jan./Fev., 1984, AAFDL, p. 24 (“o juiz terá de extrair um facto desconhecido: a veracidade, a 
correspondência dessa notícia ao que realmente se passou”). 

1312. José Pedro Fazenda Martins, “Subsídios para o problema do valor probatório do auto de notícia e da 
sua constitucionalidade”, cit., p. 23. 

1313. Muñoz Machado apud Ricardo Rivero Ortega, El Estado vigilante. Consideraciones Jurídicas sobre 
la Función Inspectora de la Administración, Editorial Tecnos, Madrid, 2000, p. 206, e José Pedro Fazenda 
Martins, “Subsídios para o problema do valor probatório do auto de notícia e da sua constitucionalidade”, cit., 
p. 26 (“Se a existência do ónus da prova formal não é pensável em Processo Penal em virtude do princípio da 
investigação, o auto de notícia implica um ónus da prova material, porque, se for feita prova em contrário, 
quer pelo MP, pelo juiz ou pela defesa, o arguido será condenado.”) e p. 28 (“o que se introduz em processo 
penal é ónus da prova material, no sentido de que, não sendo carreada prova em contrário para o processo por 
quem quer que seja, então a decisão de mérito terá de ser pronunciada contra o arguido”; “força a necessidade 
da prova da existência de factos impeditivos”). 

1314. José Pedro Fazenda Martins, “Subsídios para o problema do valor probatório do auto de notícia e da 
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está em causa apenas a atribuição de “um especial valor probatório… a certas 

comprovações materiais” e que estas “valem, exclusivamente, em relação aos puros factos 

presenciados pela autoridade” e não para os “juízos de ilicitude e de culpa, em suma, à 

culpabilidade do agente”. Por outro lado, quanto à “questão-de-facto”, considera que o 

núcleo essencial do principio in dubio pro reo não é afectado, “pelo valor probatório 

interino que a lei atribui às comprovações materiais constantes do auto de notícia”, as quais, 

no caso de não suscitarem qualquer dúvida razoável, “deverão considerar-se 

definitivamente adquiridas no processo e, portanto, provadas”, sem prejuízo da prova de 

outros factos relevantes, “nomeadamente, dos factos relevantes para o juízo de ilicitude, 

para o juízo de culpa e para a medida da pena”1315. 

Regressando à previsão legal, verifica-se que a “entidade competente para instaurar o 

processo disciplinar ou o instrutor” não são obrigados a, tendo dúvidas, aceitar os factos 

relatados no auto. A par da referência à fé do auto de notícia “até prova em contrário”, 

existe a indicação de que aquela e aquele devem ordenar “a produção de quaisquer 

diligências que julgue necessárias”1316. Precedentemente, cabe-lhe “decidir se há lugar ou 

não a procedimento disciplinar”1317. Não é, pois, subtraída à “entidade competente para 

instaurar o processo disciplinar” e ao instrutor a possibilidade de valorar os elementos 

constantes do auto de notícia, designadamente, “aplicando as regras da experiência ao 

circunstancialismo histórico de cada processo”. Acresce que o instrutor, diversamente do 

juiz, pode “escolher os meios de prova”1318, sem prejuízo de dever realizar “quaisquer 

diligências essenciais para a descoberta da verdade”1319.  

                                                                                                                                                                  
sua constitucionalidade”, cit., pp. 23 e 28. 

1315. Parecer 168, de 24 de Julho de 1979, apud Leal Henriques, pp. 144 a 148.  
No sentido de que “a percepção directa dos superiores hierárquicos de factos sancionáveis realizados por 

quem lhes está subordinado pode constituir prova válida”, que não contende com o princípio da presunção de 
inocência do arguido, ver STC n.º 74/2004, de 22 de Abril de 2004, in processo n.º 7159-2002, in 
www.tribunalconstitucional.es. 

1316. Cfr. artigo 49.º do Estatuto Disciplinar de 1984. 
1317. Cfr. artigo 50.º, n.º 1, do Estatuto Disciplinar de 1984. 
1318. O princípio da livre apreciação da prova não vigora, no processo penal, no sentido de que o juiz pode 

“escolher os meios de prova” - José Pedro Fazenda Martins, “Subsídios para o problema do valor probatório 
do auto de notícia e da sua constitucionalidade”, Revista Jurídica, n.º 3, Jan./Fev., 1984, AAFDL, p. 25.  

1319. Cfr. artigos 55.º e 42.º, n.º 1, do Estatuto Disciplinar de 1984. 
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A imediatez da constatação de factos integrativos de infracção disciplinar e a recolha 

também imediata de outros elementos de prova (testemunhas e documentos) justificam o 

reconhecimento de um especial valor probatório às “comprovações materiais” dele 

constante; constituem “um primeiro meio de prova sobre os factos que dele constam”, não 

obstante a necessidade de apreciação do seu valor e eficácia efectiva à luz do princípio da 

livre valoração da prova1320. 

Em face do auto, participação ou denúncia, a entidade competente para o instaurar, decidirá 

“se há lugar ou não a procedimento disciplinar”1321, instaurando-o ou mandando-o 

instaurar, concluindo pela afirmativa1322. A iniciativa é, pois, pública, a cargo de um órgão 

administrativo1323 assim como o é a “prossecução processual”, a cargo de um instrutor1324.  

O poder disciplinar é um poder funcionalizado aos interesses do empregador público, como 

tal justificando-se que a acção disciplinar não dependa de “acto propulsor externo” nem 

que, ocorrendo este, deixe de interceder um juízo de um órgão administrativo sobre o seu 

exercício1325. O princípio em matéria de iniciativa procedimental é, pois, o da 

oficialidade1326.  

No caso de o auto de notícia ser levantado pelo titular de órgão ou funcionário ofendido, a 

decisão quanto à instauração do procedimento disciplinar deve ser-lhe subtraída, se para 

                                                      
1320. STC n.º 76/1990, de 26 de Abril de 1990, registo n.º 695/1985, 889, ponto 12 do sumário e pp. 30 a 

33, in http://www.boe.es/g/es/bases_datos_tc/, e Ricardo Rivero Ortega, El Estado vigilante. Consideraciones 
Jurídicas sobre la Función Inspectora de la Administración, Editorial Tecnos, Madrid, 2000, p. 207. 

1321. Cfr. artigo 50.º, n.º 1, do Estatuto Disciplinar de 1984. 
1322. Cfr. artigo 50.º, n.º 3, do Estatuto Disciplinar de 1984. 
1323. Cfr. artigo 39.º do Estatuto Disciplinar de 1984.  
1324. Cfr. artigos 51.º, 57.º, 65.º e 66.º do Estatuto Disciplinar de 1984. 
1325. Cfr. Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 268/2003, Processo n.º 465/00, 2.ª Secção, in 

www.tribunalconstitucional.pt: “A competência disciplinar é um atributo ou poder próprio de qualquer 
organização administrativa, sem o que as instituições dificilmente funcionariam. Sendo a administração 
desempenhada pelo Conselho Superior da Magistratura levada a cabo a título autónomo, só a ele poderia 
caber a competência disciplinar e esta envolve necessariamente o poder de agir oficiosamente sempre que se 
verifique uma infracção disciplinar, dado que esta representa uma violação ao dever de cumprir o serviço 
público que está cometido ao funcionário ou agente (magistrado)” – p. 5 (No acórdão foi apreciada a 
“inconstitucionalidade do artigo 11.º do Estatuto dos Magistrados Judiciais (EMJ)… na interpretação que lhe 
foi dada e aplicada pelo STJ no acórdão recorrido, segundo a qual o CSM poderá instaurar processo 
disciplinar contra juiz de direito dos tribunais judiciais sem dependência de pedido” (p. 1). 

1326. Sobre este princípio relativo à promoção processual penal, ver Germano Marques da Silva, Curso de 
Processo Penal, I, 3.ª edição, revista e actualizada, Editorial Verbo, 1996, p. 67.  
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mesma tiver competência. A relevância como elemento de prova do auto de notícia deve 

também ser relativizada. Por outro lado, o indeferimento em geral das diligências de prova 

requeridas pelo trabalhador arguido, “destinadas a combater a eficácia probatória da 

apreciação pessoal” contida no auto de notícia corre o risco de afectar o direito do mesmo à 

“utilização de meios de prova pertinentes”1327. 

2.10.1.2. O princípio da «discricionariedade vinculada»1328 

Em face da notícia da prática de infracção, o órgão competente deve valorar a relevância 

disciplinar e consistência dos factos e a possibilidade de instaurar procedimento disciplinar. 

Em face desta avaliação, deve tomar uma das seguintes decisões1329: i) não instaurar 

procedimento, por faltar um elemento essencial da infracção disciplinar ou pressuposto de 

efectivação da responsabilidade disciplinar (por exemplo, respectivamente, é evidente a 

falta de culpa do autor ou a ocorrência de prescrição); ii) instaurar procedimento disciplinar 

se os factos e a respectiva prova indiciária apontar de forma consistente para a ocorrência 

de infracção disciplinar; iii) instaurar procedimento de averiguações se existir notícia não 

suficientemente indiciada da prática de infracção disciplinar e/ou do seu autor; iv) instaurar 

ou propor a instauração de procedimento de inquérito ao órgão competente, no caso de, 

sendo consistentes os factos, não o ser a notícia do respectivo autor. 

A decisão em causa é uma decisão condicionada por vários limites jurídicos. Senão 

vejamos: 

a) Um dos limites é constituído pelas regras de competência para punir. Trata-se de 

associar a competência para decidir a instauração do procedimento à competência 

                                                      
1327. Cfr. STC n.º 74/2004, de 22 de Abril de 2004, processo n.º 7159/2002, § último do ponto II.8 (in 

http://www.tribunalconstitucional.es). 
1328. O artigo 47.º, n.º 1, da “Lei reguladora das infracções administrativas” alemã, de 2 de Janeiro de 

1975 estabelece: “A persecução das infracções depende da discricionariedade vinculada da Administração 
sancionadora, a qual pode ordenar o arquivo do expediente apesar do procedimento ser da sua competência” - 
Blanca Lozano Cutanda, “El principio de oficialidad de la acción sancionadora administrativa y las 
condiciones necesarias para garantizar su efectividad”, in Revista de Administración Pública, n.º 161, 
Mayo/Agosto, 2003, p. 97.  

1329. José Vicente Gomes de Almeida, “Recomendação sobre a legalidade de não instaurar procedimento 
em vez de suspender o procedimento instaurado. Processo n.º 112/99, Parecer n.º 2/2002”, in Controlo 
Externo da Actividade Policial e dos Serviços Tutelados pelo MAI, Vol. II, Anos 1998-2002, Inspecção-geral 
da Administração Interna, p. 306.  
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para punir. Esta associação pode verificar-se independentemente do sentido da 

primeira decisão ou não. Não é o que se passa no regime disciplinar vigente, em que 

aquela associação só funciona relativamente à decisão negativa. Independentemente 

de ter competência para punir, todos os superiores hierárquicos são competentes 

para instaurar ou mandar instaurar contra os respectivos subordinados procedimento 

disciplinar1330, sem prejuízo de a respectiva decisão ser passível de ser anulada ou 

revogada pelo órgão hierarquicamente superior1331. A decisão de não instauração de 

procedimento disciplinar só a pode tomar o órgão que teria competência para aplicar 

a sanção disciplinar abstractamente prevista para a infracção disciplinar 

indiciada1332.  

b) Está limitada pelo papel do participante no procedimento. Este, recorde-se, se for 

trabalhador, tem o dever de participar a infracção disciplinar1333, deve ser ouvido 

pelo instrutor1334, pode deduzir suspeição do mesmo1335, e deve ser notificado da 

decisão final nele proferida1336. Nesta linha, impõe-se que seja notificado da decisão 

preliminar de não instauração de procedimento disciplinar1337. 

c) Outro limite importante é o da necessária formalização e exteriorização dos motivos 

da decisão, que, valendo por si, é também instrumental ao exercício do direito de 

recurso1338. 

Os limites expostos são elementos vinculados da decisão relativa à instauração de 

procedimento disciplinar.  

Mais difícil é saber se, para além deles, pode interceder um juízo de oportunidade ou de 

conveniência na tomada dessa decisão. Caso o poder seja vinculado, uma vez constatada ou 
                                                      

1330. Cfr. artigo 39.º, n.º 1, do Estatuto Disciplinar de 1984. 
1331. Cfr. artigo 75.º, n.º 1, do Estatuto Disciplinar de 1984.  
1332. Cfr. artigo 50.º, n.º 4, do Estatuto Disciplinar de 1984. 
1333. Cfr. artigo 46.º, n.º 2, do Estatuto Disciplinar de 1984.  
1334. Cfr. artigo 55.º, n.º 1, do Estatuto Disciplinar de 1984. 
1335. Cfr. artigo 52.º, n.º 1, do Estatuto Disciplinar de 1984.  
1336. Desde que o tenha requerido - artigo 69.º, n.º 2, do Estatuto Disciplinar de 1984. 
1337. Acórdão do STA de 5 de Maio de 1983 apud Leal Henriques, Procedimento Disciplinar, cit., p. 151. 
1338. José Vicente Gomes da Almeida, “Recomendação sobre a legalidade de não instaurar procedimento 
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indiciada a prática de infracção, impõe-se desencadear procedimento disciplinar. A 

discricionariedade permite a ponderação, pelo órgão competente, da pertinência dessa 

instauração à luz da respectiva utilidade ou eficácia (1) e dos valores e finalidades do poder 

disciplinar (2). É o que acontece, no primeiro caso (1), quando se considera a “manifesta 

dificuldade na recolha da prova” ou a “dificuldade probatória instransponível no mero 

âmbito do procedimento disciplinar” ou a ”expectativa de que o processo criminal possa vir 

a contribuir com novas provas para uma rigorosa determinação da responsabilidade”1339 do 

trabalhador e se decide não instaurar, consequentemente, procedimento disciplinar até ser 

“conhecido o resultado de processo crime pendente sobre os mesmos factos”. É o que se 

verifica, no segundo caso (2), quando, atendendo à gravidade da infracção indiciada, à 

ausência de registos disciplinares anteriores, à discussão dos factos com o trabalhador, ao 

compromisso por este assumido de correcção de comportamento e/ou de adopção de certa 

conduta, o órgão competente decide pela não instauração de procedimento disciplinar. Na 

prática, é o resultado deste juízo que determina, por vezes, a decisão quanto à iniciativa do 

procedimento, sem que a realidade adira, portanto, à qualificação como vinculado do 

poder1340.  

                                                                                                                                                                  
em vez de suspender o procedimento instaurado. Processo n.º 112/99, Parecer n.º 2/2002”, cit., p. 306. 

1339. As expressões são José Vicente Gomes da Almeida, referidas à interpretação do artigo 96.º do 
Regulamento Disciplinar da GNR, aprovado pela Lei n.º 145/99, de 1 de Setembro, in “Recomendação sobre 
a legalidade de não instaurar procedimento em vez de suspender o procedimento instaurado. Processo n.º 
112/99, Parecer n.º 2/2002”, cit., pp. 306 a 308. 

Com base em previsão legal, da possibilidade de suspensão do procedimento disciplinar, e nas quatro 
alternativas de decisão em face da notícia da prática da infracção disciplinar considera que não é “legalmente 
admissível sobrestar na decisão de instauração de procedimento disciplinar até que se conclua o processo 
criminal pelos mesmos factos”. 

Para além da “dificuldade probatória intransponível” e da expectativa de melhor prova no processo 
criminal na perspectiva de uma mais justa decisão disciplinar, o autor explicita que a “conveniência para a 
administração da justiça” disciplinar, a que se refere a lei, “há-de resultar … da ponderação e preocupação de 
diminuir o risco de punição disciplinar injusta, quer porque se pode sancionar com rigor excessivo, quer 
porque tal sanção pode vir a ser reputada como injusta, à luz do resultado do processo judicial, daí podendo 
decorrer desvantagens para a boa ordem do serviço”. Tais motivações, também, podem, no entanto, justificar 
o não início do procedimento disciplinar, sem que se compreenda a admissibilidade num caso e a exclusão 
categórica no outro. Em verdade, a decisão não é de arquivamento condicional, mas de não instauração do 
procedimento. 

1340. O desfasamento entre a dimensão do poder sancionatório administrativo e o seu exercício efectivo 
(com excepção de alguns âmbitos, como as multas de trânsito e as sanções fiscais, e mais recentemente, em 
sede de protecção do meio ambiente) justifica, segundo alguns autores, numa aproximação «realista» ao 
fenómeno, que o exercício daquele poder seja facultativo, ainda que com limites. Cfr. Blanca Lozano 
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A decisão de suster a decisão quanto à instauração de procedimento disciplinar com base na 

pendência de processo criminal pelos mesmos factos pode ser estritamente controlada, pela 

avaliação a realizar por qualquer interessado (desde logo, o trabalhador), a partir do 

conhecimento do processo, da verificação dos pressupostos de tal decisão. Se esta decisão 

for juridicamente segura, o problema da prescrição não se colocará, porque ao processo 

criminal há-de ser atribuído o mesmo efeito suspensivo que é atribuído ao procedimento de 

averiguações, de inquérito ou à investigação feita num outro procedimento disciplinar que 

lhe aproveite. 

A previsão legal da de sanção disciplinar para os “dirigentes” que “[n]ão procedam 

disciplinarmente pelas infracções de que tenham conhecimento”, apoia a interpretação do 

carácter vinculado do poder1341. Depõe em sentido contrário, a afirmação de que “a 

entidade competente para instaurar processo disciplinar”, uma vez recebido auto de notícia, 

queixa ou participação, “deve decidir se há lugar ou não a procedimento disciplinar”1342. 

                                                                                                                                                                  
Cutanda, “El principio de oficialidad de la acción sancionadora administrativa y las condiciones necesarias 
para garantizar su efectividad”, in Revista de Administración Pública, n.º 161, Mayo/Agosto, 2003, pp. 88 e 
89. Nas palavras de Alejandro Nieto apud Blanca Lozano Cutanda (p. 89): “Seria ingénuo dizer que a 
realidade deve impor-se porque ela já se encarrega de o fazer sem que ninguém o propunha: a realidade 
impõe-se indefectivelmente e é ela que nos ensina que é materialmente impossível sancionar e mesmo 
instaurar processo contra todos os infractores. Sustentar, portanto, o carácter obrigatório suporia multiplicar 
por cem ou por mil o número de funcionários e nem mesmo assim. Ad impossibilia nemo tenetur; o direito 
detém-se ante as portas do impossível”. Este não é, no entanto, o caso das infracções disciplinares no emprego 
público: muito embora, seja pouco relevante o exercício do poder disciplinar, ele não se fica a dever à 
“impossibilidade material” (rectius, falta de recursos humanos disponíveis) para actuar o direito.  

Nas “Bexar County Civil Service Commission Rules and Regulations”, entre as “Disciplinary Actions” 
(7.6.11) inclui-se o “oral counseling”, o “método mais comum de ajudar o empregado a melhor o seu 
desempenho profissional ou a cumprir com as regras e programas”. 

1341. A. Ferreira Alves, Cristina Almeida, João Nabais e Rui A. L Pimenta, relativamente ao artigo 27.º, 
n.º 1, al. a) do Estatuto Disciplinar de 1984, escrevem: “Resulta pois que, quando, neste caso, o pessoal 
dirigente (mas analogicamente todos os superiores hierárquicos) tem a competência de instaurar processo 
disciplinar, tem o dever de o instaurar.” - Noções de Direito Disciplinar Administrativo, publicação do Centro 
de Formação e Aperfeiçoamento Profissional do Ministério da Saúde, MS, DRH, p. 7/4. 

O “Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado”, 
aprovado pelo “Real Decreto n.º 33/1986, de 10 de enero” (http://www.igsap.map.es) tipifica como infracção 
disciplinar a inacção ou tolerância dos superiores hierárquicos directos relativamente à comissão de faltas 
muito graves ou graves dos seus subordinados (artigo 7.º, n.º 1, alínea d)). Sobre o assunto, ver também Belén 
Marina Jalvo, El Régimen Disciplinario de los Funcionarios Públicos, cit., pp. 339 e 340. 

1342. Cfr. artigo 50.º, n.º 1, do Estatuto Disciplinar de 1984, e Acórdão do STA, de 15.01.97, processo n.º 
29 150 (in www.dgsi.pt): “O exercício da acção disciplinar pelos seus titulares corresponde ao exercício de 
um poder-dever funcional no âmbito da discricionariedade administrativa, na prossecução do interesse 
público, que, ainda que os factos denunciados possam ter dignidade punitiva disciplinar, pode exigir que se 
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Ambos os enunciados não são, no entanto, seguros num sentido ou noutro. Quanto ao 

primeiro, é possível observar que não basta que o dirigente deixe de proceder 

disciplinarmente face a infracção de que tenha conhecimento, exige-se que o faça de forma 

infundada, sem que interceda fundamento legítimo. Relativamente ao segundo, pode 

ajustar-se que a decisão que está em causa é uma decisão de legalidade e não de 

oportunidade. Dizer que “compete à tal entidade competente explicar com precisão por que 

motivo manda arquivar o expediente (...), ou seja, [que] incumbe-lhe fundamentar a 

decisão, pois que se está perante um acto verdadeiramente administrativo”1343 não basta, 

pois o imperativo de fundamentação existe, quer a decisão seja vinculada, quer seja 

discricionária, embora por maioria de razão se for este o caso1344. Quando se exemplificam 

como motivos da não abertura de procedimento disciplinar com a “existência de 

circunstância dirimente ou exclusória da responsabilidade disciplinar, prescrição, amnistia” 

já se revela que se coloca a decisão no plano da «legalidade vinculada»1345. O legislador 

parece ter querido ir mais longe. Há uma tradição que vai nesse sentido. Marcello Caetano 

defendia (1932) que, “ao contrário da repressão penal, que deve ser exercida sempre que se 

verifique a existência de um crime, a repressão disciplinar só tem lugar quando, segundo o 

critério dos chefes, a vantagem da punição do funcionário seja maior para a boa ordem do 

serviço do que o esquecimento da falta” 1346. No mesmo sentido, em 1994, António Esteves 

Fermiano Rato, sobre a “discricionariedade do detentor do poder disciplinar”, escreve que 

“[e]sta discricionariedade pode levar quem tem o poder de punir a entender que este não 

                                                                                                                                                                  
não faça perseguição por eles. Este princípio, tradicional no nosso direito disciplinar da função pública aflora 
claramente no artigo 50.º do ED84”. 

1343. Leal Henriques destaca a necessidade da explicação pela entidade competente da motivação da sua 
decisão - Procedimento Disciplinar, 2.º edição, 1989, p. 150.  

1344. Sobre a discricionariedade e a suficiência da fundamentação, ver Vieira de Andrade, O Dever de 
Fundamentação Expressa dos Actos Administrativos, Livraria Almedina, Coimbra, 1991, pp. 258 a 270, 
maxime, p. 265.  

1345. Assim o revela Leal Henriques, Procedimento Disciplinar, 2.º edição, 1989, p. 150.  
1346. Marcello Caetano, Do Poder Disciplinar, cit. p. 44. Igualmente para René Chapus, a instauração de 

procedimento disciplinar está sob o signo do princípio da oportunidade: “Cabe à autoridade competente 
apreciar se convém ou não desencadear acção disciplinar, e pode decidir abster-se de o fazer, mesmo que não 
exista dúvida quanto à existência da infracção disciplinar, considerando por exemplo os bons antecedentes do 
agente, a sua situação de família, o seu estado de saúde, a proximidade da passagem à aposentação ou também 
pela preocupação de não activar certas tensões e de apaziguar os espíritos” (Droit administratif général, tome 
2, 5.e édition, Montchrestien, 1991, p.272). 
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deve ser exercido pelas mais hipotéticas razões dentro de um quadro razoável da natureza e 

gravidade dos factos e do prejuízo causado ao serviço onde se integra o arguido”1347. 

A possibilidade de o participante impugnar a decisão de arquivamento1348 não é 

decisiva1349, na medida em que não são apenas as decisões legalmente vinculadas que são 

passíveis de recurso, mas também as decisões proferidas no exercício da discricionariedade 

administrativa. A admissão da legitimidade do participante, ou em geral de um terceiro, na 

impugnação da decisão sobre o exercício da acção disciplinar acautela o direito ou interesse 

legítimo que tenham nesse exercício. Existindo uma “situação multipolar de direitos”1350 ou 

interesses, o órgão administrativo deve ponderá-la e explicitar a respectiva ponderação na 

decisão de não abertura do procedimento. A intervenção do participante, como invocado 

agente de controlo da juridicidade, não releva no que concerne ao parâmetro directriz da 

decisão em apreço1351. 

A «legalidade vinculada» tem a vantagem de melhor prevenir a parcialidade (e a 

intercedência de interesses alheios ao exercício do poder disciplinar), de propiciar que este 

exercício tenha lugar de acordo com o princípio da igualdade1352, de acautelar 

                                                      
1347. “Processo disciplinar”, in Dicionário Jurídico da Administração Pública, sob a direcção de José 

Pedro Fernandes, Lisboa, 1994, p. 541.  
1348. Cfr. artigo 75.º, n.º 1, do Estatuto Disciplinar de 1984: “O arguido e o participante podem recorrer 

hierarquicamente dos despachos que não sejam de mero expediente proferidos por qualquer dos funcionários 
ou agentes mencionados no artigo 16.º” (princípio geral em matéria de competência disciplinar). Para tanto, 
“[n]a data em que se fizer a notificação ao arguido será igualmente notificado o instrutor e também o 
participante, desde que o tenha requerido.” (artigo 69.º, n.º 2, do mesmo Estatuto). 

1349. Ao invés do que entende Leal Henriques, segundo o qual “esta técnica só pode ter sentido num 
contexto legal em que se dá primazia a um princípio de legalidade, subtraindo à Administração o poder 
insindicável de agir ou não agir consoante lhe apraz ou acha conveniente” - Procedimento Disciplinar, 2.º 
edição, 1989, p. 151. 

1350. “Order of the Second Senate of 14 October 2004 – BvR 1481/04 –”, I.3, alínea a), considerando 50 
(in http://www.bundesverfassungsgericht.de/en/decisions/rs20041014_2bvr148104en.html).  

1351. Cfr. Blanca Lozano Cutanda, “El principio de oficialidad de la acción sancionadora administrativa y 
las condiciones necesarias para garantizar su efectividad”, in Revista de Administración Pública, n.º 161, 
Mayo/Agosto, 2003, pp. 95 e 96. 

1352. Cuja sindicância relativamente ao exercício do poderes vinculados não deve ser afastada. Na medida 
em que a acção administrativa esteja densificada na lei ou encontre nesta a definição do seu conteúdo a 
respectiva vinculação impõe a sua identidade. A maior parte das vezes, a lei não define de forma completa ou 
não define sem qualquer margem de apreciação a actividade administrativa. É assente, aliás, que não há 
decisões totalmente discricionárias nem decisões integralmente vinculadas. Não podemos bastar-nos, pois, 
com uma razão teórica ou formal. O que se nos afigura correcto é que sempre que exista, de facto, 
possibilidades várias ou que interceda a subjectiva valoração é necessário objectivá-la. Ou seja, no que ora 
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suficientemente a segurança jurídica e de melhor cumprir a função dissuasora da 

punição1353. 

Em defesa da caracterização do “exercício da acção disciplinar pelos seus titulares [como] 

corresponde[ndo] ao exercício de um poder-dever funcional no âmbito da 

discricionariedade administrativa”, invoca-se que “o que o legislador pretende é que a 

Administração, na satisfação do interesse público que colida com os interesses privados dos 

administrados, escolha as soluções que sejam limitadas ao necessário, mais adequadas aos 

fins em vista e ainda menos gravosas para os interesses destes últimos”1354. O amplo poder 

de apreciação da «entidade disciplinar», resultante da abertura da tipologia das infracções, 

infirma a ideia de que a decisão quanto à instauração de procedimento disciplinar é uma 

decisão estritamente vinculada1355. 

                                                                                                                                                                  
importa não deve liminarmente deixar de se indagar se o princípio da igualdade foi ou não respeitado quando 
a administração age no exercício de poderes vinculados.  

O Direito Criminal conhece, como é sabido, paralela discussão quanto à relevância do princípio da 
oportunidade na acção penal. No processo penal português vigora o princípio da legalidade (artigo 221.º do 
CRP, sem que o imponha necessariamente e artigo 1.º da Lei Orgânica do Ministério Público), com o 
intermeio de algumas situações de relevância do princípio da oportunidade. Este parece ter maior dificuldade 
de coabitação com o princípio da igualdade - porque é mais difícil o controlo da arbitrariedade e da 
discriminação; trata-se de definir critérios claros e criminalmente discursivos -, mas o princípio da legalidade 
se “pode constituir uma garantia essencial” daquelas não o é ipso facto, como estudos realizados têm 
demonstrado (: “nos sistemas de princípio da legalidade, há um diálogo entre discricionariedade legal e real. 
Esta última adapta-se às exigências do sistema e do contexto social” - p. 27). Ver Despublicização do Direito 
Criminal, de Carlota Pizarro de Almeida, AAFDL, Lisboa, 2000, pp. 24 a 30, e Acórdão do Tribunal 
Constitucional n.º 7/87 – Processo n.º 302/86, DR., I Série, n.º 33, de 9 de Fevereiro de 1987, p. 504-(13). 

1353. Blanca Lozano Cutanda, “El principio de oficialidad de la acción sancionadora administrativa y las 
condiciones necesarias para garantizar su efectividad”, in Revista de Administración Pública, n.º 161, 
Mayo/Agosto, 2003, pp. 89 a 92, 97 e 98.  

Com pertinência, escreve Cesare Beccaria (Dos Delitos e das Penas, cit., p. 115): “Um dos maiores freios 
dos delitos não é a crueldade das penas, mas a sua infalibilidade e por consequência a vigilância dos 
magistrados, e a severidade de um juiz inexorável que, para ser uma virtude útil, deve ser acompanhada de 
uma suave legislação, A certeza de um castigo, se bem que moderado, causará sempre uma maior impressão 
do que o temor de um outro mais terrível, unido com a esperança da impunidade; porque os males, mesmo os 
mínimos, quando são certos, atemorizam sempre os espíritos humanos, e a esperança, dádiva celeste, que 
frequentemente é tudo para nós, afasta sempre a ideia de males maiores, acima de tudo quando a impunidade, 
que a avareza e a fraqueza não raro põem de acordo, aumenta a sua força.” 

1354. Acórdão do STA de 30 de Novembro de 1994, in AD, n.º 401/95, p. 547, e Acórdão do STA de 15 
de Janeiro de 1997, Proc. n.º 29150, in www.dgsi.pt/jsta (: “Pelo que, na prossecução do interesse público, 
que, ainda que os factos denunciados possam ter dignidade punitiva disciplinar, pode exigir que se não faça 
perseguição por eles. Este princípio, tradicional no nosso direito disciplinar da função pública aflora 
claramente no artigo 50.º do ED84”. 

1355. Escreve Éric Massat que “salvo texto expresso contrário, em função das vantagens ou das 
inconvenientes para o serviço, o detentor do poder administrativo pode desencadear a acção disciplinar ou 
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A possibilidade de os factos denunciados ou participados ainda que dotados de dignidade 

punitiva disciplinar não serem disciplinarmente «perseguidos» deve, porém, ser manuseada 

com particular cautela, sob pena de a Administração poder “sempre fugir às regras se o fim 

for útil”1356, poder fazê-lo “por oportunidade ou por fraqueza”1357, ou sob pena de se 

espraiar uma versão actualizada de uma prática que se alicerçou no Antigo Regime, bem 

expressa na missiva que um engenheiro-chefe dirigiu ao intendente a propósito da 

perseguição movida por um camponês contra um fiscal de obras públicas encarregado de 

dirigir a corveia: “é verdade que a actuação do fiscal é repreensível mas isso não é motivo 

para deixar o assunto seguir o seu curso; porque é da maior importância para a 

administração das obras públicas que a justiça ordinária não ouça nem receba queixas dos 

submetidos à corveia contra os fiscais dos trabalhos. Se este exemplo fosse seguido –  

observava Alexis Tocqueville –, estes trabalhos seriam perturbados por processos 

contínuos, que a animosidade pública que se cola a estes funcionários faria nascer”1358. 

No Direito processual penal, quanto à discussão em torno da questão de saber se o 

Ministério Público pode ou não deixar de proceder quando se verifiquem os pressupostos 

jurídico-factuais da acção penal e da incriminação, tem prevalecido o princípio da 

legalidade temperado pelo princípio da oportunidade, acautelando as preocupações de 

legalidade, igualdade e de prevenção geral, por um lado, e as motivações de racionalidade e 

eficácia da acção penal (“melhor individualização da perseguição penal e também a melhor 

realização dos fins do direito penal”) com salvaguarda da justiça material (v. g., proibição 

do arbítrio), por outro1359. O reconhecimento do papel do princípio da oportunidade tem 

expressão, por exemplo, na decisão do Ministério Público, com a concordância do juiz de 
                                                                                                                                                                  
não, mesmo se os factos apontam para essa instauração”. Justifica este entendimento pela eficácia que 
demanda a natureza institucional da disciplina. Cfr. “Droit disciplinaire et droit pénal”, cit., p. 753. 

1356. In O Antigo Regime e a Revolução, de Alexis Tocqueville, tradução portuguesa pela Editora 
Fragmentos, p. 64. 

1357. Alain di Stefano, La Participation des Fonctionnaires Civils à la Vie Politique, Bibliothèque de Droit 
Public, sob a direcção de Marcel Waline, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1979, p. 129. 

1358. In O Antigo Regime e a Revolução, tradução portuguesa pela Editora Fragmentos, pp. 65 e 66. 
1359. Germano Marques da Silva, Curso de Processo Penal, cit., pp. 67 a 71. Conclui que a “realização da 

justiça penal no caso não passa necessariamente pela submissão a julgamento de todos quantos sejam 
indiciados pela prática de um crime; não o impõe a Constituição e as mais modernas correntes doutrinárias 
aceitam que a tutela dos bens jurídicos penalmente protegidos e a ressocialização dos delinquentes pode ser 
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instrução, de arquivamento do processo que respeite a crime relativamente ao qual se 

encontre expressamente prevista na lei penal a possibilidade de dispensa da pena (artigo 

280.º do CPP) e na decisão, igualmente do Ministério Público, com a concordância do juiz 

de instrução, de suspensão provisória do processo verificados um conjunto de pressupostos 

e mediante determinação de injunções e regras de conduta (artigo 281.º do CPP). 

Em sede de Direito disciplinar da função pública, cremos ser mais correcto falar-se num 

princípio de oportunidade temperado ou «discricionariedade vinculada», nos seguintes 

termos:  

a) Por um lado, como observa Álvaro Reis Figueira, a propósito da acção disciplinar 

sobre os magistrados, importa não sujeitar o trabalhador “a procedimento disciplinar 

apenas com base em meras denúncias, queixas, tantas vezes infundadas e motivadas 

apenas por interesses de parte ou mesmo puras vinganças, ou pela intenção de o 

pressionar. Na presença de uma denúncia verosímil, a chave da solução está na 

instauração de processo de averiguações ou de inquérito, findo o qual o… 

[empregador] instaura procedimento disciplinar, se houver real fundamento para 

isso, ou arquiva o processo de averiguações, no caso contrário”1360.  

b) Existe um princípio de oportunidade temperado, por outro lado, no sentido em que, 

indiciada infracção disciplinar, não é de excluir a possibilidade de não instauração 

de procedimento disciplinar se, ponderada, fundamentalmente, a gravidade da 

infracção e os efeitos da decisão de não proceder em termos de conduta futura do 

trabalhador (e de outros trabalhadores), for de concluir pela prevalência dos 

respectivos benefícios, designadamente, que é possível, atenta a diminuta 

“gravidade da infracção”, “levar o funcionário ao cumprimento dos seus deveres”, 

sem “o despoletar de um processo disciplinar”1361.  

                                                                                                                                                                  
alcançadas, em certos casos, por outros meios que não as penas criminais” (p. 70).  

1360. “Ser, dever ser e parecer. Notas sobre a deontologia dos juízes: da disciplina ao aparecimento de 
códigos de conduta”, Sub Judice, Justiça e Sociedade, 2005, Julho-Setembro, p. 16. 

1361. Cfr. acórdão do TCA Sul de 20 de Abril de 2006, processo n.º 02713/99, in http://www.dgsi.pt/jtca): 
“não é líquido (bem pelo contrário) que o superior hierárquico, perante o incumprimento dos deveres 
funcionais por parte de um subordinado seu, entendendo que tal actuação não atingiu a gravidade para 
merecer o despoletar de um processo disciplinar mas convencido, no entanto, que merece uma reacção para 
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Neste plano, relevarão, por exemplo, as situações em que seja previsível a 

suspensão da sanção disciplinar pela ponderação da culpabilidade do agente, das 

circunstâncias em que foi praticada a infracção e do comportamento do arguido1362. 

Da mesma forma que a lei afasta a possibilidade de suspensão das sanções 

disciplinares expulsivas, assim também deve entender-se, seguramente, excluídas 

do não prosseguimento disciplinar condutas passíveis de serem por elas punidas. 

Neste caso, o inconveniente da não procedência e da não punição são sempre 

maiores do que arguidas vantagens associadas à invocação da conveniência ou 

oportunidade: não se antevê critérios tão ponderosos capazes de justificar a não 

procedência1363, o que é extensível a outras infracções graves. Jean-François 

Kriegk, reportando-se ao relatório do Conselho Superior da Magistratura francês 

relativo ao ano de 2000, destaca o facto de que “nem toda a infracção profissional 

ocorrida basta para caracterizar uma falta disciplinar. «Estas infracções devem ser 

repetidas e não serem veniais»”. Destaca igualmente a proposta do mesmo 

Conselho, num parecer de 20 de Maio de 2005, de “colocação em funcionamento de 

um mecanismo de «vigilância deontológica» para identificar a tempo situações 

                                                                                                                                                                  
ser alterada, não possa dar um comando, ainda que abstracto para levar o funcionário ao cumprimento dos 
seus deveres.” 

1362. Cfr. artigo 33.º, n.º 1, do Estatuto Disciplinar de 1984. 
1363. A este propósito, refira-se que na Resolução final do XV Congresso Internacional de Direito Penal, 

realizado em Brasília, de 4 a 10 de Setembro de 1994, foi recomendado a adopção do princípio da legalidade, 
e a introdução, de forma controlada, do princípio da oportunidade, nas situações em que for diminuta a culpa 
e a ofensa sofrida e bem assim quando o interesse da vítima o aconselhar ou não o exigir e razões de 
prevenção não reclamem a aplicação de uma pena, com vantagem para a rapidez e eficácia da justiça penal. 
Recomenda-se, porém, a não aplicação do princípio da oportunidade no caso das infracções graves (cfr. 
Resolução ora mencionada, quanto aos aspectos referidos, in Despublicização do Direito Criminal, cit., p. 95). 

Ver também “La déontologie des magistrats au service de l’éthique judiciaire. Actualité de la réflexion 
sur la responsabilité et la déontologie des magistrats en France”, Sub Judice, Justiça e Sociedade, 2005, Julho 
– Setembro, p. 70 ; o artigo 7.º, n.º 1, alínea d), do “Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios 
de la Administración del Estado”, aprovado pelo “Real Decreto n.º 33/1986, de 10 de enero” 
(http://www.igsap.map.es), que tipifica como infracção disciplinar a inacção ou tolerância dos superiores 
hierárquicos directos relativamente à comissão de faltas muito graves ou graves dos seus subordinados; Belén 
Marina Jalvo, El Régimen Disciplinario de los Funcionarios Públicos, cit., pp. 339 e 340; e Maria de Fátima 
da Graça Carvalho, “Exercício da acção disciplinar”, in Intervenções no Seminário Internacional sobre 
Direitos Humanos e Eficácia Policial, Sistemas de Controlo da Actividade Policial, IGAI, Lisboa, 1998, pp. 
268 e 269. 
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antes que elas degenerem”.1364 Neste quadro, quer as cartas deontológicas ou 

códigos de conduta quer o exercício do poder de direcção e do poder inspectivo 

podem cumprir uma função importante, preventiva1365 e correctiva.  

No regime disciplinar dos funcionários e agentes comunitários, a decisão de 

instaurar procedimento disciplinar é precedida de audição prévia por comité 

administrativo do trabalhador1366 destinada a permitir à entidade competente (a que 

tem competência para nomear), face aos factos existentes imputáveis ao trabalhador 

e às explicações por ele fornecidas, “formar a sua opinião quanto à oportunidade de 

submeter o caso ao conselho de disciplina para eventual aplicação de uma sanção 

disciplinar”1367, encarado o procedimento disciplinar como “último recurso”1368. 

c) A exigência de fundamentação bastante é essencial para a correcta tomada dessa 

decisão1369, devendo ser demonstrada, face ao objectivo indiciamento da prática de 

                                                      
1364.“La déontologie des magistrats au service de l’éthique judiciaire. Actualité de la réflexion sur la 

responsabilité et la déontologie des magistrats en France”, Sub Judice, Justiça e Sociedade, 2005, Julho – 
Setembro, p. 70. No relatório do CSM francês de 2000 é destacado a importância do contributo da inspecção 
dos serviços judiciários (nota 19 de p. 70).  

1365. Sobre a referência à finalidade preventiva da deontologia, ver , Jean-François Kriegk, “La 
déontologie des magistrats au service de l’éthique judiciaire. Actualité de la réflexion sur la responsabilité et 
la déontologie des magistrats en France”, Sub Judice, Justiça e Sociedade, 2005, Julho – Setembro, p. 72. 

1366. Cfr. artigo 87.º, § 2, do Estatuto dos Funcionários das Comunidades Europeias. 
1367. Acórdão do Tribunal de Primeira Instância (Quarta Secção), de 12 de Setembro de 2000, Processo T-

259/97 (p. 9, in www.europa.eu.int). 
1368. Assim, argumenta a entidade recorrida no Acórdão do Tribunal de Primeira Instância (Quarta 

Secção), de 12 de Setembro de 2000, Processo T-259/97 (p. 12, in www.europa.eu.int). 
Noticiada a prática de factos susceptíveis de constituir infracção disciplinar, o trabalhador é convidado a 

pronunciar-se. Se, em face dos argumentos do trabalhador e da avaliação da gravidade dos factos que faça, o 
empregador considerar a possibilidade da formulação de censura, interpela o trabalhador para a celebração de 
um acordo, nos termos do qual aquele “aceita a censura para evitar o aprofundamento instrutório e uma 
audiência contraditória perante a Comissão de disciplina, que poderá conduzi-lo a situações embaraçantes e 
nada perfícuas; pelo seu lado, também a Administração poderá ter vantagem na não realização de processo 
disciplinar, com a publicidade (nem sempre positiva), enquanto a natureza da sanção disciplinar, que a 
censura tem (…) permite sempre que seja tida em conta no caso de «recidiva»”. Cfr. Ivone Cacciavillani, Il 
Diritto Disciplinare, Cedam, Padova, 1994, pp. 68 e 98, e Diritti, Doveri e Responsabilità degli Impiegati 
dello Stato, cit., p. 50. 

1369. Alejandro Nieto apresenta-nos a exigência de fundamentação pela negativa, isto é, para o Autor trata 
-se de justificar o exercício da acção sancionatória e não o seu não exercício, num quadro em que a regra é 
esta (num paralelismo com a obrigatoriedade de fundamentação sempre que a Administração se afasta de um 
precedente), sem que, no entanto, se possa invocar o princípio da igualdade porque este não pode invocar-se 
dentro da ilegalidade (que consubstanciaria o não exercício do poder sancionatório). Ver Blanca Lozano 
Cutanda, “El principio de oficialidad de la acción sancionadora administrativa y las condiciones necesarias 
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infracção disciplinar (respectivamente, alíneas a) e d), do n.º 1, do artigo 124.º 

CPA), a intercorrência, por exemplo, de circunstância dirimente ou excludente de 

responsabilidade, a verificação de prescrição, a existência de amnistia,... ou o juízo 

de prognose que foi feito, nos limites do interesse púbico, quanto ao comportamento 

futuro do trabalhador no que à conformidade à disciplina respeita.  

No Estado de Direito Social, a lei não só não pode, amiúde, regular intensivamente 

a actuação administrativa, como lhe deixa espaços para a sua composição, “para 

permitir o funcionamento da capacidade de adequação à realidade”1370 1371. A 

menor densidade regulativa é contrabalançada pelo aperfeiçoamento dos 

instrumentos do seu controlo, com a individualização, para além dos limites 

extrínsecos – a verificação dos pressupostos e o fim em vista do qual a lei concede o 

espaço de discricionariedade; a exactidão material dos factos e a correcção da sua 

qualificação jurídica –, de limites intrínsecos, dados pelos princípios da igualdade, 

da justiça e da proporcionalidade, da imparcialidade1372, pelos direitos fundamentais 

                                                                                                                                                                  
para garantizar su efectividad”, in Revista de Administración Pública, n.º 161, Mayo/Agosto, 2003, pp. 88 e 
89.  

1370. Rogério Ehrhardt Soares, “Administração Pública e Controlo Judicial”, Revista de Legislação e de 
Jurisprudência, Ano 127.º, n.º 3845, p. 232. 

1371. No esquema maniqueísta da separação de poderes do século XIX, o legislador fazia as leis, a 
Administração aplicava-as e os tribunais de contencioso controlavam a observância da lei pela Administração, 
na medida em que esta a vinculava. O crescendo da intervenção da administrativa foi exigindo a entrega pelo 
legislador à Administração de espaços de regulação e de decisão. A actuação administrativa separou-se então 
numa dualidade, o da actuação vinculada à lei e objecto de controlo judicial e o da actuação discricionária, 
não passível desse controlo. Este domínio tido por livre era, assim, encarado como se ajurídico e, por isso, 
circunscrito à estatuição das normas (Rogério Ehrhardt Soares, «Administração Pública e Controlo Judicial», 
Revista de Legislação e de Jurisprudência, Ano 127.º, n.º 3845, pp. 226 a 229). 

O Estado intervencionista é um Estado administrativizado. Coloca a Administração em todos os domínios 
da vida, e uma peça fundamental da vida colectiva. As eleições são pois uma escolha do poder governativo. À 
dimensão do poder junta-se a sua legitimidade e, consequentemente, a sua maturidade. Não é agora um poder 
circunscrito, estritamente executivo, mas um poder conformativo, constitutivo, prestativo. Na relação com 
características deste poder, a lei não só não o pode intensivamente regular, como lhe deixa crescendos espaços 
para a sua composição, “para permitir o funcionamento da capacidade de adequação à realidade” - Rogério 
Ehrhardt Soares, “Administração Pública e Controlo Judicial”, Revista de Legislação e de Jurisprudência, 
Ano 127.º, n.º 3845, p. 232.  

1372. “Os princípios da igualdade, da justiça e da proporcionalidade (…) são princípios gerais da acção 
administrativa que são corolários do princípio da legalidade e que, muito embora configurem parâmetros de 
actuação vinculadas, a tal ponto que o seu não acatamento gera o vício de violação de lei, é na actividade 
discricionária da Administração que encontram a sua raiz, consubstanciando limites intrínsecos daquele poder 
discricionário, ou seja, critérios que devem nortear o exercício desse poder e que, quando desrespeitados, 
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dos cidadãos, pelo acolhimento ou admissão legal do efeito ou resultado jurídico 

estabelecido pela (ou a que chegou a) Administração1373, pelo dever de boa 

administração1374 1375 e por uma maior atenção às possibilidades de uma tutela 

jurídica efectiva. Este controlo judicial não permite deixar incólume do ponto de 

vista da sindicabilidade a «escolha administrativa», a essência discricionária, ou as 

«escolhas directas de meios». O “controlo do processo de decisão – ou seja o modo 

pelo qual o agente deu cumprimento à sua tarefa de bem administrar – está cada vez 

mais sujeito a apertados cânones, que vão desde preceitos constitucionais a simples 

regras procedimentais”. Este controlo não deixa de se projectar sobre aquele. O 

controlo da «forma» não se separa da «substância». A juridicidade do poder 

discricionário tem necessariamente reflexos sobre a pretendida abstenção do poder 

de julgar1376 1377. 

d) Regendo-se a acção disciplinar por um princípio de oportunidade temperada torna-

se especialmente importante o reconhecimento da legitimidade procedimental e 

processual para impugnar decisões disciplinares juridicamente infundadas, dos que 

                                                                                                                                                                  
geram a ilegalidade do acto administrativo correspondente” (Acórdão do STA de 30 de Novembro de 1994, in 
AD, n.º 401/95, p. 535). Cfr. também Acórdão do STA n.º 28 de Maio de 1997, AD, Ano XXXVI, n.º 432, p. 
1416 e 1423 e 1424. 

O imperativo constitucional de uma administração imparcial torna devida uma particular atenção às 
garantias de acesso à função pública e de carreira, em especial, ao regime das promoções e bem assim às 
sanções administrativas. Ver Agatino Cariola, La Nozione Costituzionale di pubblico impiego, Milano - Dott. 
A. Giuffrè Editore, 1991, p. 245. 

1373. Cfr. Rogério Ehrhardt Soares, “Administração Pública e Controlo Judicial”, Revista de Legislação e 
de Jurisprudência, Ano 127.º, n.º 3845, p. 232. 

1374. Num Estado de Direito, “não pode admitir-se a priori a existência de algo «indiferente 
juridicamente». (…) a ausência de indiferença jurídica relativamente ao modo de exercício da 
discricionariedade articula-se juridicamente,… no dever constitucional de boa administração” – Juli Ponce 
Solé, “La calidad en el desarrollo de la discrecionalidad reglamentaria: teorías sobre la regulación y adopción 
de buenas decisiones normativas por los gobiernos y las administraciones”, in Revista de Administración 
Pública, n.º 162, Septiembre/Diciembre, 2003, p. 123.  

1375. Cfr. artigo 267.º, n.ºs 1 e 2, da CRP. 
1376. Em sentido não coincidente, ver Rogério Ehrhardt Soares, “Administração Pública e Controlo 

Judicial”, Revista de Legislação e de Jurisprudência, Ano 127.º, n.º 3845, pp. 232 e 233. 
1377. O “uso e o não uso de todo o poder é por definição judicável”, desde logo, “é necessariamente 

controlável em virtude do fim para que foi conferido”. Miguel de la Cuetara, Las Potestades Administrativas, 
Editorial Tecnos, S.A., Madrid, 1986, p. 51. 
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tenham um interesse pessoal e directo nessa impugnação ou possam invocar um 

direito ou interesse juridicamente protegido1378. 

e) Considerando o gravame que acompanha o procedimento disciplinar e um melhor 

exercício do poder disciplinar, justificar-se-ia a previsão legal de medida alternativa 

à respectiva instauração. Formalizar a “realidade infraccional” constatada ou 

fortemente indiciada, advertir o trabalhador sobre a mesma e definir, se adequado, 

actuação correctiva, com fixação ou não de prazo, ou a abstenção futura do 

comportamento registado1379. Na hipótese de fixação de um prazo ao trabalhador 

para, sendo possível, corrigir a sua actuação, e se, findo o mesmo, a correcção não 

se verificasse, o procedimento prosseguiria os seus termos.  

f) A vinculação legal do empregador público à instauração de procedimento 

disciplinar em face de indícios da prática de infracção pode corresponder a uma 

intervenção excessiva da lei no espaço do ente público enquanto empregador e 

aproxima a actuação da disciplina no emprego público da disciplina militar, 

estritamente regulada1380. 

2.10.1.3. As medidas disciplinares preventivas 

2.10.1.3.1.  Caracterização. Limites jurídicos 

As medidas disciplinares preventivas são aquelas que, por virtude da instauração de 

procedimento disciplinar, e na perspectiva da eficácia da respectiva instrução e da 
                                                      

1378. Sobre o assunto, Luís Gonçalves da Silva, “Ainda…, e sempre a recorribilidade do acto 
administrativo. Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo (1.ª Secção) de 12.12.1996, P. 40 330”, in 
Cadernos de Justiça Administrativa, n.º 8, Março/Abril, 1998, pp. 13 a 17. No caso em anotação, estava em 
causa o despacho do Secretário de Estado do Ensino Superior que ordenou a um instituto de ensino superior a 
instauração de procedimento disciplinar contra o presidente do respectivo conselho directivo. 

1379. Sobre a previsão de “medidas alternativas à tramitação de um procedimento sancionador”, cfr. por 
exemplo, o artigo 7.º da “Ley 42/1997, de 14 de noviembre, de Ordenación de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social” – Ricardo Rivero Ortega, El Estado vigilante. Consideraciones Jurídicas sobre a Función 
Inspectora de la Administración, Editoral Tecnos, S.A., 2000, pp. 82 e 83. 

1380. É expressiva a redacção do n.º 2.º do Capítulo I (“Disposições gerais”) do “Regulamento para 
execução da Lei de 14 de Julho de 1856, relativa à abolição no Exército do continente e Ilhas adjacentes, dos 
castigos de varadas e de pancadas com espada de prancha” (aprovado por Decreto de 30 de Setembro de 
1856, in Collecção Official da Legislação Portuguesa, redigida por José Máximo de Castro Neto Leite e 
Vasconcelos, do Conselho de sua Majestade e Juiz da Relação de Lisboa, Anno de 1856, Imprensa Nacional, 
Lisboa, 1857, p. 406): “A disciplina consiste na boa ordem, na pronta execução das determinações superiores, 
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salvaguarda cautelar dos interesses do empregador, indiciarmente ofendidos pela conduta 

sob investigação, alteram, transitoriamente, a situação jurídica do trabalhador ou 

condicionam, de algum modo, aspecto do funcionamento do serviço1381. Integram-se, em 

parte, na categoria das “medidas administrativas desfavoráveis cautelares”, definidas estas 

como “medidas repressivas necessárias para suster os efeitos nocentes de uma acção 

infractora já iniciada”, que afectam a esfera de direitos e interesses que a punição, a ocorrer, 

restringirá1382. Noutra parte, têm uma dimensão meramente instrutória1383. 

Pode estar em causa a investigação administrativa dos factos e a preservação do 

circunstancialismo e material instrutório: a presença do trabalhador dificulta a recolha da 

prova, quer porque a procure alterar ou destruir, quer porque procure a colaboração de 

outros funcionários com esse fito; ou há que adoptar medidas que assegurem a manutenção, 

ainda que alheia ao trabalhador arguido, do “estado dos factos e dos documentos ou livros 

em que se descobriu ou se presume existir alguma irregularidade”1384, como, por exemplo, 

conferir um cofre, proceder à recolha e guarda de documentos ou promover o exame de um 

local.  

Para além do prejuízo para a instrução, por outro lado, a infracção pela qual o trabalhador 

está indiciado pode aconselhar, pela perturbação do funcionamento do serviço, que o 

mesmo seja retirado do exercício de funções1385 ou de certas funções (por exemplo, um 

tesoureiro arguido em procedimento disciplinar pela prática indiciada de furto pode ser 

                                                                                                                                                                  
na inevitável repressão das menores faltas, e na punição certa d’aquelles que as cometem.” (itálico nosso) 

1381. São instrumentais relativamente à eficácia do mesmo e aos interesses do empregador que 
justificaram a respectiva instauração. Na expressão de Belén Marina Jalvo (El Regímen Disciplinario de los 
Funcionarios Públicos, cit., pp. 276 a 278) são instrumentais relativamente ao “interesse do serviço ou da 
integridade da função pública”.  

1382. Marcelo Madureira Prates, Sanção Administrativa Geral: Anatomia e Autonomia, cit., pp. 200 a 202. 
Em relação ao procedimento administrativo sancionatório em geral, Marcelo Madureira Prates diz que 

podem ser aplicadas antes ou depois de iniciado aquele e que requerem, na medida do seu carácter 
desfavorável, a prévia audiência do sujeito afectado. 

1383. Cfr., por exemplo, artigo 93.º do CPA.  
1384. Cfr. artigo 53.º do Estatuto Disciplinar de 1984. O artigo 53.º do Estatuto Disciplinar de 1984 faz 

impender sobre o instrutor a adopção de “providências adequadas para que não se possa alterar o estado dos 
factos e dos documentos ou livros em que se descobriu ou se presume existir alguma irregularidade, nem 
subtrair as provas desta”. 

1385. Belén Marina Jalvo, El Regímen Disciplinario de los Funcionarios Públicos, cit., pp. 276 a 278, e 
Leal Henriques, Procedimento Disciplinar, cit., pp. 156 a 160. 
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afecto ao exercício de funções que não impliquem qualquer contacto com valores ou um 

assistente administrativo indiciado pela infracção de incompetência profissional ser afecta a 

funções de auxiliar administrativo). Tutela-se a normalidade do serviço que a presença do 

trabalhador pode perturbar ou a confiança na acção administrativa por parte dos utentes1386.  

O princípio rector da aplicação das medidas disciplinares preventivas é o princípio da 

proporcionalidade, isto é, deve ser procurado e mantido o “justo equilíbrio”1387 entre os 

fundamentos para a sua aplicação e a perturbação que causam, em particular, a afectação ou 

restrição aos direitos do trabalhador arguido que importam. Na relação jurídica de emprego, 

a suspensão e a extinção do exercício de funções devem ser legalmente reguladas atentos o 

direito ao trabalho, o direito à ocupação efectiva do trabalhador e o direito à segurança no 

emprego1388, assim como o princípio da presunção de inocência, o qual tem “implicações 

ao nível do próprio estatuto ou da condição do arguido em termos de, seguramente, tornar 

ilegítima a imposição de qualquer ónus ou a restrição de direitos que, de qualquer modo, 

representem e se traduzam numa antecipação da condenação”. Pelo que, se tais direitos não 

proíbem “a antecipação de certas medidas cautelares e de investigação ou, no caso da 

instauração de processo disciplinar, a suspensão do exercício de funções e a suspensão do 

vencimento do exercício”1389, condicionam os termos e o alcance da respectiva aplicação. 

A suspensão do exercício de actividade tem carácter cautelar e porque cautelar, e não 

destinada a definir substancialmente e a título definitivo uma situação jurídica, é 

temporária1390; e é instrumental porque funcionalizada à eficácia da investigação ou à 

                                                      
1386. Juan Manuel Trayter, Manual de Derecho Disciplinario de los Funcionarios Públicos, cit., p. 301. 
No caso da suspensão preventiva, trata-se de um “meio cautelar a usar durante o procedimento e portanto 

com o escopo de evitar o dano que se verificaria se ele continuasse a prestar serviço durante aquele período”. 
Cfr. Guido Zanobini, Corso di Diritto Amministrativo, Volume Terzo (L’Organizzazione Amministrativa), 
Sesta Edizione, Milano, Dott. A. Giuffrè Editore, 1958, p. 309. 

1387. Cfr., para esta mesma ideia de “justo equilíbrio”, “Affaire Lavents c Letónia”, processo n.º 58442/00, 
de 28 de Novembro de 2002, p. 46, in http://cmiskp.echr.coe.int/coe.  

1388. No emprego público também em consentaneidade com a existência do direito fundamental à 
igualdade no respectivo acesso. Cfr. Jesús Jordano Fraga, Nulidad de los Actos Administrativos y Derechos 
Fundamentales, cit., p. 259.  

1389. Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 123/92, in www.tribunalconstitucional.pt. 
1390. No Estatuto Disciplinar de 1984, não pode ir além de 90 dias (artigo 54.º, n.º 1). No âmbito do 

Estatuto de 1943, admitia-se a suspensão preventiva por tempo indefinido, através de períodos sucessivos de 
90 dias. 
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“integridade da função” ou confiança na função1391, num quadro de exercício da acção 

disciplinar. A “manutenção de medida cautelar de suspensão depois de terminado o 

procedimento a que diz respeito (…) transgride o perímetro legítimo da suspensão e a 

proporcionalidade exigível relativamente à finalidade que persegue ou a função objectiva 

que cumpre”1392. Deixa de ser cautelar para se converter numa “sanção autónoma e 

atípica”, imposta sem procedimento à mesma dirigida, “com infracção notória do princípio 

da legalidade que rege o «ius puniendi»”1393. O prolongamento de facto e indefinidamente, 

por outro lado, pode, de forma não nomeada, converter-se numa “separação do serviço” ou 

numa pena expulsiva1394. Para justificar a não suspensão preventiva de funcionários 

municipais e a consequente diferença relativamente à previsão no artigo 37.º do 

Regulamento Disciplinar dos Funcionários Civis de 22 de Fevereiro de 1913, Marcello 

Caetano invocava que o arbítrio no exercício do poder disciplinar que graçava no meio 

autárquico1395 juntamente com a duração indeterminada que a prática estatal mostrava ser a 

dessa suspensão, conduziria a que se convertesse num “meio expedito de demissão 

arbitrária”1396.  

Como pressupostos gerais da aplicação de medidas preventivas disciplinares, conexos com 

os fins assinalados, podemos apontar os seguintes: 

a) A existência de “indícios racionais manifestos da prática de uma infracção”; 

                                                                                                                                                                  
No quadro do Código do Processo Penal, não pode ir além dos prazos de duração máxima da prisão 

preventiva, elevados ao dobro (artigo 218.º 1, do CPP). 
1391. STC n.º 104/1995, de 3 de Julho de 1995, Número de registo 71/1992 (p. 7), in 

http://boe.es/g/es/bases_datos_tc. 
1392. STC n.º 104/1995, de 3 de Julho de 1995, Número de registo 71/1992 (pp. 1 e 8), in 

http://boe.es/g/es/bases_datos_tc. 
1393. STC n.º 104/1995, de 3 de Julho de 1995, Número de registo 71/1992 (pp. 1 e 8), in 

http://boe.es/g/es/bases_datos_tc. 
1394. STC n.º 104/1995, de 3 de Julho de 1995, Número de registo 71/1992 (pp. 1 e 8), in 

http://boe.es/g/es/bases_datos_tc.  
1395. Nas suas palavras: “assistimos à frequente instauração de processos sem fundamento ou sem 

seguimento, por simples incompatibilidade política ou aversão pessoal entre os membros da entidade 
autárquica e os funcionários dela” - Do Poder Disciplinar, cit., p. 174. 

1396. Do Poder Disciplinar, cit., p. 174.  
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b) Que se verifiquem um dos seus fundamentos justificativos1397; 

c) Que seja idónea ou adequada, necessária e razoável, no respeito do princípio da 

proporcionalidade1398 

Têm os seguintes limites: 

a) limites de competência1399; 

b) limites de forma, designadamente a medida deve ser fundamentada, inclusive com 

uma “sumária indicação dos factos”; 

c) limite temporal1400. Decorrido o prazo limite, a medida cautelar caduca e o 

trabalhador retomará necessariamente o serviço. A precariedade e provisoriedade da 

medida cautelar são uma garantia da genuinidade da sua decretação (do seu carácter 

instrumental e cautelar). Nesta mesma linha, só pode ser decretada uma vez 

instaurado o procedimento sancionador1401. 

Quando tem por fundamento a inconveniência para o “apuramento da verdade”, em 

princípio não se justifica a sua manutenção após ter sido deduzida a nota de 

culpa1402. 

Em particular, no que respeita à suspensão preventiva, cumpre referir que não obsta ao 

acesso do trabalhador às instalações do serviço para consulta do procedimento 

disciplinar1403. O trabalhador não fica desobrigado do respeito dos deveres funcionais, 

                                                      
1397. Juan Manuel Trayter, Manual de Derecho Disciplinario de los Funcionarios Públicos, cit., pp. 305 e 

306. 
1398. Juan Manuel Trayter, Manual de Derecho Disciplinario de los Funcionarios Públicos, cit., p. 301. 
1399. A competência para a tomada da respectiva decisão cabe ao membro do Governo ou do órgão 

executivo competentes, consoante os casos (artigo 54.º, n.º 1, do Estatuto Disciplinar de 1984). 
1400. O prazo máximo é de 90 dias, inultrapassável (artigo 54.º, n.º 1, do Estatuto Disciplinar de 1984). 
Na legislação espanhola e francesa, este prazo é de seis e quatro meses. Cfr. Juan Manuel Trayter, 

Manual de Derecho Disciplinario de los Funcionarios Públicos, cit., pp. 302 a 304. 
1401. Em Itália, admite-se que a suspensão seja decretada previamente à instauração de procedimento 

disciplinar, deve-o ser, porém, no prazo máximo de 40 dias. Cfr. Salvatore Terranova, ob. cit., p. 236.  
1402. A distinção entre o fundamento da suspensão e o momento em que pode ser determinada existe no 

Direito do Trabalho (cfr. artigos 417.º e 371.º, n.º 3, do Código do Trabalho) e não no estatuto disciplinar de 
1984 da função pública (artigo 54.º). 

1403. Sobre o assunto, relativamente ao direito laboral privado, cfr. Maria do Rosário Ramalho, Direito do 
Trabalho, cit., p. 831. Esta expressa regra está consagrada no artigo 456.º, n.º 1, do Código do Trabalho para 
os representantes sindicais e no artigo 282.º, n.º 1, da regulamentação daquele para os trabalhadores 



 
362   Direito disciplinar da função pública 
________________________________________________________________________________________ 
 

como o dever de sigilo e de não exercer uma actividade profissional privada1404, porque a 

relação jurídica de emprego não é suspensa. 

A suspensão do exercício de funções não afecta o vencimento de categoria, mas apenas o 

vencimento de exercício. A suspensão total do vencimento assimilá-la-ia a um dos efeitos 

das sanções disciplinares suspensão, inactividade e demissão. A ponderação entre o direito 

ao trabalho e o direito ou interesse legalmente protegido do funcionário ao exercício 

efectivo de funções, assim como o direito ou interesse em auferir contemporaneamente a 

devida remuneração e os interesses funcionais no afastamento do trabalhador, justificados 

no comportamento deste, de par com a ponderação do facto não haver prestação de 

trabalho1405 e a do princípio da presunção da inocência, explica que o trabalhador deixe de 

auferir parte, e apenas parte, da remuneração, a qual deve ser “reparada, confirmada ou 

levada em conta na decisão” final1406. A suspensão e os seus efeitos jurídicos têm de ser 

considerados na decisão final, importando a recuperação retroactiva da realidade que 

existiria se não tivesse sido aplicada no caso de não punição, incluindo por amnistia1407. O 

não pagamento da totalidade da remuneração assemelhar-se-ia a uma “uma forma de 

condenação antecipada do trabalhador, considerado culpado pelo facto de o processo ter 

sido instaurado”1408 1409. Por outro lado, sempre se pode dizer que não afectar o vencimento 

auferido corresponderia à ficção de que existe exercício efectivo de funções1410.  

                                                                                                                                                                  
representantes em matéria de segurança, higiene e saúde no trabalho. 

1404. Chapus, René, Droit administratif général, Tome 2, 5. Édition, Montchrestien, 1991, p. 276. 
1405. Deve ter-se presente o vencimento de exercício é aquela parte da remuneração devida quando há 

exercício efectivo de funções, não sendo abonado sempre que esse exercício, independentemente dos motivos, 
não se verifica.  

1406. João Caupers, parecer elaborado no Processo n.º 76-DI-10, do Provedor de Justiça, Relatório do 
Provedor de Justiça, 1977, Secretaria de Estado da Comunicação Social, Direcção-Geral da Divulgação, p. 
133. 

“A perda de vencimentos” por suspensão do exercício de funções de funcionário da Direcção-Geral de 
Segurança era “totalmente reparada” se o funcionário fosse absolvido (artigo 94.º, n.º 10, do Decreto-Lei n.º 
368/72, de 30 de Setembro). In Repressão Política e Social no Regime Fascistas, Presidência do Conselho de 
Ministros, Comissão p. do Livro Negro Sobre o Regime Fascista, 1986, p. 192 

1407. Serge Salon e Jean Charles Savignac, Fonction Publique, Agents de l’État, des Collectivités Locales 
et des Grands Services Publics, cit., p. 241. 

1408. João Caupers, parecer elaborado no Processo n.º 76-DI-10, do Provedor de Justiça, Relatório do 
Provedor de Justiça, 1977, Secretaria de Estado da Comunicação Social, Direcção-Geral da Divulgação, pp. 
133 e 134. 
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A suspensão do exercício de funções do trabalhador, a título de medida cautelar ou 

preventiva, pode resultar de uma decisão administrativa ou de uma decisão judicial. A 

suspensão pressupõe em ambos os casos que a sanção susceptível de ser aplicada implicará 

a suspensão de funções1411; acautela-se, preventivamente, a necessidade dessa suspensão 

pela qual se venha a concluir, com a prova da prática do «delito» e/ou da infracção, a final. 

A decisão de suspender preventivamente do exercício de funções há-de pressupor não só a 

configuração dos factos indiciados como consubstanciadores de “infracção punível com 

pena de suspensão ou superior” e, portanto, um “juízo de probabilidade sobre a tipicidade 

dos factos”, mas também “a viabilidade da sua prova e da possibilidade de imputação ao 

arguido”1412. Este juízo é determinante para a suspensão, pois só no seu pressuposto faz 

sentido equacionar a inconveniência, o prejuízo, que advenha da presença do trabalhador no 

serviço para o funcionamento deste ou para a actividade instrutória. Assim se compreende 

que João Caupers escreva “que normalmente o arguido não será suspenso antes da 

apresentação da nota de culpa”, com a qual o “instrutor formula o seu juízo (precário) sobre 

as responsabilidades do arguido”1413. No entanto, os dados da experiência mostram, com 

alguma frequência, que a instauração do procedimento disciplinar envolve já o referido 

juízo de suficiência indiciária, por força da precedência de processos de averiguações ou de 

                                                                                                                                                                  
1409. Para além do não exercício de funções, e por causa deste, o trabalhador deixa de receber o chamado 

vencimento de exercício. 
1410. Seria incompreensível que, ademais estando pronunciado por actuação criminal grave, fosse pago 

para não fazer nada - Marcel waline apud Mário Torres, “Suspensão e demissão de funcionários ou agentes 
como efeito de pronúncia ou condenação criminais”, in Revista do Ministério Público, Ano 7.º, Abril-Junho, 
1986, n.º 26, p. 174, nota 45. 

1411. A suspensão preventiva só pode ser determinada pela Administração se a infracção (indiciada) 
punível com pena de suspensão ou superior (artigo 54.º, n.º 1, do Estatuto Disciplinar) ou judicialmente se a 
exercício puder vir a ser decretada como efeito do crime imputado e este for punível com pena de prisão de 
máximo superior a dois anos (artigo 199.º do CPP); no caso de pronúncia em processo penal por crime da 
competência do tribunal colectivo e do tribunal do júri. 

1412. De modo que “se a autoridade administrativa competente ajuíza que a pretensão punitiva não é 
sustentável, deve abster-se de determinar a suspensão preventiva, ainda que tal seja inconveniente para os 
interesses do serviço” - J. Garberi Llobregat apud Belén Marina Jalvo, El Regímen Disciplinario de los 
Funcionarios Públicos, cit., p. 279, nota 37, e p. 286, nota 74. Neste sentido, Cfr. artigo 54.º, n.º 2, do Estatuto 
Disciplinar. 

1413. João Caupers, parecer elaborado no Processo n.º 76-DI-10, do Provedor de Justiça, Relatório do 
Provedor de Justiça, 1977, Secretaria de Estado da Comunicação Social, Direcção-Geral da Divulgação, p. 
134. 
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inquérito e por força da concentração da actividade instrutória no período que antecede a 

nota de culpa.  

A decisão de suspensão do exercício de funções pode afectar significativamente os direitos 

e interesses legítimos do trabalhador, o que postularia a sua audiência prévia. Por outro 

lado, há que assegurar a eficácia dessa decisão de natureza cautelar, atendendo ao interesse 

público – concretizado por razões ponderosas, num quadro infraccional de certa gravidade 

– que tem de ser prontamente acautelado no quadro e na pendência do procedimento 

disciplinar1414. Acresce que neste não pode vir a ser punido sem previamente ser ouvido. 

Dir-se-ia que a sua finalidade e natureza não sancionatória, antes cautelar, de aplicação 

imediata, não se coaduna com a audiência prévia1415. O equilíbrio entre as duas vertentes 

passa pela exigência de especificação, no despacho que determina a suspensão, das 

“circunstâncias justificadas, fundadas nos elementos constantes do processo, pelas quais 

seja adoptada medida provisional sem prévia audiência do interessado”1416, como “o 

carácter flagrante e imediato” e prima facie gravoso dos factos indiciados1417. 

A garantia de defesa do trabalhador perante a decisão que o afecta passa, assim, pelo 

recurso de tal decisão, a qual é autónoma face à decisão final, porque sendo interlocutório 

não é dela preparatório1418. 

                                                      
1414. Não tem carácter cautelar a suspensão temporária de funções quando adoptada à margem de um 

procedimento disciplinar - Jesús Jordano Fraga, Nulidad de los Actos Administrativos Y Derechos 
Fundamentales, cit., p. 265, nota 194. 

1415. Salvatore Terranova, ob. cit., p. 235.  
Constitui pressuposto da suspensão preventiva de juiz ou magistrado nos termos do artigo 424.º da Lei 

Orgânica do Poder Judicial espanhola a audição prévia do juiz ou magistrado contra quem tenha sido 
instaurado procedimento - Carlo Alberto Conde da Silva Fraga, Sobre a Independência dos Juízes e 
Magistrados, Vislis Editores, 2003, p. 151. 

1416. J. M. Trayter Jiménez e V. Aguado I Cudola apud Belén Marina Jalvo, El Régimen Disciplinario de 
los Funcionarios Públicos, cit., p. 282, nota 50.  

No sentido de que deve ser feita a audiência prévia do interessado pronuncia-se Belén Marina Jalvo, por 
apelo aos direitos e interesses legítimos que afecta a suspensão preventiva (pp. 281 e 282).  

1417. Mutadis mutandis, cfr. STC 181/1990, a propósito da aplicação de sanções disciplinares sem 
audiência prévia - apud Jesús Jordano Fraga, Nulidad de los Actos Administrativos y Derechos 
Fundamentales, Madrid, 1997, p. 263 e p. 268 (A adopção de medidas cautelares não é considerada contrária 
à presunção de inocência “se atende a circunstâncias excepcionais que assim o aconselham em ordem ao 
correcto funcionamento do serviço público e à eficácia do procedimento disciplinar e se for motivada”). 

1418. Quanto a esta qualificação, ver João Caupers, parecer elaborado no Processo n.º 76-DI-10, do 
Provedor de Justiça, Relatório do Provedor de Justiça, cit., p. 135.  
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Diversa da suspensão funcional preventiva, é a decisão de reafectação funcional do 

trabalhador, podendo esta importar ou não mudança de local de trabalho1419 ou 

transferência para outro serviço ou organismo1420. 

No que toca ao exercício de funções, a medida cautelar deveria poder revestir duas 

modalidades: uma menos gravosa, traduzida na reafectação funcional do trabalhador noutro 

serviço ou organismo; e a outra, mais gravosa, a actualmente prevista, de suspensão tout 

court do exercício de funções. A aplicação desta poderia pressupor a demonstração da 

insuficiência da primeira. 

Dir-se-á que tais medidas levam implícito um juízo de censura ou de probabilidade futura 

ou antecipação de «condenação», quando ainda é incerta a responsabilidade do trabalhador. 

A adopção, manutenção ou revogação da medida cautelar disciplinar não contende com o 

princípio da presunção de inocência1421, porque é calibrada em toda a sua configuração e 

aplicação pelo princípio da proporcionalidade.  

Para que uma medida tenha efectivamente carácter cautelar e não punitivo1422 tem de ser 

necessária – não podem ser adoptadas, diz-se, sem que efectivamente haja periculum in 

                                                      
1419. Juan Manuel Trayter, Manual de Derecho Disciplinario de los Funcionarios Públicos, p. 299. A 

suspensão de uma parte do salário? 
1420. Conforme previsto pela lei aprovada pela Câmara de Deputados de 8 de Março de 2001, que 

estabelece “Normas sobre a relação entre o processo penal e o procedimento disciplinar e os efeitos do 
julgado penal relativamente aos trabalhadores da Administração Pública” - in www.labourlawjournal.it. 

1421. O princípio da presunção da inocência, pertencendo aos fundamentos do processo penal em qualquer 
Estado de direito, tem consagração em textos internacionais fundamentais de protecção dos direitos do 
homem e nas constituições nacionais. É um direito fundamental de qualquer acusado e não apenas do acusado 
pela prática de crimeO artigo 14.º, n.º 2, do Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos refere que 
“qualquer pessoa acusada de infracção penal é direito presumida inocente até que a sua culpabilidade tenha 
sido legalmente estabelecida”. O artigo 9.º da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 fala 
em “todo o acusado”, o artigo 11.º da Declaração Universal dos Direitos do Homem refere-se a “toda a pessoa 
acusada de delito” e o artigo 6.º, n.º 2, da Convenção Europeia de Salvaguarda dos Direitos do Homem e das 
Liberdades Fundamentais, a “qualquer pessoa acusada de uma infracção”. 

Entre as garantias do processo criminal, o artigo 32.º, n.º 2, da Constituição estabelece a garantia de 
presunção de inocência do arguido até ao trânsito em julgado da sentença de condenação, de que constitui 
manifestação e instrumento de eficácia a celeridade processual e rápida prolação da decisão de julgamento. 

Para a análise das dimensões do princípio da presunção de inocência do arguido, ver Mário Torres, 
“Suspensão e demissão de funcionários ou agentes como efeito de pronúncia ou condenação criminais”, in 
Revista do Ministério Público, Ano 7.º, Abril-Junho, 1986, n.º 26, pp. 166 a 168. 

1422. Não obstante, as concretas providências cautelares do artigo 53.º do Estatuto Disciplinar de 1984 
dificilmente podem assumir um carácter punitivo ou antecipatório da decisão final. A “possibilidade de ser 
violada a presunção de inocência do arguido” só advirá de uma incorrecta aplicação da lei, pelo que não faz 
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mora, por o tempo da tramitação do procedimento disciplinar prejudicar os interesses que a 

justificam1423 –, idónea ou adequada para assegurar tal finalidade, assim como ajustada ou 

proporcionada, de modo que, por exemplo, deve cessar quando se altere ou deixe de se 

verificar algum dos seus pressupostos1424. 

A suspensão preventiva é um dos domínios onde importa não perder de vista o 

acautelamento do princípio. De outra forma, corre o risco de “converte-se numa pena ou 

sanção autónoma e atípica imposta sem processo prévio”. Acresce que se não corresponder 

a uma avaliação objectiva dos factos, mas for pessoalmente motivada, pode redundar numa 

discriminação infundada do direito ao exercício de funções do trabalhador, numa aplicação 

não imparcial da lei1425, do “direito a exercê-la sem ser discriminado e, portanto, em 

condições de igualdade”1426. Podem assumir carácter sancionatório as medidas cautelares a 

que “falte racionalidade e proporcionalidade”1427. 

Em suma, a suspensão do exercício de funções no âmbito do procedimento disciplinar deve 

ser especificamente fundamentada por relação aos pressupostos que a justificam e aos 

parâmetros do princípio da proporcionalidade e deve ser aplicada pelo órgão administrativo 

a quem a lei comete a decisão do procedimento disciplinar. O controlo judicial, atentos os 

efeitos jurídicos que produz na esfera jurídica do trabalhador, constitui uma importante 

garantia destes limites jurídicos. 

                                                                                                                                                                  
sentido, em abstracto, reputar de inconstitucional, por violação do artigo 32.º, n.º 2, da Constituição, a norma 
do artigo 54.º, n.º 1, do Estatuto Disciplinar de 1984, como faz João de Castro Mendes, Revista do Ministério 
Público, n.º 6, 21, p. 36. 

1423. Belén Marina Jalvo, El Régimen Disciplinario de los Funcionarios Públicos, cit., p. 278, nota 33.  
1424. O prazo de duração da suspensão do exercício de funções pode ser inferior ao limite máximo dos 90 

dias ou pode ser devido que o arguido retome o exercício de funções antes do termo de tal prazo, em função, 
por exemplo, da complexidade do processo, do curso da investigação e do que o mesmo for revelando e do 
comportamento do arguido - Belén Marina Jalvo, El Regímen Disciplinario de los Funcionarios Públicos, cit., 
pp. 278 e 279, maxime, nota 39.  

1425. “‘Equidade’significa aplicar as leis imparcialmente”, segundo John Alder, Constitutional and 
Administrative Law, Mcmillan Professional Masters, 1989, p. 48.  

1426. STC n.º 104/1995, de 3 de Julho de 1995, Número de registo 71/1992 (p. 8), in 
http://boe.es/g/es/bases_datos_tc. Cfr. também Belén Marina Jalvo, El Régimen Disciplinario de los 
Funcionarios Públicos, cit., pp. 278 e 280, nota 40, e João Caupers, parecer elaborado no Processo n.º 76-DI-
10, do Provedor de Justiça, Relatório do Provedor de Justiça, 1977, Secretaria de Estado da Comunicação 
Social, Direcção-Geral da Divulgação, p. 134. 

1427. Jesús Jordano Fraga, Nulidad de los Actos Administrativos y Derechos Fundamentales, cit., p. 346. 
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2.10.1.3.2. A impugnabilidade judicial  

A decisão de suspensão preventiva é classicamente apontada como insusceptível de 

recurso. Não constituindo a resolução definitiva do procedimento mas um acto que nele se 

enxerta, num quadro de fundo em que a recorribilidade se triava pelas notas de 

definitividade e da executoriedade, a sua impugnação autónoma ficaria prejudicada. A sua 

natureza de acto de trâmite ou de acto preparatório da decisão final torná-la-ia insusceptível 

de recurso e a apreciação da sua validade remetida para a análise da impugnação do acto 

final do procedimento. Com a conclusão do procedimento disciplinar, invoca-se, é que se 

saberá “se os efeitos produzidos pela suspensão – nomeadamente a perda dos vencimentos 

– se mantêm ou são destruídos retroactivamente, repondo-se ao funcionário tudo o que ele 

deixou de receber e colocando-o numa posição igual à que estaria se não tivesse sido 

suspenso”1428. A suspensão temporária e cautelar afasta o trabalhador do exercício de 

funções, impossibilitando-o de prestar trabalho; deixa de auferir a parte da remuneração 

que assenta nesse exercício; e perde ou fica prejudicada a confiança da «comunidade 

laboral» no mesmo. Tem, pois, interesse directo e pessoal na impugnação da 

correspondente decisão, que o lesa ou afecta naquela medida concreta e de forma actual e 

certa1429. Expressivamente, no "Affaire Obermeier c. Autriche, Requête n.º 11761/85, 28 

juin 1990", o TEDH observou que um “trabalhador que se considera suspenso injustamente 

pelo seu empregador tem um importante interesse pessoal a obter prontamente uma decisão 

judicial sobre a legalidade da medida” (considerando 72)1430. 

A recuperação da remuneração e da confiança com eventual decisão absolutória1431 ou 

decisão de não punição é devida e possível, embora seja inafastável o facto de ter ocorrido 

um não exercício forçado de funções. Não parece, de todo o modo, razoável, que a 

protecção jurídica tenha que esperar que a Administração pratique o acto final do 

procedimento para ver se os actos anteriores ou intermédios afectaram ou não tais 

                                                      
1428. Entendimento exposto por Esteves de Oliveira, Direito Administrativo, Vol. I, pp. 405 e 406. 
1429. Cfr. artigo 55.º, n.º 1, alínea a), do CPTA. 
1430. In http://cmiskp.echr.coe.int/. 
1431. Esteves de Oliveira, Direito Administrativo, Vol. I, cit., pp. 405 e 406.  



 
368   Direito disciplinar da função pública 
________________________________________________________________________________________ 
 

direitos1432. Assim, forçoso se torna concluir que a medida de suspensão preventiva, apesar 

de instrumental, produz efeitos directos, imediatos na relação jurídica de emprego público e 

tem natureza substantiva, implicando uma apreciação fáctica e jurídica da situação e a 

tomada de decisão sobre a permanência no exercício de funções do trabalhador. É, assim, 

susceptível de impugnação administrativa e contencioso-administrativo, bem como de 

conexo pedido de suspensão da sua eficácia1433. 

Por outro lado, a suspensão preventiva surge como uma medida provisória mais do que um 

acto preparatório. Os seus pressupostos, formalidades e efeitos jurídicos revelam-na 

externalizável da preparação e formação da decisão do procedimento disciplinar. A decisão 

de suspensão preventiva praticada com violação dos pressupostos e preterição das 

formalidades e regras de competência respectivas não pode ser corrigida (na sua 

totalidade), repondo a situação anterior, na decisão final do procedimento. Acresce que 

estão em causa direitos e interesses do trabalhador, como o direito ao trabalho, por força da 

“impossibilidade de prestar trabalho efectivo durante a suspensão ilegal”, que não pode ser 

reposta pela decisão judicial não condenatória1434. 

Se vier a surgir como injustificada, por não ser aplicada ao trabalhador, a final, sanção 

disciplinar, deve ser reintegrado na remuneração que lhe seria devida se a suspensão 

preventiva não lhe tivesse sido aplicada, o que pode, também, ser considerado no âmbito do 

arbitramento de uma indemnização. A decisão final pode confirmá-la. Não porque sejam da 

mesma natureza, mas precisamente porque o fim instrumental que prossegue justifica a sua 

«recuperação» uma vez cumprido.  

2.10.1.3.3. A Suspensão judicial cautelar do exercício de funções 

A suspensão do exercício de funções que vimos considerando corresponde a decisão de um 

órgão administrativo, mas a suspensão pode também resultar de decisão judicial, aplicada a 

                                                      
1432. Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de Julho de 1984, Processo 4258, apud Belén Marina Jalvo, 

El Regímen Disciplinario de los Funcionarios Públicos, cit., pp. 284 e 285, nota 64.  
1433. Miguel Sánchez Morón, Derecho de la Función Pública, tercera edición, Tecnos, 2002, p. 307 e 

Belén Marina Jalvo, El Régimen Disciplinario de los Funcionarios Públicos, cit., pp. 283 e 284. 
1434. Esteves de Oliveira, Direito Administrativo, Vol. I, pp. 405 e 406. 
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título de medida de coacção1435. A lei prevê, por vezes, uma outra situação, a da suspensão 

ipso facto de funções em virtude de pronúncia em processo-crime. Assim acontece com o 

artigo 6.º do Estatuto Disciplinar de 1984. De acordo com o mesmo, a “pronúncia em 

processo de querela [crime da competência do tribunal colectivo e do tribunal do júri] com 

trânsito em julgado” e “independentemente da forma do processo... nos crimes contra o 

Estado” determina a suspensão de funções e do vencimento de exercício até à decisão final 

absolutória, ainda que não transitada em julgado, ou até à decisão final condenatória1436. A 

suspensão pressupõe o trânsito em julgado do despacho de pronúncia. Como tem sido 

destacado, o carácter automático da suspensão é criticável. Contra essa suspensão, depõe “o 

princípio da presunção de inocência e o princípio da proibição do excesso”1437. Por um 

lado, porque tal suspensão suprime, irrazoavelmente, a avaliação administrativa da sua 

necessidade; o fundamento da suspensão pede esse juízo. Acresce que pode estar em causa 

um crime que em nada afecte o exercício de funções públicas ou de dada função pública. É, 

ademais, infundado que a pronúncia penal tenha efeitos mais gravosos do que a 

condenação, na medida em que nenhum efeito pode vir a ter sobre tal exercício ou sobre a 

manutenção da relação jurídica de emprego e ainda porque aí não tem o carácter 

automático1438 1439. 

Este regime deve, pois, entender-se revogado pela medida de coacção judicial de suspensão 

transitória de funções1440. Com efeito, este assegura a valoração, pelo juiz criminal, da 

                                                      
1435. Nos termos do artigo 199.º do Código do Processo Penal. 
1436. Cfr. artigo 6.º, nºs 1 e 2, do Estatuto Disciplinar de 1984. 
1437. Américo A. Taipa de Carvalho, Direito Penal, Parte Geral, Questões Fundamentais, Porto, 2003, p. 

189. 
1438. Américo A. Taipa de Carvalho, Direito Penal, Parte Geral, Questões Fundamentais, Porto, 2003, pp. 

187 a 189. A circunscrição aos despachos de pronúncia proferidos em processo crime em que esteja em causa 
crime que prejudique a dignidade e confiança necessárias para o exercício de certa função pública torna, 
segundo o autor, compatível a aplicação da norma com o artigo 32.º n.º 2, da Constituição, pois, aí o carácter 
cautelar da suspensão seria equiparável à prisão preventiva. A suspensão do exercício de funções seria uma 
decorrência de uma decisão judicial que inerentemente o comportaria (p. 189). 

1439. Numa perspectiva de jure condendo, Mário Torres assinalou, já em 1986, o demérito da suspensão 
automática consequente à pronúncia pela prática de certos crimes - “Suspensão e demissão de funcionários ou 
agentes como efeito de pronúncia ou condenação criminais”, in Revista do Ministério Público, Ano 7.º, Abril-
Junho, 1986, n.º 26, pp. 175 a 177. 

1440. Cfr. artigo 199.º do Código do Processo Penal.  
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necessidade concreta de suspensão do trabalhador do exercício de função pública face a 

uma dada gravidade do crime que lhe é imputado (crime punível com pena de prisão de 

máximo superior a dois anos e possibilidade de vir a ser decretada, na condenação, como 

efeito do crime, a interdição do respectivo exercício)1441. Acresce referir que a ausência de 

um juízo criminal, a título de medida de coacção, pela suspensão, não afasta o juízo 

administrativo pela suspensão preventiva do exercício de funções, nos termos em que esta 

está legalmente prevista. 

2.10.2. A fase da instrução 

Instaurado o procedimento disciplinar, deve do mesmo ser notificado ao trabalhador nele 

visado. A notificação deve conter a indicação do objecto do procedimento, isto é, das 

actuações que estão, nesse momento, indiciadas constituírem infracção disciplinar, a 

identidade do instrutor, a referência identificativa do correspondente processo e a data em 

que deu início à respectiva instrução. 

A fase instrutória de um procedimento é o período de apuramento e delimitação da matéria 

decisória. Trata-se de decantar, apurar, pela realização de diligências de prova, os factos e o 

direito relevante, em ordem a uma “justa e rápida decisão do procedimento”1442. A 

instrução em procedimento disciplinar visa o apuramento da infracção indiciada, acertar, se 

for esse o caso, a sua “existência material”, “qualificação” e “gravidade”1443, ainda que 

ultrapasse a extensão inicial do objecto do processo. 

A instrução está sob o signo do princípio do inquisitório1444. De acordo com este princípio, 

é devida a indagação oficiosa da realidade aprecianda ou do objecto do procedimento. Para 
                                                      

1441. Desta feita, substitui a automaticidade da aplicação do citado artigo 6.º do Estatuto Disciplinar de 
1984. Neste sentido, ver Germano Marques da Silva, Curso de Processo Penal, I, 3.ª edição, revista e 
actualizada, Editorial Verbo, 1996, pp. 32 e 33. 

1442. Cfr. artigo 87.º do Código do Procedimento Administrativo.  
1443. De acordo com o artigo 65.º, n.º 1, do Estatuto Disciplinar, “[f]inda a instrução do processo, é 

elaborado um relatório “donde conste a existência material das faltas, a sua qualificação e gravidade, 
importâncias que porventura haja a repor e seu destino, e bem assim a pena que entender justa ou a proposta 
para que os autos se arquivem por ser insubsistente a acusação” (itálicos nossos). 

1444. A “administração, fiel ao princípio da procura da verdade, deve oficiosamente realizar as necessárias 
diligências probatórias” - Georges Langrod, dando conta do conteúdo do projecto de procedimento 
administrativo geral elaborado, na Alemanha, por uma Comissão de especialistas em 1960 (La Doctrine 
Allemande et la Procédure Administrative Non Contentieuse, Institut International des Sciences 
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tanto, cabe-lhe definir e assegurar a tramitação a realizar e acautelar a suficiência do 

material (factos e interesses) informador da decisão1445. 

No procedimento disciplinar, o instrutor deve efectuar todas as diligências necessárias e 

pertinentes ao acertamento dos factos que integram o thema decidendum, idóneas a permitir 

a formação de uma convicção sobre a sua verdade1446 e bastantes à prova sólida da prática 

de infracção, sendo esse o caso, sob pena de, subsistindo dúvida razoável, se impor o 

arquivamento dos autos1447. O princípio, quanto aos meios de prova, é o da 

“admissibilidade de qualquer meio de prova que não seja proibido por lei, desde logo 

constitucional”1448. 

A instrução disciplinar cumpre-se em dois momentos: um momento investigatório que 

afere da consistência dos indícios de infracção disciplinar1449, que se conclui pela dedução 

de acusação ou pelo arquivamento e um momento de realização das diligências de prova 

requeridas ou motivadas pela defesa, no termo do respectivo prazo, cuja função é a de 
                                                                                                                                                                  
Administratives, Bruxelles, p. 76). Para Juan Manuel Trayter, o princípio do inquisitório, mais do que a 
“busca imparcial da verdade está orientado à determinação da responsabilidade do agente” - Manual de 
Derecho Disciplinario de los Funcionarios Públicos, Marcial Pons, p. 336. 

1445. Esteves de Oliveira, Pedro Gonçalves e J. Pacheco de Amorim, Código do Procedimento 
Administrativo Comentado, Vol. I, Almedina, Coimbra, 1993, pp. 368 a 369.  

Reconduzindo a actividade instrutória no procedimento disciplinar ao artigo 56.º do CPA, é possível 
afirmar que o instrutor deve “proceder às diligências que considere convenientes para a instrução” ainda que 
não requeridas pelo trabalhador arguido. Quanto à segunda parte do artigo 56.º do CPA, ao invés do que aí 
vem previsto, nem o órgão instrutor pode formular proposta decisória que extravase o disposto na acusação, 
nem o órgão administrativo pode decidir indo além do contido na acusação e no relatório do instrutor que 
fundamenta a proposta decisória. 

1446. Sobre a noção de meio de prova relevante e pertinente, ver Juan Manuel Trayter, Manual de Derecho 
Disciplinario de los Funcionarios Públicos, Marcial Pons, p. 336, nota 96. 

1447. Pedro Jorge da Silva Cordeiro, “Responsabilidade Médica Disciplinar no Serviço Nacional de 
Saúde”, cit., p. 250. 

1448. “Breve reflexão sobre o reconhecimento de pessoas como meio de prova nos processos de natureza 
disciplinar em que os visados sejam elementos das forças de segurança (GNR/PSP), Parecer n.º 11/99”, in 
Controlo Externo da Actividade Policial e dos Serviços Tutelados pelo MAI, Vol. II, Anos 1998-2002, 
Inspecção-geral da Administração Interna, p. 311. 

1449. O artigo 57.º, n.º 1, do Estatuto chama-lhe “investigação”: “Concluída a investigação, se o instrutor 
entender que os factos constantes dos autos não constituem infracção disciplinar, que não foi o arguido o 
agente da infracção ou que não é de exigir responsabilidade disciplinar por virtude de prescrição ou outro 
motivo, elaborará no prazo de 5 dias o seu relatório e remetê-lo-á imediatamente, com o respectivo processo, 
à entidades que o tiver mandado instaurar, propondo que se arquive”.  
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assegurar o contraditório1450. Temos, assim, o que pode ser designado de instrução 

preparatória e de instrução contraditória1451. 

A instrução (num sentido amplo, correspondente ao desdobramento e reunião destas duas 

fases) pode funcionar, em alguma medida, como o paralelo disciplinar de reunião do 

inquérito e da instrução em processo penal (artigos 262.º e segs. do CPP1452 e artigos 286.º 

e segs.). A instrução (contraditória) em processo penal tem carácter facultativo, não 

oficioso (só pode ser requerida pelo arguido e pelo assistente), pois “visa a comprovação 

judicial da decisão de deduzir acusação ou de arquivar em ordem a submeter ou não a causa 

a julgamento” (artigo 286.º, n.º 1, do CPP). No procedimento disciplinar, a instrução 

contraditória depende do que foi requerido pelo trabalhador arguido na defesa, permitindo 

aferir da solidez da acusação, pelo que, realizadas as diligências de prova requeridas, pode 

o instrutor concluir pela manutenção da acusação ou propor o arquivamento do 

processo1453.  

A instrução-investigação e a instrução contraditória não são estanques: com a separação 

assinala-se a diferença da função e finalidade dos dois momentos, mas não está excluída a 

participação do trabalhador arguido na fase investigatória, antes devendo o instrutor chamar 

o trabalhador para o interrogar1454, nem está excluída a possibilidade de realização, a 

                                                                                                                                                                  
Entre as diligências instrutórias, destacam-se: a audição do participante, a audição das testemunhas ou 

declarantes indicadas pelo participante e outras julgadas necessárias, a realização de exames, a junção aos 
autos do certificado do registo disciplinar do arguido (artigo 55.º do Estatuto Disciplinar de 1984). 

1450. O arguido, notificado da acusação, dispõe de determinado período de tempo para preparar e 
apresentar a sua defesa escrita; para o efeito, pode examinar o processo, por si ou através de representante ou 
curador ou advogado, e pode solicitar a inquirição das testemunhas e a junção de documentos (artigos 61.º a 
64.º do Estatuto Disciplinar de 1984). 

1451. Estas duas subfases podemos divisá-las no Estatuto Disciplinar: respectivamente, a subsecção II 
(“Instrução do processo”), artigos 45.º a 58.º, e Subsecção III (“Defesa do arguido”), artigos 59.º a 64.º, da 
Secção II (“Processo disciplinar comum”) do Cap. V (“Processo disciplinar”). O artigo 65.º, n.º 1, do Estatuto 
Disciplinar de 1984, é significativo na utilização da expressão “Finda a instrução”. 

1452. O inquérito ordena-se à investigação de um crime, determinação dos seus agentes e responsabilidade 
deles, e à descoberta e recolha das provas, constituindo a fase prévia e preparatória à decisão de acusação ou 
de não acusação.  

1453. Cfr. artigo 61.º, 64.º e artigo 65.º, n.º 1, do Estatuto Disciplinar de 1984. 
1454. O artigo 55.º, n.º 3, do Estatuto Disciplinar de 1984 prevê a possibilidade de o arguido requerer ao 

instrutor que promova diligências que repute essenciais para o apuramento da verdade. O n.º 2 do mesmo 
artigo estabelece que o “instrutor deverá ouvir o arguido, a requerimento deste e sempre que o entender 
conveniente, até se ultimar a instrução e poderá acareá-lo com as testemunhas ou com os particulares”. Como 



 
Capítulo II – Os limites ao exercício do poder disciplinar 373 
________________________________________________________________________________________ 
 

iniciativa do instrutor, de diligências de prova em momento subsequente ao da defesa do 

arguido, “que se tornem indispensáveis para o completo esclarecimento da verdade”1455. 

Quanto à primeira fase, pode “o arguido requerer do instrutor que promova as diligências 

para que tenha competência e consideradas por aquele essenciais para apuramento da 

verdade”1456 as quais podem, motivadamente, ser indeferidas quando “julgue suficiente a 

prova produzida” ou quando sejam impertinentes, isto é, sem “relação com os factos” ou o 

objecto do procedimento1457. Cabe ao instrutor mostrar que a diligência de prova requerida 

não é relevante ou pertinente à descoberta da verdade. A recusa de realização de diligência 

de prova que haja prejudicado a defesa do trabalhador arguido constitui fundamento de 

invalidade da decisão final punitiva1458. A decisão do instrutor que recuse a realização de 

uma diligência de prova proposta pelo visado é um acto de trâmite susceptível de prejudicar 

a efectiva defesa do arguido1459, a que nem sempre atém a possibilidade de recurso da 

decisão final punitiva que, ademais, redunda num ónus, na medida em que obriga a um 
                                                                                                                                                                  
interpretar a primeira parte do artigo? O instrutor deve ouvir o arguido a requerimento deste e desde que o 
entenda conveniente ou deve ouvir o arguido quando o mesmo o requeira e, independentemente deste 
requerimento, quando o entenda conveniente? Entendemos que se tratam de condições alternativas:  

a) a audição do arguido não está dependente de requerimento deste, porque essa dependência não seria 
consentânea com o apuramento dos factos, pretendida, com a responsabilidade investigatória do instrutor;  

b) mas sempre que o arguido o requeira, o instrutor deve ouvi-lo, até ao termo da instrução, porque 
mesmo que se afigure ao instrutor, à partida, como desnecessária essa audiência, trata-se sempre da audição 
do protagonista do processo e, portanto, elemento importante no apuramento dos factos e aquele que sofre o 
principal gravame do próprio processo. 

1455. Sobre o assunto, ver Acórdão do STA, de 13 de Dezembro de 1984, in BMJ, n.º 345, p. 433. 
1456. Cfr. artigo 55.º, n.º 3, do Estatuto Disciplinar de 1984.  
1457. Ver STC n.º 272/2006, de 25 de Setembro de 2006, pp. 7 a 9, na qual o Tribunal Constitucional 

espanhol refere o “direito a utilizar meios de prova adequados para a defesa, do qual deriva que a recusa não 
motivada de meios de prova pode violar” o direito de defesa se for decisiva para esta 
(http://wwwtribunalconstitucional.es). Ver, também, Acórdão do STA de 25 de Outubro de 2001, processo n.º 
047571, JSTA00056857 e SA120011025047571, e Pedro de Miguel Garcia, “Le régime disciplinaire dans la 
fonction publique des Communautés européennes” , Revue Internationale des Sciences Administratives, 
Revue d’Administration publique comparée, Vol. LVII, 1991, n.º 2,. pp. 290 (: “a faculdade de citar 
testemunhas perante o Conselho de disciplina… quando os factos sobre os quais se pretende a respectiva 
inquirição e os motivos que a justificam são indicados com precisão” não pode ser recusada, sem prejuízo do 
poder de “apreciar tanto da pertinência da solicitação por relação ao objecto do litígio quanto da necessidade 
de proceder à audição”). 

1458. DAR, II Série-RC, n.º 20, de 12 de Setembro de 1996, p. 542.  
1459. Juan Manuel Trayter, Manual de Derecho Disciplinario de los Funcionarios Públicos, Marcial Pons, 

1992, pp. 337 a 342. 
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compasso de espera até ser produzida a decisão final. A repetição do processado, em 

execução da sentença que invalide aquela decisão, convoca a produção de prova que o 

decurso do tempo torna mais dificultosa ou mesmo impossível1460. 

Quanto à segunda fase, a necessidade das novas diligências deve ser explicitada em 

despacho do instrutor fundamentado. A defesa efectiva do arguido importa o confronto 

integral com a realidade acusatória e com a prova dos respectivos factos. Se após a 

produção da prova oferecida pelo trabalhador arguido, novas diligências de prova são 

realizadas – susceptíveis de reforçar a prova infirmada ou fragilizada pela defesa,... –  

impõe-se a audição do arguido relativamente às conclusões extraídas das diligências 

realizadas1461. 

 

 

2.10.2.1. O instrutor 

O instrutor é o sujeito procedimental inter partes responsável pela realização do 

procedimento disciplinar, desde a sua instauração até à tomada da decisão final e não 

apenas pela direcção e a responsabilidade da instrução propriamente dita. Tem o poder de 

“conformação da concreta tramitação do processo em um todo”, toma um conjunto de 

decisões intercalares que obrigam outros sujeitos (ordena a comparência; determina a 

entrega de documentos; sela uma unidade administrativa) ou os afecta (maxime, deduz 

acusação) e a sua actividade é “determinante da decisão final”1462. Tem, pois, a qualidade 

de órgão administrativo ad hoc. Enquanto órgão «soberano» do procedimento disciplinar 
                                                                                                                                                                  

Como à Administração cabe provar os factos que imputa a não resposta à acusação não equivale ao 
reconhecimento dos factos imputados. 

1460. Daí o artigo 42.º, n.º 3, da CRP.  
A questão convoca a configuração do requisito da recorribilidade do acto como pressuposto da sua 

impugnação contenciosa (cfr. Juan Manuel Trayter, Manual de Derecho Disciplinario de los Funcionarios 
Públicos, p. 242). 

1461. Michel Stassinopoulos, Le Droit de la Défense Devant les Autorités Administratives, cit., pp. 166 e 
167, e artigo 64.º, n.º 2, do Estatuto Disciplinar de 1984. 

1462. Cfr. Jorge de Figueiredo Dias, “sobre os sujeitos processuais no novo Código de Processo Penal”, 
Jornadas de Direito Processual Penal – O Novo Código de Processo Penal, Almedina, Coimbra, 1988, p. 9, 
Germano Marques da Silva, Curso de Processo Penal, Editorial Verbo, 3.ª edição revista e actualizada, 1996, 
p. 127. 
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dispõe de uma “significativa liberdade de iniciativa, avaliação e decisão” na condução do 

processo, designadamente na escolha da sequência e conteúdo instrutórios, dentro da 

finalidade a cumprir1463. 

No procedimento administrativo, em geral, a instrução é dirigida pelo órgão competente 

para a decisão, o qual pode, no entanto, delegar a respectiva competência em “subordinado 

seu”1464. No procedimento disciplinar, a distinção é obrigatória: o instrutor tem que ser 

diferente do órgão administrativo competente para a decisão final e do órgão que 

determinou a instauração do procedimento disciplinar e o designou para o realizar1465. Estes 

últimos não podem dar ordens e instruções1466, nem substituir-se ao instrutor1467. Este 

exerce uma competência, irrenunciável, norteado pela procura da verdade material1468.  

A separação entre o órgão administrativo com competência para instaurar procedimento 

disciplinar, o órgão com competência para o decidir, o dirigente máximo do serviço 

(separação que quanto a estes nem sempre se verifica) e o instrutor do procedimento 

disciplinar (que sempre se verifica) convoca uma distinção paralela entre o momento 

acusatório, e da determinação material e qualificação jurídica da infracção, e o momento do 

julgamento ou da decisão disciplinar. Se o órgão com competência para instaurar 

procedimento disciplinar realizasse a actividade instrutória (talhada como probatória), 

poderia preconcebê-lo, ordená-lo a uma espécie de «pré-decisão». Da mesma forma se a 

competência instrutória fosse colocada nas mãos do órgão com competência para decidir 

(punir). O poder decisório igualmente estigmatizaria o procedimento, existindo o risco da 

moldagem a uma determinada decisão. Quer num quer noutro caso, ficaria prejudicada a 

garantia de um apuramento rigoroso e imparcial da prática da infracção disciplinar, do 

                                                      
1463. Cfr. Esteves de Oliveira, Pedro Gonçalves e Pacheco de Amorim, Código do Procedimento 

Administrativo Comentado, Vol. I, 1997, p. 485.  
1464. Cfr. artigo 86.º do Estatuto Disciplinar de 1984. 
1465. Cfr. artigos 16.º a 21.º, 39.º, 85.º, n.º 1, 87.º, n.ºs 2 a 4, do Estatuto Disciplinar de 1984. 
1466. Não há entre eles uma relação de hierarquia, o que constitui uma garantia da “liberdade de acção” - 

Parecer de João Caupers proferido no Processo n.º 76-DI-10, da Provedoria de Justiça, in Relatório do 
Provedor de Justiça, 1977, cit., respectivamente, pp. 130 e 132. 

1467.  Sobre a substituição e o poder administrativo, ver O Poder de Substituição em Direito 
Administrativo, Enquadramento Dogmático-Constitucional, Vol. I, Lex, Lisboa, 1995, v. g., pp. 91 a 93. 

1468. Cfr. artigos 29.º do CPA.  
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respectivo figurino fáctico e jurídico e da subsequente decisão disciplinar. O instrutor não 

deve, pois, ser o órgão que decide instaurar procedimento disciplinar e, bem assim, o órgão 

com competência para punir (ou deixar de o fazer)1469. Tal constitui uma garantia do 

trabalhador arguido no procedimento disciplinar1470.  

No entanto, diferentemente, no Direito do Trabalho, a separação exposta não é legalmente 

exigida1471 e os instrumentos de regulamentação colectiva do trabalho dispõem, muitas 

vezes, no sentido de “reforçar a responsabilidade do empregador na…condução” do 

procedimento disciplinar1472. O carácter “privado e egoísta do poder disciplinar” do 

empregador privado e a legitimidade que lhe é reconhecida, como uma forma de autotutela 

e “excepção ao princípio da justiça pública”1473, não postulam a sua configuração no 

procedimento disciplinar como uma espécie de terceiro relativamente ao mesmo. Uma 

diferença importa, pois, assinalar relativamente ao empregador público (artigo 266.º, n.º 1, 

e 269.º, n.º 1, da CRP): os interesses deste são, fundamentalmente, interesses heterónomos 

e não egoístas, mesmo na sua vertente instrumental. 

As funções de instrutor são, em geral, cometidas a um trabalhador do serviço ou organismo 

a que pertence o trabalhador arguido. O seu conhecimento institucional e experiência 

profissional propiciam uma melhor avaliação, nas circunstâncias concretas, da conduta 

infractora1474. Esta razão é extensiva àqueles que, não pertencendo ao mesmo, nele se 

acham colocados, ao abrigo de um instrumento de mobilidade, pelo menos há certo tempo. 

No outro verso, depõem contra essa escolha a «familiaridade» e o perigo de «fulanização» 

associadas à proximidade, nem sempre triáveis pelas situações de impedimento e suspeição, 

e a subordinação hierárquica que, as mais das vezes, subjaz entre o instrutor e o órgão que 
                                                      

1469. O arquivamento do procedimento disciplinar há-de ser decidido pela entidade com competência para 
punir, desta forma se evitando o risco de subtracção ou esvaziamento dessa competência. 

1470. Esta mesma garantia destaca Salvatore Terranova, Il Rapporto di Pubblico Impiego, Milano, p. 217.  
1471. Inclusive no procedimento tendente ao despedimento disciplinar (artigo 414.º, n.º 1, do Código do 

Trabalho). 
1472. Maria do Rosário Palma Ramalho, Direito do Trabalho, Parte II, cit., p. 826.  
1473. Maria do Rosário Palma Ramalho, Direito do Trabalho, Parte II, cit., pp. 823, 824, 659 a 662. 
1474. Juan Manuel Trayter, Manual de Derecho Disciplinario de los Funcionarios Públicos, Marcial Pons, 

1992, p. 317, e João Pacheco de Amorim, “Duas questões de direito disciplinar suscitadas pela criação de 
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determinou a instauração do procedimento disciplinar ou que tem competência para punir, 

apesar da referida independência que o instrutor deve guardar no desenvolvimento da sua 

actividade. A designação como instrutor de titular de órgão ou trabalhador “estranh[o] ao 

serviço de que depende o [trabalhador] arguido”1475 constitui uma forma de obviar àqueles 

riscos1476.  

A proposta de ser “adoptado o princípio de cometer a direcção da instrução disciplinar a um 

magistrado”1477 pode representar um ganho em termos técnicos, atento o facto de aproveitar 

à tramitação do procedimento disciplinar o conhecimento do processo jurisdicional, e no 

plano da isenção e imparcialidade, desde que não acompanhado do enquadramento nos 

serviços e organismos administrativos (maxime, pela nomeação em cargos públicos e por 

longos períodos de tempo), caso em que a segunda vantagem tende a esvaziar-se1478. A 

proposta, pela sua dimensão, é também impraticável. 

O instrutor deve ter “determinada qualificação para saber o que deve investigar e para 

valorar os factos que apure”1479. Esta qualificação importa o conhecimento do regime 

jurídico disciplinar, da realidade organizacional e, nalguns casos, de certa área de saber.  

A competência técnica e a independência do instrutor face aos órgãos decisores (que 

instaura e tem poder punitivo)1480 não afastam a possível relevância da qualificação 

                                                                                                                                                                  
empresas municipais”, in Revista de Direito e de Estudos Sociais, Janeiro-Junho, 2001, Ano XLII (XV da 2.ª 
série), nºs 1 e 2, p. 31. Cfr. artigo 51.º, n.º 1, do Estatuto Disciplinar de 1984. 

1475. Ludgero Neves, Direito Administrativo, Lições ao curso de 1916-1917, coligidas por Arthur de 
Campos Figueira, 1916, p. 188.  

1476. Ludgero Neves, Direito Administrativo, cit., p. 188. O artigo 31.º, § 1, do Regulamento Disciplinar 
de 1913 previa a possibilidade de o ministro nomear ou requisitar para instrutor um magistrado do Ministério 
Público ou “uma pessoa estranha ao serviço de que depende o arguido”, possibilidade que decorre, hoje, do 
artigo 51.º, n.ºs 2 a 4, do Estatuto Disciplinar de 1984. 

1477. Parecer de João Caupers proferido no Processo n.º 76-DI-10, da Provedoria de Justiça, in Relatório 
do Provedor de Justiça, 1977, cit., p. 130.  

1478. O exercício de cargos públicos, em geral, maxime, se de confiança pessoal e política, por parte de 
magistrados é de molde a repercutir-se, de forma mais ou menos perceptível, no exercício das funções 
judiciais, depondo contra a “regeneração da sua legitimidade” (a expressão “regeneradores da sua 
legitimidade”, reportada aos juízes, é de Jean Baudrillard, Palavras de Ordem, Campo de Letras, tradução do 
original “Mots de passe”, 2001, p. 32. 

1479. Ricardo Rivero Ortega, El Estado vigilante. Consideraciones Jurídicas sobre la Función Inspectora 
de la Administración, Editorial Tecnos, Madrid, 2000, p. 189. 
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profissional formal do instrutor (categoria, classe e, principalmente, posição hierárquica) no 

exercício independente e imparcial das respectivas funções. Daí a comum exigência de que 

o instrutor não tenha «qualificação» ou categoria profissional inferior à do trabalhador 

arguido1481. Esta cede quando se trate de trabalhador da auditoria jurídica de um dado 

ministério ou de serviço de inspecção, o que se ficará a dever à especialidade técnica que 

pressupõem e vocação horizontal da sua actuação1482.  

Importa, também, que aquele que exerce a função instrutora ou aqueles que componham 

órgão instrutor tenham um vinculo laboral estável, para evitar que “pelo receio da perda” de 

cargo ou emprego “se deixem pressionar” pelos órgãos decisores com influência na 

manutenção da estabilidade de tal vínculo1483. 

O instrutor, sem perder a direcção da instrução (e a competência para deduzir, sendo esse o 

caso, a acusação e para elaborar o relatório final, que representa a ponderação de todo o 

material instrutório), pode realizar diligências instrutórias com o apoio ou a “colaboração 

de técnicos” (por exemplo, de médicos)1484 (para além do apoio administrativo de um 

secretário), o que podem os factos a investigar justificar, pela sua complexidade ou pela 

disponibilidade1485. Devem satisfazer as “necessárias exigências de idoneidade e 

                                                                                                                                                                  
1480. No sentido de que a competência técnica e independência referida são bastantes, salvo “em aparelhos 

fortemente hierarquizados, como as forças armadas ou as polícias”, vide João Caupers, parecer proferido no 
Processo n.º 76-DI-10, da Provedoria de Justiça, in Relatório do Provedor de Justiça, 1977, cit., p. 131. 

1481. Cfr. Fausto de Quadros, Os Conselhos de Disciplina na Administração Consultiva portuguesa, cit., 
pp. 283 e 284, e os artigo 51.º, n.º 1, e 13.º, designadamente, os n.ºs 4 e n.º 5, do Estatuto Disciplinar.  

Defendia Cesare Beccaria que: “É da maior utilidade aquela lei segundo a qual cada homem deve ser 
julgado pelos seus pares, porque, quando se trata da liberdade e da sorte de um cidadão, é preciso calar os 
sentimentos que inspira a desigualdade; e aquela superioridade com que o homem afortunado olha o infeliz, e 
aquele desdém com que o inferior olha o superior, não podem influir no julgamento” (Dos Delitos e das 
Penas, de Cesare Beccaria, Edição da Fundação Calouste Gulbenkian, 1998, p. 89). 

1482. O ganho salientado por João Caupers (no parecer proferido no Processo n.º 76-DI-10, da Provedoria 
de Justiça, in Relatório do Provedor de Justiça, 1977, cit., p. 130) deve, no entanto, consequenciar a não 
intervenção subsequente em sede de recurso da decisão proferida com a sua intervenção (artigo 44.º, alínea g), 
do CPA). 

1483. Raimundo Nonato Fernandes, “Do procedimento disciplinar na função pública”, in Revista de 
Direito Público, Ano XIV, Janeiro/Junho – 1981, n.º 57-58, editora revista dos tribunais, p. 60.  

1484. Relativamente aos quais, assim como quanto a todos os intervenientes no processo, não se verifique 
impedimento ou suspeição - João Caupers, Parecer elaborado no Processo n.º 76-DI-10, Relatório do 
Provedor de Justiça, 1977, p. 131. Ver, também, artigo 51.º, n.º 5, do Estatuto Disciplinar de 1984. 

1485. Belén Marina Jalvo, El Régimen Disciplinario de los Funcionarios Públicos, cit., p. 276. 
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imparcialidade”1486. Estas não estão garantidas quando se verificar algum impedimento ou 

circunstância pela que possa “suspeitar-se da sua isenção ou da rectidão da sua conduta”, 

como por exemplo, interesse no procedimento disciplinar enquanto ofendido, relação de 

parentesco com o arguido, o participante ou o ofendido ou com alguém que viva com os 

referidos indivíduos em economia comum, se estiver pendente em tribunal processo em que 

sejam partes com o arguido ou o participante, se forem credores ou devedores do arguido 

ou do participante ou de seu parente com certa proximidade, e se existirem relações de 

grave ou grande inimizade ou intimidade entre o arguido e o instrutor ou entre este e o 

participante ou o ofendido1487. A comunicação obrigatória ao trabalhador arguido e ao 

participante do início da instrução, a ser feita pelo instrutor1488, permite detectar a 

ocorrência de qualquer uma daquelas situações logo no início do procedimento e suscitar o 

incidente de suspeição1489. 

2.10.2.2. O princípio do inquisitório mitigado 

O princípio do inquisitório é um princípio geral do procedimento administrativo, de acordo 

com o qual a ordenação da instrução e a “procura, selecção e valoração dos factos 

relevantes e da lei aplicável” a um “caso jurídico-administrativo” cabem aos órgãos 

administrativos1490. Constitui uma decorrência necessária do princípio da prossecução do 

interesse público, da legalidade e da imparcialidade1491.  

                                                      
1486. Belén Marina Jalvo, El Régimen Disciplinario de los Funcionarios Públicos, cit., p. 276.  
1487. Cfr. artigos 52.º do Estatuto Disciplinar de 1984, e artigos 44.º e 48.º do CPA. 
1488. Cfr. artigo 45.º, n.º 3, do Estatuto Disciplinar de 1984. 
1489. Faz sentido que a decisão caiba ao órgão que designou o instrutor e que da mesma caiba recurso 

administrativo, do qual por sua vez, atenta a conclusão rápida que deve ter o procedimento disciplinar, só 
deve caber impugnação judicial da decisão final do procedimento. Ver Leal Henriques, Procedimento 
Administrativo, 1989, p. 227, e João Caupers, parecer elaborado no Processo n.º 76-DI-10, do Provedor de 
Justiça, Relatório do Provedor de Justiça, 1977, cit., p. 135 (“O incidente de suspeição poderá ser deduzido 
pelo arguido desde o momento em que tomou conhecimento da designação do instrutor até quarenta e oito 
horas após a notificação da nota de culpa e deverá ser decidido pelo auditor jurídico no prazo de quarenta e 
oito horas ou pelo conselho de disciplina (se for o auditor jurídico o suspeito). Para evitar abusos, a decisão 
deve ser irrecorrível e não suspender o decurso do prazo de apresentação da defesa”). 

1490. Esteves de Oliveira, Pedro Gonçalves e J. Pacheco de Amorim, Código do Procedimento 
Administrativo Comentado, Vol. I, Almedina, Coimbra, 1993, pp. 368 a 369, e artigo 56.º do CPA. 

1491. Neste sentido, Pedro Gonçalves, Relações entre as Impugnações Administrativas Necessárias e o 
Recurso Contencioso de Anulação de Actos Administrativos (Em Especial, o Objecto e o âmbito do Recurso 
Contencioso Precedido de Impugnação Administrativa Necessária), Livraria Almedina, Coimbra, 1996, pp. 
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O procedimento disciplinar está também sob este signo, como acima referido. O instrutor 

tem o dever realizar as investigações necessárias ao conhecimento da “verdade 

material”1492; inclusive depois de produzida a prova oferecida pelo trabalhador arguido, 

pode ainda ordenar, “em despacho fundamentado, novas diligências que se tornem 

indispensáveis para o completo esclarecimento” da situação1493. A sua capacidade 

dispositiva instrutória envolve a aquisição do material instrutório necessário à decisão e a 

sua qualificação jurídica e tem como limites as regras processuais legalmente previstas e o 

imperativo do apuramento da «realidade infractora»1494. Entre as diligências que o instrutor 

deve realizar1495, contam-se: a audição do participante - a qual pode permitir clarificar a 

notícia por ele dada da prática de infracção disciplinar, delinear pistas de investigação e 

recolher eventuais elementos de prova1496 - e a audição das testemunhas por este indicadas; 

a junção aos autos do certificado do registo disciplinar do trbalhador; e o providenciar, a 

título cautelar, para que não haja subtracção ou alteração do “estado dos factos e dos 

documentos ou livros em que se descobriu ou se presume existir alguma irregularidade”1497 

(procedendo, por exemplo, à selagem de instalações, à apreensão de documentos e outros 

objectos de prova). Quanto a outras diligências, fica à sua apreciação e decisão a audição de 
                                                                                                                                                                  
24 e 25, e Esteves de Oliveira, Pedro Gonçalves e J. Pacheco de Amorim, Código do Procedimento 
Administrativo Comentado, Vol. I, Almedina, Coimbra, 1993, p. 483.  

1492. Cfr. artigo 56.º do CPA, artigo 36.º, n.º 2, artigo 35.º, n.º 4 (dispõem no sentido de que instrutor deve 
ordenar as “diligências e os actos necessários à descoberta da verdade material), e artigo 42.º, n.º 1 (A 
“omissão de quaisquer diligências essenciais para [ess]a descoberta” consequencia a nulidade insuprível (n.º 1 
do artigo 42.º do Estatuto Disciplinar), do Estatuto Disciplinar de 1984.  

O nº 2 do artigo 36.º do Estatuto Disciplinar estabelece que o instrutor “pode ordenar, oficiosamente, as 
diligências e os actos necessários à descoberta da verdade material”. A utilização do termo “pode” não é 
significativa de uma desobrigação de suficiência e adequação instrutória. O artigo 36.º tem como epígrafe 
“Forma dos actos”. Ambas as suas normas dão acolhimento a um princípio de “maleabilidade procedimental”. 

1493. Cfr. artigo 64.º, n.º 2, do Estatuto Disciplinar de 1984.  
1494. Escreve, assim, Figueiredo Dias: “A exigência da conformidade da decisão com o direito decorre, 

por sua vez, do disposto no artigo 42.º do Estatuto Disciplinar, que apura como irregularidade processual 
insanável a violação ou inobservância das regras processuais e a omissão das diligências essenciais para a 
descoberta da verdade”. Não pode, designadamente, o instrutor utilizar meios de prova proibidos nos termos 
do artigo 126.º do CPP, designadamente, não pode ser considerado o testemunho obtido com “perturbação, 
por qualquer meio, da capacidade de memória ou de avaliação” (artigo 126.º do CPP). 

1495. Cfr. artigo 55.º do Estatuto Disciplinar de 1984.  
1496. Assim, há que recolher informação que permita “orientar o instrutor à recolha dos elementos 

pertinentes tendo em vista o apuramento da verdade”. Ver Pedro Jorge da Silva Cordeiro, “Responsabilidade 
médica disciplinar no Serviço Nacional de Saúde”, cit., p. 237. 
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outras testemunhas1498, a requisição para consulta de processos ou documentos, o solicitar 

de informações ou esclarecimentos a entidades públicas e privadas e a realização de “mais 

diligências que possam esclarecer a verdade”, como sejam a audição do arguido, mesmo 

que este o não requeira – tendo-o feito ou sendo pertinente, deve necessariamente ouvi-lo –, 

acareá-lo com as testemunhas ou com os participantes1499 e promover a realização de prova 

pericial1500, a inquirição de perito ou a obtenção de parecer deste e a realização de vistorias 

e de exames1501.  

O princípio do inquisitório é mitigado, no procedimento disciplinar, pela importância que o 

contraditório nele reveste1502, o “melhor remédio – nas palavras de René Chapus – para a 

desigualdade natural das partes”1503. A disponibilidade sobre o procedimento do instrutor 

está condicionada pelas exigências do contraditório: 

a) deve realizar as diligências requeridas pelo trabalhador arguido ainda na fase de 

investigação (em momento anterior, portanto, a eventual acusação), as quais não 

podem ser desatendidas se “essenciais para apuramento da verdade”1504. A decisão 

                                                                                                                                                                  
1497. Especificamente quanto a estes, dispõe o artigo 53.º do Estatuto Disciplinar de 1984. 
1498. As pessoas chamadas a depor estão obrigadas a fazê-lo em nome da utilidade da própria instauração 

de procedimento disciplinar ou outros, pelo que, faltando sem justificação, devem ser convocadas para depor 
com a cominação de instauração de procedimento disciplinar (João Caupers, Parecer elaborado no Processo 
n.º 76-DI-10, Relatório do Provedor de Justiça, p. 139) ou participação por crime de desobediência (Leal 
Henriques, Procedimento Disciplinar, 1989, p. 121. 

1499. Cfr. n.ºs 1 e 2 do artigo 55.º do Estatuto Disciplinar. 
1500. Por exemplo, ordenar a realização de trabalhos para aferir da competência profissional (nºs 6 e 7 do 

artigo 55.º do Estatuto Disciplinar de 1984). 
1501. Sobre a produção de prova pericial no caso da responsabilidade médica disciplinar, ver Pedro Jorge 

da Silva Cordeiro, “Responsabilidade médica disciplinar no Serviço Nacional de Saúde”, cit., pp. 241 a 243. 
No âmbito da responsabilidade médica disciplinar, o apuramento dos factos é, muitas vezes, seguido da 
“recolha de adequado juízo de valor técnico científico sobre a assistência médica efectuada e em causa nos 
autos, o qual deverá ser alcançado através da junção da perícia ou perícias que se tornem pertinentes”. Cfr. 
“Responsabilidade médica disciplinar no Serviço Nacional de Saúde”, cit., p. 234. 

A possibilidade de designação de médicos ou outros profissionais, dos serviços centrais e personalizados 
do âmbito do Ministério da Saúde, para efeito de junção aos autos de prova pericial, vem expressamente 
prevista no artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 291/93, de 24 de Agosto. 

1502. O processo disciplinar não pode dizer-se puramente inquisitório. 
1503. Apud Nicolas Font, “Statut des conclusions du commissaire du gouvernement auprès des juridictions 

disciplinaires des ordres” , anotação ao Acórdão do Conselho de Estado, de 26 de Outubro de 2005, M.B. n.º 
232643, in AJDA, n.º 12/2006, p. 666.  

1504. Cfr. artigo 55.º, n.º 3, do Estatuto Disciplinar de 1984. 
A “impossibilidade prática da sua realização” constitui também motivo atendível. João Caupers fala ainda 
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que indefira quaisquer diligências probatórias deve ser fundamentada e da mesma 

cabe recurso para o membro do governo ou órgão executivo competente1505. Este 

recurso sobe imediatamente, tem efeito suspensivo1506 1507 e considera-se 

procedente se não for proferida decisão, no prazo de dez dias, que de forma 

expressa lhe negue provimento1508. A decisão do recurso e um eventual erro ou 

insuficiência instrutória, é sindicável através do recurso da decisão final, no qual se 

projecta1509. O órgão competente para decidir o recurso interposto da decisão final 

pode inclusive “mandar proceder a novas diligências”1510. Esta solução permite 

harmonizar a eficiência ou a celeridade instrutória com a garantia de um correcto e 

bastante apuramento dos factos. 

                                                                                                                                                                  
na possibilidade de o instrutor não realizar as diligências requeridas se elas “envolverem escândalo público ou 
grave prejuízo para a dignidade do serviço e da função pública em geral” (parecer produzido no Processo n.º 
76-DI-10, do Provedor de Justiça, Relatório do Provedor de Justiça, 1977, cit., p. 136). Cremos que a 
pertinência deste motivo, difícil de concretizar, só pode proceder se as diligências não forem “essenciais para 
a descoberta da verdade”. 

1505. Cfr. n.º 3 do artigo 42.º do Estatuto Disciplinar de 1984 (o recurso deve ser interposto no prazo de 
cinco dias). O recurso é hierárquico impróprio (artigo 176.º, n.º 1, do CPA). 

1506. Neste sentido, ver Leal Henrique, por aplicação analógica do artigo 75.º, n.º 6, do Estatuto 
Disciplinar (Procedimento Disciplinar, Rei dos Livros, 2.ª edição, 1989, p. 136). O estabelecimento de um 
prazo de cinco dias para a decisão e a previsão de deferimento tácito caso não seja decido nesse prazo tornam 
não coerente a atribuição de um efeito devolutivo a tal recurso. Trata-se, como observa aquele autor, de 
“corrigir, de imediato, uma omissão na instrução do processo com reflexo na defesa do arguido”, pelo que não 
faria sentido “outro processamento”. Destaca ainda o autor que tal recurso “não consente prazo para 
alegações”, devendo tudo quanto houver a arguir ficar contido no requerimento do recurso (ob. cit., p. 136). 

1507. Em favor da atribuição de efeito suspensivo do andamento do procedimento é invocado que é o 
efeito consentâneo com um recurso que “visa corrigir, de imediato, uma omissão na instrução do processo 
com reflexo na defesa do arguido” e bem assim o artigo 75.º, n.º 6, que dispõe que a interposição do recurso 
hierárquico suspende a execução da decisão condenatória (Leal Henriques, Procedimento Disciplinar 1989, 
p.136). Importa, no entanto, observar que estamos ainda na fase preliminar do processo (João Caupers, no 
Parecer elaborado no Processo n.º 76-DI-10, in Relatório do Provedor de Justiça, 1977, p. 132); que o reflexo 
negativo sobre a defesa do arguido é afastado pela “procedência tácita” do recurso (Leal Henriques, ob. cit. 
ult., p. 136) “se não for proferida decisão que expressamente lhe negue provimento” (artigo 42.º, n.º 4, do 
Estatuto Disciplinar de 1984); e que não faz sentido invocar analogia com o n.º 6 do artigo 75.º, porque este se 
refere ao recurso de uma decisão que não só é final como condenatória. 

A norma impele à diligência instrutória daquele que está dela encarregue e, nesta medida, releva no plano 
inquisitório, mas indicia também um temperamento do princípio no sentido favorável ao particular. A 
intervenção do mesmo é relevante em sede de investigação dos factos. Pode requerer diligências probatórias é 
passível de ser sindicada.  

1508. Cfr. artigo 42.º, n.º 4, do Estatuto Disciplinar.  
1509. Cfr. artigo 42.º, n.º 5, do Estatuto Disciplinar.  
1510. Cfr. artigo 75.º, n.º 6, do Estatuto Disciplinar”.  
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b) O instrutor deve realizar as diligências de prova requeridas pelo trabalhador arguido 

com a resposta à nota de culpa, designadamente, inquirir sobre os factos que 

especificar as testemunhas por ele indicadas. O direito do trabalhador de fazer 

inquirir as suas testemunhas, relevante no plano da “igualdade de armas”, não é 

absoluto, na medida em que pode a respectiva inquirição ser recusada com 

fundamento na impertinência e desnecessidade, por, por exemplo, os factos que o 

arguido alega o instrutor já os considerar suficientemente provados1511. O instrutor 

dispõe da possibilidade de ajuizar da sua pertinência para o apuramento da verdade 

e de providenciar quanto ao modo da sua realização. O não acolhimento, ainda que 

parcial, deve ser, sem prejuízo, fundamentado de forma bastante e adequada, quanto 

à sua impertinência e ou desnecessidade1512. Com carácter exemplar, embora suscite 

alguma reserva quanto ao desvalor, a Sentença do Supremo Tribunal de Justiça de 

Baleares declarou a nulidade de uma sanção aplicada num procedimento em que o 

instrutor, tendo sido requerida a realização de uma determinada diligência de prova, 

manteve uma atitude passiva, sem que a tenha realizado ou recusado a sua 

realização1513. A não realização de diligências de prova requeridas pelo arguido no 

decurso do procedimento disciplinar pode ser um indício de défice de instrução. A 

sua qualificação como lesão do direito de defesa do trabalhador arguido depende 

das circunstâncias do procedimento (rectius, estado de maturidade) e dos 

fundamentos aduzidos para o indeferimento. 

c) Em qualquer momento da instrução, até à elaboração do relatório final, pode o 

trabalhador arguido requerer a audição de representantes da associação sindical a 

que pertença1514. 

2.10.2.3. O princípio da imediação 

                                                      
1511. Sobre o assunto, com interesse, cfr. o último parágrafo do voto de vencido do juiz Cremona no 

Acórdão proferido no caso Engel et outros contra a Holanda, de 8 de Junho de 1976 (p. 38) e no terceiro 
parágrafo do ponto 3 do voto de vencido do juiz Thór Vilhjálmsson (pp. 40 e 41), http://cmiskp.echr.coe.int/). 

1512. Cfr. artigo 61.º, n.º 3, do Estatuto Disciplinar de 1984.  
1513. Jesús Jordano Fraga dá conta de jurisprudência que faz repercutir tal atitude em nulidade da decisão 

punitiva, Nulidad de los Actos Administrativos y Derechos Fundamentales, cit., p. 270. 
1514. Cfr. artigo 55.º, n.º 8, do Estatuto Disciplinar de 1984.  
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No procedimento disciplinar não há uma fase que possa ser dita de julgamento, na qual haja 

lugar perante o decisor à produção contraditória da prova dos factos e na qual possa 

apreender a realidade dos mesmos (v.g., perguntando, observando, e depreender da pessoa e 

reacção dos inquiridos), de forma mais segura e precisa1515. O direito de defesa e audiência 

comporta o direito de o trabalhador arguido fazer prova, segundo “mecanismos que são 

adequados e proporcionais ao processo em si, não necessariamente equiparados ao processo 

criminal” ou a outro processo judicial1516.  

A relação de proximidade e de aferição directa na produção da prova verifica-se na pessoa 

do instrutor, que é quem “realiza as diligências probatórias necessárias para o 

esclarecimento dos factos”1517. Entre as diligências instrutórias, destaca-se o interrogatório 

do trabalhador arguido antes da acusação. A audição do trabalhador depois desta é também 

uma forma importante de realizar o objectivo da imediação, na medida em que permite 

“uma contestação directa e completa dos factos que lhe são imputados” pela entidade 

administrativa1518. A “defesa oral” será, “muitas vezes, mais convincente”, por permitir ao 

trabalhador “apresentar argumentos novos que as questões possam colocar”1519. Perante um 

órgão colegial, a audiência do trabalhador ocorre de forma oral, sem prejuízo da sua 

redução a escrito1520. 

A percepção dos factos e correspondente material probatório relevante é, assim, a do 

instrutor. O primeiro recorte é feito na acusação, que deve “conter a indicação dos factos 

integrantes da mesma, bem como das circunstâncias de tempo, modo e lugar da infracção e 

                                                      
1515. “Direito ao exame da causa publicamente”, p. 6, http://www.gddc.pt/actividade-editorial/pdf-

publicacoes/7576-f.pdf”. 
1516. Luís Marques Guedes, notando, igualmente, que “[e]xigir, para processos em que estão em causa 

coisas muito menores do que em processo crime, todos os direitos em torno da produção de prova que existam 
para o processo criminal é claramente inviabilizar, na prática, a esmagadora maioria dos processos 
sancionatórios e dos processos disciplinares e causar entraves tremendos ao normal andamento desses 
processos”. Cfr. DAR, II Série-RC, n.º 20, de 12 de Setembro de 1996, p. 542, e Barbosa de Melo, a p. 543. 

1517. Belén Marina Jalvo, El Régimen Disciplinario de los Funcionarios Públicos, cit., p. 294, nota 109, e 
artigos 55.º, 61.º e 64.º do Estatuto Disciplinar de 1984. 

1518. Georges Dellis sobre a definição do princípio da oralidade apud Carlos Alberto Conde da Silva 
Fraga, Sobre a Independência dos Juízes e Magistrados, VISLIS Editores, 2003, p. 169. 

1519. Michel Stassinopoulos, Le Droit de la Défense Devant les Autorités Administratives, cit., pp. 180 e 
181. 

1520. Michel Stassinopoulos, Le Droit de la Défense Devant les Autorités Administratives, cit., p. 180. 
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das que integram atenuantes e agravantes”1521. A definição factual, após a defesa, que 

informa a tomada de decisão tem lugar no relatório final. Neste, tem de constar “a 

existência material das faltas” – a descrição dos factos apurados e os elementos probatório 

que a demonstrem, incluindo valorando a prova oferecida pela defesa1522. O órgão 

competente para decidir o processo disciplinar não pode substituir ou alterar a 

materialidade fáctico-normativa e não pode senão valorar o documentado no processo. Não 

tem um conhecimento directo dos factos tal como delimitados pela prova, mas forma a sua 

convicção através do “documentado no processo instrutor”1523. A sua decisão manifesta-se 

em termos de concordância, ou não, com as “conclusões do relatório”1524. A decisão de não 

concordância “com a proposta fundamentada no relatório do instrutor” tem de ser sempre 

fundamentada1525. No caso de não concordância, de duas uma: ou ordena a realização de 

novas diligências ou toma uma decisão que respeite a base instrutória e se compreenda 

dentro da qualificação jurídica feita na acusação e concomitantemente no relatório final. 

Para além de o acto punitivo ter de se “subordinar aos factos constantes da acusação”, não é 

também a “autoridade que detém o poder de punir... livre de qualificar juridicamente o[s] 

facto[s], punindo o arguido por infracção diversa da indicada na acusação”1526, melhor, não 

pode atingir o direito de defesa do arguido, como seria se a agravasse ou alterasse 

substancialmente de modo a nela fundamentar a aplicação de uma sanção disciplinar mais 

gravosa.  

Em nome do princípio da imediação e da inexistência de trabalhador com a qualidade de 

arguido, os elementos probatórios obtidos antes da instauração do procedimento disciplinar, 

                                                      
1521. Cfr. artigo 59.º, n.º 4, do Estatuto Disciplinar de 1984.  
1522. Acórdão de 20 de Fevereiro de 2001, Recurso 45 401, do STA, in Apêndice ao Diário da República, 

de 21 de Julho de 2003, pp. 1377 e 1378. 
1523. O princípio da imediação também está presente no sentido de que o “valor probatório só pode referir-

se aos factos comprovados directamente pelo funcionário” instrutor - STC n.º 56/1998, de 16 de Março de 
1998, Registo n.º 4241/1994, in www.tribunalconstitucional.es e Belén Marina Jalvo, El Regímen 
Disciplinario de los Funcionarios Públicos, cit., p. 294 e nota 294 da mesma página.  

1524. Cfr. artigo 66.º, n.º 1, do Estatuto Disciplinar de 1984, e Acórdão do STA de 18 de Março de 1998, 
Recurso n.º 40.676, in Apêndice ao DR de 17 de Dezembro de 2001, Vol. III, pp. 2072 e 2077. 

1525. Cfr. artigo 66.º, n.º 4, do Estatuto Disciplinar de 1984. 
1526. No sentido de que é possível fazer uma qualificação jurídica diversa dos factos, ver Acórdão do STA 

de 7 de Março de 1985, in AD, n.º 299, p. 1329. 
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em sede de processo de averiguações podem não ser considerados, se não se forem 

reiterados, renovados e/ou confirmados no mesmo. No processo de inquérito e no de 

sindicância, à conclusão dos mesmos pode seguir-se desde logo a dedução de acusação pelo 

instrutor, instaurado procedimento disciplinar, o que se compreende porque a instrução 

daqueles é juridicamente reguladas pelas regras da instrução do procedimento disciplinar e 

porque, nesse caso, aquela própria instrução passa a constituir, por decisão do “membro do 

governo ou órgão executivo” que instaurou aqueles, a instrução (preparatória) do 

procedimento disciplinar1527. 

2.10.2.4. A audição do trabalhador 

A audição do trabalhador arguido é essencial no procedimento disciplinar. Com efeito, é 

uma condição de «autoridade» e validade de uma eventual decisão punitiva. Mas é também 

importante para a formação de uma convicção de verdade sobre os factos, portanto, para 

uma decisão informada e justa. O trabalhador arguido é ouvido, necessariamente, por 

escrito ou oralmente, na fase de defesa, uma vez fixado o libelo acusatório, não impondo a 

lei que o seja na fase investigatória senão quando seja necessário1528. Cremos, no entanto, 

que é fundamental que seja ouvido, «de viva voz», pelo instrutor (salvo se o trabalhador 

não o quiser ou se furtar a ser ouvido), por força do princípio da imediação. A audição do 

arguido deve, porém, dada a perspectiva garantística a salvaguardar (v.g., sob a forma do 

direito a um processo equitativo e do princípio da presunção de inocência) e atendendo a 

que é também uma «fonte de prova», ser rodeada de particulares cautelas jurídicas. 

Às condições de validade de um depoimento em geral (designadamente, liberdade), junta-

se o direito do arguido a não ser obrigado a dizer a verdade quanto aos factos que lhe são 

imputados1529, a confessar-se culpado ou a responder a perguntas que sobre os mesmos lhe 

                                                      
1527. Cfr. artigos 85.º, n.º 1 e n.º 4, e 87.º do Estatuto Disciplinar de 1984. 
1528. Cfr. artigos 54.º e 61.º do Estatuto Disciplinar de 1984. O “direito a ser ouvido constitui uma 

manifestação essencial do direito de defesa, do mesmo passo que permite ao interessado participar e colaborar 
em decisão que lhe diz respeito, sendo o direito que mais substancialmente assegura o respeito pelo 
imperativo constitucional inscrito no n.º 5 do artigo 267.º da CRP” – Acórdão do STA de 21 de Setembro de 
2004, Recurso n.º 645/04, in Acórdãos Doutrinais, Ano XLIII, n.º 516, Dezembro de 2004, p. 1830. 

1529. As falsas declarações do arguido feitas a respeito dos factos que lhe são imputados não constituem 
infracção disciplinar. Acórdão do STA de 19 de Julho de 1984, apud Leal Henriques, Procedimento 
Disciplinar cit., p. 169. 
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são feitas ou sobre o conteúdo de declarações que sobre eles tenha prestado1530. Optando 

pelo silêncio, deste não há-de poder inferir-se por isso pela sua culpabilidade, isto é, a 

decisão acusatória ou punitiva não pode estribar-se neste dado, como determinante da prova 

dos factos, sob pena de esvaziamento do direito ao silêncio. Ele não permite também 

infirmar a prova recolhida. Pelo que, ou existe prova bastante para além das respostas do 

arguido, que sendo o “único a poder dar a tal explicação que [a] afastaria”1531 opta por não 

fazê-lo, ou não existindo, o silêncio do arguido não permite suprir a sua insuficiência.  

2.10.2.5. O princípio da livre apreciação da prova 

O Direito disciplinar da função pública não predetermina a apreciação, pelo instrutor e pelo 

órgão decisor, da prova produzida, os quais concluirão ou não pela verificação dos factos 

integrativos de infracção disciplinar segundo a valoração que façam dos elementos 

probatórios1532. “[N]o exercício do poder disciplinar, a autoridade administrativa não está 

sujeita a regras probatórias fixas, pelo que a fixação dos factos resulta de um juízo de livre 

convicção sobre a sua verificação”1533, “a que se chega pelo raciocínio lógico e de acordo 

com as regras da experiência comum”1534. 

                                                      
1530. Cfr. artigo 61.º do CPP, artigo 35.º, n.º 4, e artigo 36.º, n.º 1, do Estatuto Disciplinar de 1984 e artigo 

14.º, n.º 3, alínea g), do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos de 1966 e STC n.º 272/2006, de 25 
de Setembro de 2006, p. 7 (http://www.tribunalconstitucional.es), aludindo ao “direito a nõ declarar contra si 
mesmo”. 

1531. Alberto Augusto Oliveira e Alberto Esteves Remédio, “Sobre o direito disciplinar da função 
pública”, in Estudos em Homenagem a Cunha Rodrigues, Vol. II, Coimbra Editora, 2001, p. 635. 

1532. Acórdão do TCA, de 14 de Julho de 2004, proferido no Processo n.º 11862/02, in 
http://www.dgsi.pt/jtca.  

João Caupers, no Parecer elaborado no Processe n.º 76-DI-10, pronuncia-se no sentido de que “no direito 
processual disciplinar deve vigorar o princípio da livre apreciação dos meios de prova, característico do 
direito processual penal”, por não existirem “quaisquer razões para adoptar princípio diverso em processo 
disciplinar” - Relatório do Provedor de Justiça, 1977, cit., p. 123.  

1533. Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, de 8 de Outubro de 2003, processo n.º 01662/02, 
JSTA0002857, SA12003100801662 (p. 3), Acórdão de 2 de Junho de 2005, proferido no processo n.º 
0332/05, N.º Convencional JSTA0005515 e N.º do Documento SA1200506020332 (pp. 1 e 11: “Em processo 
disciplinar vigora o princípio da livre apreciação da prova, que implica a valoração dos depoimentos 
prestados muitas vezes contraditórios, de acordo com as regras normais da experiência comum e a convicção 
do julgador”), Acórdão do STA de 14 de Janeiro de 2003, processo n.º 01047/02, JSTA0059170 e 
SA12003011401047, p. 7 e Acórdão do STA de 31 de Outubro de 2002, processo n.º 0517/02, N.º 
Convencional JSTA0001326 e N.º do Documento SA1200210310517, pp. 10 e 11 (: Neste quadro, é 
significativa a passagem de Acórdão do STA, de 31 de Outubro de 2002, onde se diz que “não é prova aquilo 
que nesta matéria disciplinar, pelos valores em jogo, se retira da ausência de uma pronúncia ou de uma defesa 
expressa à matéria da acusação”, e que não proceda a invocação dos artigos 352.º e segs., designadamente, do 



 
388   Direito disciplinar da função pública 
________________________________________________________________________________________ 
 

Este juízo de livre apreciação é limitado: 

a) pela suficiência das provas para sustentar a convicção de verdade dos factos1535;  

b) pela necessidade de ser evidenciada a apreciação feita1536, porque a convicção não 

apenas “se sente” mas também deve ser explicada1537, importando não esquecer que a 

prova dos factos imputados ao trabalhador cabe à entidade pública empregadora1538; 

c) e limitado pela pertinência de certas regras do processo (civil ou penal), 

condicionadoras do juízo probatório (v.g., documentos, testemunhos1539)1540. 

Articulado com o princípio da presunção de inocência determina que o instrutor, tendo 

dúvida razoável sobre a suficiência dos indícios disciplinares, não acuse e tendo-a sobre a 

                                                                                                                                                                  
artigo 490.º do Código do Processo Civil [O artigo 490.º do CPC faz recair sobre o réu o ónus de impugnação 
dos factos articulados na petição], na ausência de “norma cominatória de efeitos aplicável à ausência de 
defesa”, mas antes “é invocável a regra do processo penal” do artigo 127.º do Código do Processo Penal; o 
artigo 127.º do CPP dispõe: “Salvo quando a lei dispuser diferentemente, a prova é apreciada segundo as 
regras da experiência e a livre convicção da entidade competente.”  

1534. Acórdão do TCA Sul de 20 de Abril de 2006 (pp. 23 e 24), Processo n.º 02713/99, in 
http://www.dgsi.pt/jtca, e S.H. Bailey, C.A. Cross e J.F. Garner, Administrative Law, Cases and Materials, 
London, Sweet & Maxwell, 1977, p. 416. 

1535. Cfr. artigo 42.º, n.º 1, e artigo 64.º do Estatuto Disciplinar de 1984. 
Dispõe, por isso, apenas de “certa margem de discricionariedade inerente às suas funções (artigo 35.º, n.º 

4, do ED e artigo 127.º do CPP)”. Acórdão do TCA Sul, de 14 de Julho de 2004, proferido no Processo n.º 
11862/02, in http://www.dgsi.pt/jtca. 

1536. “Em processo disciplinar vigora o princípio da livre apreciação da prova, pelo que o Instrutor do 
processo, após efectuar a valoração dos depoimentos, que nem sempre são coincidentes, enunciou e 
identificou, claramente, aqueles que considerou decisivos para a matéria fáctica provada” (itálico nosso) - 
Acórdão do TCA, de 14 de Julho de 2004, proferido no Processo n.º 11862/02, in http://www.dgsi.pt/jtca. 

Desta forma, o tribunal ajuizou que “[Q]uanto aos factos imputados à recorrente/arguida – ofensas 
corporais e verbais -, na reunião de 09-04-2002, demonstrou-se pelos depoimentos da ofendida, da arguida e, 
designadamente, da testemunha presencial, que os mesmos são convincentes e não contraditórios.” 

Ver também Acórdão do TCA Sul de 20 de Abril de 2006, Processo n.º 02713/99, in http://www.dgsi.pt. 
1537. Diversamente, Silvestre Pinheiro-Ferreira observa que o princípio da irresponsabilidade aplicar-se 

sempre ao juiz penal, “pela razão muito simples de que se sente, mas não se explica a convicção” - Précis 
d’un cours de Droit Public interne et externe, Paris, 1830, p. 132. 

1538. Em geral, é ao “poder público que cabe o encargo da prova da legitimidade da restrição” aos direitos 
fundamentais - Jesús Jordano Fraga, Nulidad de los Actos y Derechos Fundamentales, cit., p. 108. 

1539. Acórdão do TCA, de 14 de Julho de 2004, proferido no Processo n.º 11862/02, in 
http://www.dgsi.pt/jtca: “O ED não contempla qualquer impedimento para a produção da prova testemunhal, 
razão pela qual tem de se aplicar, subsidiariamente, as disposições do CP Penal”. Assim, conclui que não há 
lugar à contradita do processo civil, mas antes à acareação. 

1540. Dispõe, por isso, apenas de “certa margem de discricionariedade inerente às suas funções (artigo 
35.º, n.º 4, do ED e artigo 127.º do CPP)” - Acórdão do TCA, de 14 de Julho de 2004, proferido no Processo 
n.º 11862/02, in http://www.dgsi.pt/jtca. 
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verdade dos factos, proporá a decisão de arquivamento do procedimento disciplinar; de 

igual modo, a entidade com competência para decidir1541.  

O controlo judicial dos pressupostos de facto da norma «tipificadora» ou qualificadora de 

infracção disciplinar importa a verificação da sua existência material a partir da prova 

recolhida, e da apreciação dela feita, no procedimento disciplinar1542 1543, maxime, num 

contencioso de plena jurisdição1544.  

Quanto à questão de saber se a sustentabilidade material da infracção pode ainda ser 

questionada em sede jurisdicional, pelo trabalhador, através da produção de prova que a 

infirme, importa ter presente o seguinte:  

a) Por um lado, o “direito dos recorrentes a utilizarem os meios de prova pertinentes 

em face da particular exigência que constitui infirmar determinados elementos de 

prova articulados no procedimento administrativo”1545.  

                                                      
1541. Alberto Augusto Oliveira e Alberto Esteves Remédio, “Sobre o direito disciplinar da função 

pública”, in Estudos em Homenagem a Cunha Rodrigues, Vol. II, Coimbra Editora, 2001, pp. 635 a 642, 
maxime, p. 641 e Carlos Alberto Fernandes Cadilha, “Direito disciplinar da função pública. Alguns tópicos”, 
Elementos de apoio à prelecção aos auditores do curso de formação de juízes dos tribunais administrativos, 
tida lugar em 9 de Maio de 2003, p. 14. 

1542. A “fixação dos factos pela autoridade administrativa em processo disciplinar” e análise da 
suficiência da prova correspondente não era, tradicionalmente, sindicada pelos tribunais administrativos ou 
era-o apenas com base no erro manifesto. A jurisprudência do STA evoluiu no sentido desse controlo, a partir 
da “prova disponível no processo disciplinar” e da “aplicação, em sede de recurso contencioso, do princípio in 
dubio pro reo: se não tiver a certeza sobre os factos decisivos para a solução da causa, o juiz pronuncia-se em 
sentido favorável ao arguido”. Sobre esta evolução, Cfr. Carlos Alberto Fernandes Cadilha, “Direito 
disciplinar da função pública. Alguns tópicos”, Elementos de apoio à prelecção aos auditores do curso de 
formação de juízes dos tribunais administrativos, tida lugar em 9 de Maio de 2003, pp. 13 e 14. 

1543. Alberto Augusto Oliveira e Alberto Esteves Remédio, “Sobre o direito disciplinar da função 
pública”, cit., pp. 641 e 642.  

1544. Ireneu Cabral Barreto, “Direito ao exame da causa publicamente”, pp. 10 a 12 (: admite-se que a 
“causa seja examinada inicialmente por um órgão que não preveja no seu procedimento a necessidade de uma 
audiência prévia à decisão, desde que desta seja possível recorrer para um órgão com plena jurisdição que, ele 
sim, antes de decidir, proceda a uma audiência”. “Esta situação – como refere o autor – será aliás frequente 
nos processos disciplinares, onde as decisões da entidade detentora do poder disciplinar serão proferidas, em 
regra, sem audiência pública. (…) Se as questões a decidir são apenas de direito, um processo escrito mostra-
se compatível com as garantias do processo equitativo. (…) Se o recurso suscita questões de facto ou de 
direito que podem ser resolvidas de maneira adequada com base no processo escrito, a audiência tornar-se-á 
supérflua”):  

1545. Eduardo Hinojosa Martínez, “La prueba pericial frente a la administración y las deficiencias de la 
legislación procesal vigente”. Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primeira, de 8 de abril de 2003 (RJ 2003, 
3576), in Revista Española de Derecho Administrativo, n.º 119, Julio, Septiembre, 2003, p. 464.  
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b) Do outro lado, temos um procedimento administrativo estritamente regulado pela lei 

cuja decisão final punitiva está sujeita a uma especial exigência probatória e em 

cuja realização de diligências probatórias se impõe, nalguns casos, a pauta 

normativa do processo penal. Quer em termos de actividade probatória quer em 

termos de resolução final, respectivamente, os ónus da prova subjectivo e objectivo 

da Administração fazem impender sobre esta a necessidade da demonstração da 

validade, designadamente, a suficiência probatória e correcção no preenchimento 

dos pressupostos de facto, do exercício do poder disciplinar que resultou na 

aplicação da sanção questionada. Esta posição de parte, da Administração, onerada 

com a necessidade de aduzir razões de direito e de facto justificativas da decisão 

punitiva, coloca-a, no processo administrativo, numa posição de paridade com o 

administrado.  

c) A actividade probatória por si realizada é sindicável pelo tribunal, mas a prova 

produzida, que está contida no processo, cumpre grande parte desse ónus. A 

Administração evidencia o resultado de um conjunto de diligências instrutórias 

realizadas, entre as quais se incluem as diligências requeridas pelo trabalhador na 

fase da defesa.  

d) A realização de diligências de provas, requeridas pelo trabalhador e pela autoridade 

administrativa, não pode ignorar as que já foram realizadas pelo instrutor no 

procedimento disciplinar. Assim, o Tribunal não deve repetir actos e diligências já 

praticados, a não ser que seja perturbada a sua veracidade. Ou seja, não se trata de 

refazer o procedimento no Tribunal.  

A acção anulatória é uma acção de negação do exercício do poder administrativo, 

configurada, portanto, como uma simples a acção de simples apreciação negativa. 

Em suma, a prova judicialmente realizável há-de ser a condizendo com a natureza da acção 

intentada e com o facto de o tribunal ser um órgão de controlo e não um órgão da 

administração activa1546.  

                                                      
1546. Desta forma, não há lugar a qualquer “jurisdicionalização das medidas disciplinares”, questão 

suscitada por Carlos Alberto Fernandes Cadilha em face da “admissão genérica da prova testemunhal nas 
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2.10.2.6. A acusação 

A acusação delimita o thema decidendum, o objecto da(s) imputações feitas ao trabalhador: 

a “Administração fixa e declara de modo estrito e categórico a sua posição acusatória” face 

ao trabalhador arguido autor da prática de infracção ou infracções disciplinares, 

concretizada em factos, descritos de maneira “suficientemente completa”1547 – que inclui as 

circunstâncias de tempo, modo e lugar e as circunstâncias atenuantes ou agravantes –, e 

clara, “por forma a que o arguido não possa erradamente representá-los”1548, e concretizada 

nas normas infringidas e na sanção abstractamente aplicável1549. Se “nada obsta a que na 

pendência de um procedimento disciplinar, o objecto da investigação se alargue a outras 

infracções entretanto também participadas” ou conhecidas1550, o ajustamento de novas 

infracções posterior ao despacho acusatório ou a introdução de alterações significativas ao 

mesmo implica a reelaboração da acusação e a concessão de novo período de defesa ao 

trabalhador. Este não pode ser sancionado senão pelos factos constantes da acusação. A 

acusação é a pedra de toque da defesa do trabalhador, o pilar do contraditório. É o momento 

do confronto do trabalhador com a juridicidade da infracção e com as consequências que 

legalmente estão previstas. Por isso, a acusação tem de elencar com precisão os factos e 

apontar a sua qualificação jurídica. Não pode ser escondido do trabalhador “o valor jurídico 

dos factos e das peças do dossier”, assim como a decisão projectada com base neles1551. Ela 

é, já, como que o «ante-projecto da decisão» anunciada como possível. O seu recorte 

punitivo, factual e de qualificação jurídica, consta da acusação, cujo conteúdo se deve, pois, 

                                                                                                                                                                  
acções impugnatórias”, introduzida pelo CPTA (artigos 87.º, n.º 1, alínea c), 90.º e 91.º) - “Direito disciplinar 
da função pública. Alguns tópicos”, Elementos de apoio à prelecção aos auditores do curso de formação de 
juízes dos tribunais administrativos, tida lugar em 9 de Maio de 2003, p. 14. 

1547. Acórdão do STA de 25 de Janeiro de 2005, processo n.º 0729/04, JSTA00061575 e 
SA1200501250729. 

1548. Acórdão do STA de 25 de Janeiro de 2005, processo n.º 0729/04, JSTA00061575 e 
SA1200501250729.  

1549. Cfr. artigo 59.º, n.º 4, e artigo 57.º, n.º 2, do Estatuto Disciplinar de 1984. Na expressão de Cesare 
Beccaria, “para que alguém prove a sua inocência deve ser primeiro declarado culpado; a isto chama-se fazer 
um processo ofensivo” (itálico no original) - Dos Delitos e das Penas, cit., p. 101. 

1550. Carlos Alberto Fernandes Cadilha, “Direito disciplinar da função pública. Alguns tópicos”, 
Elementos de apoio à prelecção aos auditores do curso de formação de juízes dos tribunais administrativos, 
tida lugar em 9 de Maio de 2003, p. 1. 

1551. Ver Michel Stassinopoulos, Le Droit de la Défense Devant les Autorités Administratives, cit., p. 170. 
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oferecer claro, inequívoco e objectivamente depurado: “deve expor os factos um a um, 

circunstanciados, precisos, concretizados pelo modus operandi, pela indicação cabal das 

circunstâncias de modo, lugar e tempo em que tenham ocorrido”1552 e, bem assim, as 

delimitações jurídicas que lhe correspondem. A defesa à acusação é a defesa contra «o todo 

juridicamente possível», no concreto. A fixação dos factos e a apreciação de direito no 

relatório/decisão final1553, ao dever conter-se necessariamente nos limites daquela, nada 

«furta» à pronúncia do arguido. 

Se a instauração de procedimento disciplinar representa já um gravame para o trabalhador, 

a acusação é-o de forma mais intensa e concreta. Daí que a exigência quanto à elaboração 

da acusação seja também uma forma de impor uma “cuidada e ponderada análise de todo o 

circunstancialismo dos factos em discussão, de maneira a não bulir com direitos de 

personalidade e de imagem de seriedade e de dignidade que todo o indivíduo tem de si 

mesmo e pretende salvaguardar” (Acórdão de 20 de Março de 2003 do Supremo Tribunal 

Administrativo)1554. É sob a perspectiva da garantia do direito de defesa que é tríada a 

possibilidade de «aproveitamento» de acusação que padeça de “alguma insuficiência 

factual”. Se “o arguido tiver mostrado entender o sentido e alcance da acusação, dela 

defendendo-se sem limitações”, não pode concluir-se pela falta de audiência do arguido e, 

portanto, pela verificação de nulidade insuprível. Este entendimento, reiterado pela 

jurisprudência do Supremo Tribunal Administrativo, tem de ser visto nos exactos termos da 

sua exigência, que a frase extractada do Acórdão de 20 de Março de 2003, daquele 

Tribunal, explicita1555. É preciso que seja inequívoco que o arguido compreende “o sentido 

                                                      
1552. Processo n.º 0369/02, in www.dgsi.pt, N.º Convencional JSTA0002097 e N.º do Documento 

SA1200303200369, ponto III, p. 11 do Acórdão. 
1553. Parecer n.º 141/2001, do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, in DR., II Série, 

n.º 184, de 10 de Agosto de 2002, p. 13 750, § 5. 
1554. Processo n.º 0369/02, in www.dgsi.pt, N.º Convencional JSTA0002097 e N.º do Documento 

SA1200303200369, ponto III, p. 11 do acórdão.  
Nas palavras de Marcello Caetano, “[a] redacção dos artigos de acusação corresponde ao acto mais 

delicado do processo disciplinar, visto que neles se fixa a matéria de facto sobre a qual, daí por diante, versará 
a discussão processual e que pode servir de base à decisão final” – Manual de Direito Administrativo, 10.º 
edição, 4.ª reimpressão, Tomo II, 1991, p. 846. 

1555. Processo n.º 0369/02, in www.dgsi.pt, n.º Convencional JSTA0002097 e n.º do Documento 
SA1200303200369, ponto III, pp. 1, 9 a 14, do Acórdão. Na expressão clara de Teresa Pizarro Beleza, “a falta 
de audiência do arguido em relação a actos de que é acusado, que devem ser delimitados com pormenor pelo 
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e alcance da acusação”, por um lado, e, pelo outro, que pode dela defender-se “sem 

limitações”. Nem sempre a apresentação de defesa escrita revela, pois, que foi 

salvaguardado o direito de audiência e defesa. 

A alteração dos factos que não os coloque fora do recorte infraccional levado à acusação 

(infracção e sanção aplicável, incluindo, portanto, os elementos de determinação da sanção 

concretamente a aplicar, como, por exemplo, uma circunstância agravante) – 

“inalterabilidade ou identidade dos factos imputados”1556 – e a alteração de qualificação 

jurídica para um patamar inferior de gravidade, de modo a que se possa dizer com 

segurança que não propicia acrescento defensivo não passível de ser aduzido em face da 

anterior acusação, não justifica a apresentação de nova acusação (sem prejuízo, da eventual 

pertinência de nova audição). Uma alteração substancial da acusação (v. g., consideração de 

factos novos, redefinição mais gravosa dos factos, consideração de circunstâncias 

agravantes, modificação que agrave a qualificação jurídica) subsequente à respectiva 

notificação importa notificação da nova acusação e a reabertura ou o reajustamento do 

período de defesa. 

A defesa do trabalhador assenta, estruturalmente, no conhecimento da acusação que seja 

clara e inteiramente compreensível1557. Daí a exigência da notificação – na qual avulta a 

dimensão garantística –, consubstanciada numa comunicação “directa e individual”1558, 

dirigida ao trabalhador, cuja recepção como tal importa assegurar (“criação de certeza da 

                                                                                                                                                                  
auto de acusação em causa, é sempre uma nulidade insuprível” (Direito Penal, 1.º Volume, AAFDL, 2.ª 
edição, Lisboa, 1998, p. 60). Ver, também, Acórdão do STA de 28 de Janeiro de 1988, processo n.º 023793, 
JSTA00021337 e SA119880128023793. 

1556. Jesús Jordano Fraga, Nulidad de los Actos Administrativos y Derechos Fundamentales, cit., p. 265, e 
STC n.º 272/2006, de 25 de Setembro de 2006, p. 7 (http://wwwtribunalconstitucional.es), no qual o Tribunal 
Constitucional espanhol identifica como uma das garantias do trabalhador no procedimento disciplinar o 
“direito a ser informado da acusação com a inafastável consequência da inalterabilidade essencial dos factos 
imputados”.  

1557. Presumindo-se o conhecimento ou a notificação do arguido quando ele age no sentido de ao mesmo 
se subtrair, designadamente, recusa-se a assinar ou a receber a carta (artigo 113.º, n.º 3, do CPP, ex vi artigo 
35.º, n.º 4, do Estatuto Disciplinar de 1984). 

1558. Sobre o carácter individual e directo da notificação, ver Sérvulo Correia, “Inexistência e 
Insuficiência de notificação do acto administrativo”, in Estudos em Homenagem ao Professor Doutor 
Marcello Caetano, No Centenário do seu Nascimento, Volume I, Novembro de 2006, p. 588.  



 
394   Direito disciplinar da função pública 
________________________________________________________________________________________ 
 

cognoscibilidade”1559). A forma privilegiada de o fazer é levar o conhecimento da acusação 

ao trabalhador pessoalmente, com o registo correspondente, em face do que a transmissão 

por mail1560, por via postal constitui uma via subsidiária. Relativamente a estas, subsidiária 

é a notificação da acusação pela publicação, o que suscita o problema da exposição pública 

da pessoa do trabalhador, ainda que motivada por um seu comportamento de infracção e 

ainda que imposta pela sua não «disponibilidade» para a notificação1561. A publicação, 

justificada na impossibilidade de localização do trabalhador, parece só verificável na 

hipótese de abandono do emprego, pois, de outra forma, sempre será possível notificar o 

trabalhador no local de trabalho. Naquela hipótese, pode questionar-se a própria 

necessidade de instauração de procedimento disciplinar, se for revelador do desinteresse 

real do trabalhador na manutenção do vínculo. O decurso de certo período de tempo, 

deveria equivaler a uma declaração tácita do trabalhador de desvinculação laboral1562. 

Noutra perspectiva, pode ser suspenso o procedimento disciplinar, a retomar aquando da 

comparência do trabalhador1563 1564. Outra alternativa, é a de efectuar a notificação através 

do advogado do trabalhador1565.  

                                                      
1559. Sérvulo Correia, “Inexistência e Insuficiência de notificação do acto administrativo”, cit., p. 595. 
1560. Nas “Bexar County Civil Service Commission Rules and Regulations”, na regulação relativa às 

“Disciplinary Actions”, de 16 de Março de 2007, prevê-se que, não sendo possível a notificação pessoal, deve 
ser feita via e-mail Não sendo possível a notificação pessoal, deve ser feita via mail, para o último mail 
certificado conhecido do trabalhador (website). 

1561. De acordo com o artigo 59.º do Estatuto Disciplinar de 1984, só é de utilizar a carta registada com 
aviso de recepção depois de tentada, sem êxito, a notificação pessoal e, não sendo esta conseguida (o 
trabalhador encontra-se em parte incerta), há então que proceder à publicação, no Diário da República, de 
aviso com “a menção de que se encontra pendente contra o arguido processo disciplinar e o prazo fixado para 
apresentar a sua defesa”. A publicação (v.g., em Diário da República) deve constituir o “último remédio de 
comunicação”, o que implica o “esgotamento prévio das outras modalidades de maior garantia”, “aptas para 
assegurar na maior medida possível a recepção pelo destinatário da notificação”, “o registo formal de se ter 
tentado utilizá-las” sem êxito e que a afirmação de que o trabalhador se encontra em paradeiro ou domicílio 
pessoal desconhecido “se ache fundada num critério de razoabilidade que leve à convicção ou certeza da 
inutilidade de outros meios normais de comunicação” (STC 245/2006, de 24.07.2006 
(http://www.tribunalconstitucional.es/Stc2006/STC2006-245.htm). Sobre o assunto, ver, também, Michel 
Stassinopoulos, Le Droit de la Défense Devant les Autorités Administratives, cit., p. 178. 

1562. Maria do Rosário Ramalho, Da Autonomia Dogmática do Direito do Trabalho, Colecção Teses, 
Almedina, Setembro, 2000, pp. 657 e 658.  

1563. A ausência injustificada do trabalhador importa outros efeitos jurídicos não disciplinares, como, por 
exemplo, a perda da remuneração correspondente e de tempo de serviço.  

1564. As situações de recusa de notificação, imputáveis ao interessado, podem não obstar à continuação do 
procedimento disciplinar. Cfr. e Pedro de Miguel Garcia, “Le régime disciplinaire dans la fonction publique 
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A falta de notificação adequada ou de garantia de que ocorreu, na medida em que 

prejudique o direito de defesa, pode afectar a validade da decisão punitiva1566 e pode, 

precedentemente, obstar ao início da contagem do prazo de defesa.  

Ao instrutor cabe diligenciar pela notificação correcta – comunicação individual e 

intencional e formal1567 – do acto de acusação e assegurar-se que cumpre o “propósito de 

garantir que [o trabalhador]... seja ouvid[o]” e se defenda da ou das infracções que lhe são 

imputadas1568. 

2.10.2.7. O princípio da imparcialidade 

O princípio da imparcialidade (artigo 266.º, n.º 2, da CRP) postula a ponderação e a 

abstenção de ponderação, respectivamente, dos interesses legalmente protegidos e dos 

interesses irrelevantes e a equidistância decisória dos órgãos instrutores e decisores. No 

procedimento disciplinar, concretiza-se numa quádrupla dimensão: i) impõe o acertamento 

dos factos juridicamente relevantes; ii) o “aclaramento” dos interesses coenvolvidos; iii) 

remete-nos para a “posição subjectiva de quem exerce o poder público”, seja do ponto de 

vista estático (v. g., não designação como instrutor de trabalhador com categoria 

profissional inferior ao do trabalhador arguido; composição dos órgãos colegiais; separação 

entre o órgão responsável pelo procedimento administrativo e o órgão administrativo 

decisor1569), seja dinâmico (rectius, abstenção de intervenção quando tenha interesse no 

                                                                                                                                                                  
des Communautés européennes”, cit. p. 287. 

1565. O que decorre também do artigo 113.º, n.º 9, do CPP, ex vi artigo 35.º, n.º 4, do Estatuto Disciplinar 
de 1984. O artigo 59.º, n.º 1, do Estatuto Disciplinar de 1984 não prevê senão a notificação ao arguido, o que, 
estando em consonância com o artigo 113.º, n.º 5, do CPP, na sua versão originária, deixou de o estar com a 
versão resultante da Lei n.º 59/98, de 25 de Agosto, que prevê a obrigatoriedade da notificação também ao 
advogado, que importa tornar extensível aos procedimentos disciplinares sob a perspectiva da garantia 
constitucional do direito de audiência e defesa (artigo 32.º, n.º 10, da CRP e artigo 269.º, n.º 3, da CRP). 
Neste sentido, ver Direito disciplinar da função pública. Alguns tópicos, Elementos de ao à prelecção aos 
auditores do curso de formação de juízes dos tribunais administrativos, em 9 de Maio de 2003, cit., p. 10. 

1566. Cfr. STC 245/2006, de 24.07.2006 (http://www.tribunalconstitucional.es/Stc2006/STC2006-
245.htm). Ver também de Carlos Alberto Fernandes Cadilha, Direito disciplinar da função pública. Alguns 
tópicos, Elementos de ao à prelecção aos auditores do curso de formação de juízes dos tribunais 
administrativos, em 9 de Maio de 2003, p. 9, nota 25. 

1567. Na síntese de Sérvulo Correia, “Inexistência e Insuficiência de notificação do acto administrativo”, 
cit., pp. 588 e 589. 

1568. STC 245/2006, de 24.07.2006 (http://www.tribunalconstitucional.es/Stc2006/STC2006-245.htm). 
1569. Como diz Giovanni Sala, a “atribuição da competência instrutória a um sujeito legitimado do ponto 
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procedimento disciplinar que conduz ou decide)1570, condição de “objectividade na 

avaliação funcional a realizar” e do não condicionamento por “interesses estranhos àqueles 

que são relevantes”1571; iv) está em causa a “legitimidade burocrática”, e não política1572, a 

do sujeito público empregador, parte numa relação jurídica de emprego. 

2.10.3. A fase da defesa 

2.10.3.1 As garantias de defesa 

O princípio constitucional da “participação dos cidadãos na formação das decisões ou 

deliberações que lhes disserem respeito” (artigo 267.º, n.º 5, da Constituição) encontrou 

concretização no Código do Procedimento Administrativo. O princípio ora é um 

instrumento de coadjuvação dos interessados com a Administração na elucidação ou 

apuramento da decisão1573 ora é uma forma de elucidação e defesa (antecipadas) dos 

interessados depois de finda a instrução, ante o projecto de decisão1574. Na história do 

direito português, a audiência prévia aparece já em tempos remotos, como regra de justiça 

natural1575. Depois de 1822, surge na Constituição de 1976 e é legalmente afirmada como 

                                                                                                                                                                  
de vista profissional, não da representação dos interesses, é indicativo da tendência para procurar a 
imparcialidade da acção administrativa no plano da organização” (Potere amministrativo e principi 
dell’ordinamento, Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale, Collana di diritto pubblico 6, 1993, 
Milano, Giuffrè Editore, pp. 178 e 179; cfr. também Diego Vaiano, La Riserva di Funzione Amministrativa, 
cit., pp. 316 e 317, que segue o autor).  

1570. Diego Vaiano, La Riserva di Funzione Amministrativa, cit., pp. 285, nota 29, e 287. 
1571. Diego Vaiano, La Riserva di Funzione Amministrativa, cit., p. 293. 
1572. Diego Vaiano, La Riserva di Funzione Amministrativa, cit., p. 299. 
1573. Cfr. artigos 8.º, 59.º, 60.º, n.º 2, 104.º do CPA.  
1574. Cfr. artigos 100.º a 102.º e 104.º do CPA. 
1575. Alberto Xavier, Estatuto dos Funcionários (Justificação Jurídico-Política da Questão e Projecto de 

Lei), Lisboa, Portugal-Brasil Limitada, Sociedade Editora, p. 24, e DAR, II Série-n.º 71-RC, de 2 de 
Fevereiro de 1989, p. 2154 (“É evidente que para quem acredita no direito natural, e mesmo para quem não 
acredite, o direito de defesa é um direito natural.”) e DAR, II Série-RC, n.º 20, de 12 de Setembro de 1996, p. 
543. 

Mais conhecida é a concepção inglesa da regra audi alteram partem - “a person must be given a fair 
hearing” - como regra de justiça natural. Já A Petição de Direito (1628), no ponto IV, reportando-se a regra 
decretada e estabelecida por “autoridade do Parlamento, no vigésimo oitavo ano do reinado do rei Eduardo 
III” de que “ninguém, fosse qual fosse a sua categoria ou condição, podia ser expulso das suas terras ou da 
sua morada, nem detido, preso, deserdado ou morto sem que lhe fosse dada a possibilidade de se defender em 
processo jurídico regular (due process of law)” - in Textos históricos do Direito Constitucional, 2.ª edição, 
organização e tradução de Jorge Miranda, Imprensa Nacional, Casa da Moeda, Lisboa, 1990, p. 18. 
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regra do procedimento administrativo1576. A fundamentalidade do direito de audiência e 

defesa e a sua expressa afirmação constitucional em sede disciplinar, desde a versão 

originária (artigo 270.º, n.º 3, actual artigo 269.º, n.º 3, e depois da revisão constitucional de 

1997 também o artigo 32.º, n.º 10) importa a sua observância mesmo na falta de previsão 

legal (artigos 17.º e 18.º da CRP)1577. 

As duas facetas e aplicações do princípio da participação tiveram expressão privilegiada no 

procedimento disciplinar, antecipando o seu reconhecimento nos procedimentos 

sancionatórios1578 e a sua previsão no regime geral do procedimento administrativo.  

No direito de defesa, está em causa a possibilidade do trabalhador “demonstrar a sua 

inocência ou, pelo menos, contribuir para que a sua responsabilidade seja fixada em termos 

justos”1579. É uma manifestação do direito a um procedimento justo, isto é, a uma actuação 

correcta e imparcial da Administração, porque objectiva e ponderosa das razões e contexto 

do seu agir, chamando o trabalhador a expô-las, a fazê-las presentes e a oferecer a 

contradição das imputações que lhe são dirigidas1580.  

No procedimento disciplinar, releva a centralidade da esfera jurídica subjectiva do 

trabalhador, cujo comportamento constitui o seu objecto e sobre a qual incide a intervenção 

pública potencialmente ablativa (o procedimento é, aí, uma “sequência de actos 

                                                      
1576. Paulo Otero, “Revolução liberal e codificação administrativa: a separação de poderes e as garantias 

dos administrados”, in Estudos em Homenagem do Professor Doutor João de Castro Mendes, FDUL, pp. 630 
e 631. 

1577. Oliver Dord, “Laïcité à l’école: l’obscure clarté de la circulaire «Fillon» du 18 mai 2004”, AJDA, n.º 
28/2004, de 26 de Julho, p. 1526: “O respeito dos direitos de defesa dum administrado antes de toda a sanção 
administrativa é um princípio geral de direito que se aplica mesmo sem lei que o preveja’’.  

1578. Marcello Caetano, Manual de Direito Administrativo, Vol. II, 10.ª edição, Coimbra, Almedina 
Coimbra, 1991, pp. 1314 e 1315; Freitas do Amaral, “Direitos fundamentais dos administrados”, in Nos Dez 
Anos da Constituição, Lisboa, 1987, p. 15 (“Como é de todos sabido, já havia antes da actual Constituição 
vários afloramentos, no Direito Administrativo português, deste direito de participação. O mais conhecido de 
todos era, obviamente, o direito de defesa em processo disciplinar, a exercer na fase da audiência do arguido – 
direito que a doutrina julgava extensivo a todos os procedimentos administrativos de tipo sancionados.”) e 
Paulo Otero, “Revolução Liberal e codificação administrativa: a separação de poderes e as garantias dos 
administrados”, in Estudos em Homenagem do Professor Doutor João de Castro Mendes, p. 629. 

1579. Acórdão n.º 233/97, Processo n.º 220/96, do Tribunal Constitucional, in 
http://www.tribunalconstitucional.pt, p. 13, § 3 do ponto 6.1.  

1580. Sobre o «justo procedimento» e o princípio da imparcialidade, ver, respectivamente, Ivone 
Cacciavillani, Il Diritto Disciplinare, Padova, 1994, pp. 50 a 55. 
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direccionados a incidir sobre os direitos de um sujeito bem individualizado”)1581. À 

afectação dos seus direitos ou interesses legalmente protegidos junta-se, no procedimento, o 

contraste entre os respectivos interesses e os do empregador. Não pode deixar, pois, de se 

impor a participação, maxime, a audição do trabalhador arguido1582. Do direito de ser 

ouvido resulta que o trabalhador pode, pois, exigir ser ouvido1583. 

Trata-se, noutro plano, de assegurar o equilíbrio entre a intervenção oficiosa e a intervenção 

do sujeito a que a entidade pública empregadora dirige a imputação de conduta ilícita, de 

impor a necessária ponderação dos elementos instrutórios e razões fornecidas pelo 

trabalhador1584, de determinar o balanceamento entre estes e aqueles, para reconstruir, com 

imparcialidade, o quadro justificativo da decisão1585, em suma, de garantir o correcto 

exercício pela Administração do seu poder. 

O direito de defesa abrange os seguintes (sub)direitos: 

                                                      
1581. Ivone Cacciavillani, Il Diritto Disciplinare, Padova, 1994, pp. 50 a 52, e DAR, II Série-n.º 71-RC, de 

2 de Fevereiro de 1989, p. 2152 (“quem sofre uma diminuição na sua esfera jurídica em resultado de um 
castigo, de uma punição, de uma sanção em termos latos, deve ter a possibilidade de se defender”) e p. 2154. 

1582. Destacando o contraste de interesses entre a Administração Pública e o particular, vide Alessandro 
Catelani, Gli Ordini e i Collegi Professionali nel Diritto Pubblico, Milano, Dott., A. Giuffrè Editore, 1976, pp. 
137 e 138.  

1583. Michel Stassinopoulos, Le Droit de la Défense Devant les Autorités Administratives, cit., p. 87. 
1584. Pedro Gonçalves, Relações entre as Impugnações Administrativas Necessárias e o Recurso 

Contencioso de Anulação de Actos Administrativos (Em Especial, o Objecto e o âmbito do Recurso 
Contencioso Precedido de Impugnação Administrativa Necessária), Livraria Almedina, Coimbra, 1996, pp. 
40, Parecer n.º 141/2001, do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, in DR., II Série, n.º 
184, de 10 de Agosto de 2002, p. 1348 e 13 747, e Juli Ponce Solé, “La calidad en el desarrollo de la 
discrecionalidad reglamentaria : teorías sobre la regulación y adopción de buenas decisiones normativas por 
los gobiernos y las administraciones”, in Revista de Administración Pública, n.º 162, Septiembre/Diciembre, 
2003, p. 136 (a substantividade dos “trâmites participativos legalmente estabelecidos” exige a “consideração e 
reflexão devidas” das “alegações e contributos”). 

1585. Ivone Cacciavillani, Il Diritto Disciplinare, Padova, 1994, pp. 52 e 53, Parecer n.º 141/2001, do 
Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, in DR., II Série, n.º 184, de 10 de Agosto de 2002, 
pp. 13 749 e 13 750.  

Quanto à função legitimadora, ver Freitas do Amaral, João Caupers, João Martins Claro, João Raposo, 
Pedro Siza Vieira e Vasco Pereira da Silva, Código do Procedimento Administrativo Anotado, 3.ª Ed. 
(reimpressão), pp. 317 e 318. 

Sobre o princípio do contraditório como motivado “na necessidade de compensar com específicas 
garantias uma desigualdade material entre as partes em presença”, ver Luísa Neto, “O direito à audiência no 
procedimento disciplinar”. Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo (Pleno da 1.ª Secção) de 
11.12.1996, P. 29 875, in Cadernos de Justiça Administrativa, n.º 8, Março/Abril, 1998, pp. 3 a 12. 
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a) O direito de ser ouvido1586. Este compreende, fundamentalmente, as seguintes 

dimensões: i) o “direito de expor o seu ponto de vista”1587; ii) o direito de ser 

confrontado com todos os factos que consubstanciam e delimitam o libelo 

acusatório1588; iii) o direito de apresentar, oralmente e por escrito, e em tempo 

oportuno1589, as suas alegações e de dispor de tempo suficiente para o fazer, devendo, 

para tal, o instrutor fixar um prazo razoável e patenteá-lo quanto à sua finalidade1590; iv) 

o direito de não responder ou de não responder com verdade às perguntas feitas sobre os 

factos que lhe são imputados, portanto, de não contribuir para a sua própria condenação 

ou responsabilização1591; o direito ao silêncio, para ser efectivo, implica a não 

                                                      
1586. O direito de defesa é, pois, mais amplo em extensão e intensidade. Arredondo Gutiérrez destaca ser o 

direito de defesa nos procedimentos sancionatórios, comparativamente com o direito de audiência na 
generalidade dos procedimentos, dotado de “uma maior amplitude garantística”, assegurar uma maior 
participação no curso procedimental e destaca que a respectiva preterição se repercute mais facilmente e ou de 
forma mais expressiva na validade da respectiva decisão (apud Marcelo Madureira Prates, Sanção 
Administrativa Geral: Anatomia e Autonomia, Almedina, 2005, p. 172, nota 382). O direito de ser ouvido é, 
no entanto, no conjunto do direito de defesa essencial (DAR, I Série, n.º 68, de 22 de Maio de 1989, p. 3292).  
Ver, também, Harry Calvert, An Introduction to British Constitututional Law, Blackstone Press Limited, 
1985, p. 207. 

1587. Michel Stassinopoulos, Le Droit de la Défense Devant les Autorités Administratives, cit., p. 49. O 
autor, por outro lado, nota que “a presença do interessado diante da Administração assim como o 
desenvolvimento das suas explicações constitui uma ajuda real e substancial no seu esforço de encontrar em 
cada caso a solução mais correcta” (p. 63). 

1588. E, portanto, tem lugar “no momento em que a instrução do processo está terminada e todos os 
documentos relativos aos factos recolhidos”, de modo a que “o interessado possa tomar conhecimento das 
peças necessárias para preparar utilmente a sua defesa”. Ver Michel Stassinopoulos, Le Droit de la Défense 
Devant les Autorités Administratives, cit., p. 166. 

1589. A audição em fase anterior à acusação ou depois de tomada a decisão punitiva não cumpre, e não 
dispensa, a respectiva função de defesa. Ver Michel Stassinopoulos, Le Droit de la Défense Devant les 
Autorités Administratives, cit., p. 129. 

1590. Como observa Michel Stassinopoulos, “o facto de a lei impor à Administração um prazo [ou prazos] 
cria-lhe um dever especial de advertir o interessado”. Cfr. Le Droit de la Défense Devant les Autorités 
Administratives, cit., p. 177. 

1591. Eduardo García de Enterría e Tomás-Ramón Fernández, Curso de Derecho Administrativo II, 
Novena Edición, Thomson Civitas, 2004, p. 194, Acórdão de 18 de Outubro de 1989, do TJCE, SA Solvay & 
Cie contra Comissão das Comunidades Europeias, processo 27/88 (afirma inexistir a obrigação de o visado, 
em procedimento administrativo sancionatório, de declarar contra, de responder “por forma a ter de 
reconhecer a existência de uma infracção”) e Alberto Augusto Oliveira e Alberto Esteves Remédio, “Sobre o 
Direito Disciplinar da Função Pública”, in Estudos em Homenagem a Cunha Rodrigues, Vol. II, Coimbra 
Editora, 2001, p. 632 (: observam que dos deveres do instrutor - designadamente, o de ouvir o trabalhador 
arguido na instrução – “não resultam parametricamente deveres do arguido. Este não está obrigado a 
responder sobre os factos que lhe são imputados”.), artigo 61.º, n.º 1, alínea c), do Código do Processo Penal 
(: “O arguido goza, em especial, em qualquer fase do processo e, salvas as excepções da lei, dos direitos de: 
(…) // Não responder a perguntas feitas, por qualquer entidade, sobre os factos que lhe forem imputados e 
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atribuição de uma qualquer valoração negativa ao mesmo1592; v) o direito a que a sua 

audição seja prévia à intervenção de um eventual órgão consultivo da entidade decisora 

no processo, para que o mesmo possa ponderar as suas alegações e, bem assim, 

posterior à apresentação de outros elementos subsequentes à sua defesa1593. 

b) O direito de conhecimento do processo disciplinar ou de acesso integral aos documentos 

que o integram1594. “O arguido em processo disciplinar tem o direito de examinar o 

processo ou obter certidão de qualquer diligência ou documento que dele conste”, 

escolhendo a “modalidade através do qual pretende efectivar o seu direito de 

informação”. “Tendo sido recusado ao arguido após a apresentação da defesa [escrita], 

apesar de ter sido notificado para consultar o processo, verifica-se uma irregularidade 

processual que afecta o direito de audiência e defesa do arguido e inquina o acto 

punitivo” (Acórdão do STA de 21 de Junho de 1994)1595. 

c) O direito de exercer o contraditório1596, o que pressupõe o conhecimento integral da 

matéria acusatória e dos elementos probatórios em que se apoia, assim como da 

respectiva qualificação jurídica. A alteração desta pelo órgão decisor deve implicar, em 

regra, a audição do trabalhador, sem dúvida se implica a qualificação dos factos à luz de 

uma infracção ou sanção mais gravosa. Com efeito, trata-se de ponderar que o 

                                                                                                                                                                  
sobre o conteúdo das declarações que acerca deles prestar; (…)”) e artigo 14.º, n.º 3, alínea g), do Pacto 
Internacional Relativo aos Direitos Civis e Políticos, de 16 de Dezembro de 1966, aprovado para ratificação 
pela Lei n.º 29/78, de 12 de Junho (: “Qualquer pessoa acusada de uma infracção penal terá direito, em plena 
igualdade, pelo menos às seguintes garantias (…) // c) A não ser forçadas a testemunhar contra si própria ou a 
confessar-se culpada. (…)”). 

1592. O argumento de que é possível considerar o silêncio se existirem elementos bastantes de prova de 
que o arguido cometeu a infracção é pouco eficaz porque, neste caso, nada acrescenta à prova já produzida, 
podendo, pois, dizer-se que “sobrepesa”. Cfr. Alberto Augusto Oliveira e Alberto Esteves Remédio, “Sobre o 
direito disciplinar da função pública”, cit., p. 635. 

1593. Deve preceder, pois, a tomada de decisão. Michel Stassinopoulos, Le Droit de la Défense Devant les 
Autorités Administratives, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1976, p. 168. 

1594. Michel Stassinopoulos, Le Droit de la Défense Devant les Autorités Administratives, cit., p. 49.  
1595. Recurso n.º 31 621, in Apêndice ao DR de 31 de Dezembro de 1996, Vol. III (Junho), p. 4993.  
1596. O direito de ser ouvido fica aquém do direito de contraditório. Significativamente, o artigo 222.º do 

Decreto de 20.11.1884, do Ministro da Justiça Lopo Vaz de Sampaio e Mello, que, designadamente, aprovou 
o regulamento provisório da cadeia penitenciária de Lisboa, fazia depender a aplicação de sanção disciplinar 
da audição do preso pelo director, mas sem que houvesse “discussão contraditória acerca da falta” – Paulo 
Pinto de Albuquerque, Direito Prisional Português e Europeu, 2006, p. 95. 
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trabalhador efectuou a sua defesa com base em diferente projecto de decisão e a 

diferença prejudica a eficácia daquela na perspectiva dos seus interesses1597 1598. 

d) O direito de apresentar meios de prova e de requerer a sua realização (o que é uma 

forma de exercer o contraditório)1599. Não se trata do direito a “uma actividade 

probatória ilimitada”, mas sim do direito à mesma no seguinte quadro1600: 

(1) as diligências de prova devem ser pertinentes, no sentido em que entre os factos a 

provar e o thema decidendi exista relação; 

(2) devem ser requeridas e ter lugar nos termos legalmente definidos; 

(3) deve ser fundamentada a não admissão de um meio de prova e a recusa de realização 

de determinada diligência de prova; 

(4) o efeito invalidante da inobservância do direito à prova deve ser aferido à luz do 

direito de defesa.  

e) O direito a que o por si alegado em sua defesa e as provas por si aduzidas e promovidas 

sejam atendidas ou consideradas na tomada da decisão do procedimento1601. Expressão 

disto mesmo é o entendimento de que a fundamentação do acto punitivo “nunca estará 

completa se não se apoiar, entre outros, sobre a audição do interessado”1602. 

                                                      
1597. As garantias “de produção da prova são, por excelência, [como destaca Costa Andrade], as garantias 

de defesa” (DAR, II Série-RC, de 12 de Maio de 1988, p. 303).  
Sobre o assunto, cfr. Luísa Neto, “O direito à audiência no procedimento disciplinar. Acórdão do 

Supremo Tribunal Administrativo (Pleno da 1.ª Secção) de 11.12.1996, P. 29 875”, in Cadernos de Justiça 
Administrativa, n.º 8, Março/Abril, 1998, pp. 3 a 12. 

1598. Nesta medida, a motivação ou os fundamentos acusatórios funcionam, também, como uma 
“antecâmara do direito de ser ouvido” e do direito de defesa. Ver Michel Stassinopoulos, Le Droit de la 
Défense Devant les Autorités Administratives, cit., p. 69. 

1599. Dispor de todas ou das suficientes garantias de defesa significa, desde logo, ter a efectiva 
oportunidade de “expor a sua versão dos factos”, apresentar as provas que considere pertinentes à sua defesa, 
ter acesso ao processo, fazer assistir-se por um advogado - Franck Moderne indicia a conexão apresentada no 
texto, in “La sanction administrative (éléments d’analise comparative)”, Revue Française de Droit 
Administratif, mai-juin, 2002, p. 495, Jesús Jordano Fraga, Nulidad de los Actos Administrativos y Derechos 
Fundamentales, Madrid, 1997, p. 263, e Sentença n.º 56/1998, de 16 de Março de 1998, do Tribunal 
Constitucional espanhol (www.tribunalconstitucional.es). 

1600. STC n.º 74/2004, de 22 de Abril de 2004, II.7, in www.tribunalconstitucional.es. 
1601. Michel Stassinopoulos, Le Droit de la Défense Devant les Autorités Administratives, cit., p. 50. 
1602. Michel Stassinopoulos, Le Droit de la Défense Devant les Autorités Administratives, cit., p. 69.  
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Relevam em sede de falta de audiência do arguido e da garantia do contraditório, 

designadamente, as seguintes actuações: 

a) A simples não promoção ou realização da sua audição.  

b) A dedução de acusação vaga, genérica ou imprecisa. A audiência do arguido 

relativamente aos “artigos da acusação” pressupõe uma acusação clara, precisa e 

objectiva e a possibilidade de, a partir do conhecimento inteiro e inequívoco, a rebater, 

através de “instrução contraditória”. Devem ter-se, pois, “por não articulados os factos 

apenas insinuados ou obscura, vaga ou confusamente apresentados”1603. A “pedra de 

toque” da perceptibilidade e inteligibilidade da acusação é dada pela resposta à questão 

de saber se permite “a qualquer pessoa colocada sua situação [do trabalhador arguido], 

elaborar, no âmbito do processo disciplinar, uma defesa estruturada e sem 

restrições”1604. 

c) A não notificação adequada da acusação ao arguido, isto é, em termos que garantam a 

sua efectiva cognoscibilidade. Neste sentido, e de harmonia com a garantia 

constitucional da audiência e defesa e com a garantia da notificação dos actos 

administrativos (artigos 269.º, n.º 3, e 268.º, n.º 3), deve ser privilegiada a notificação 

pessoal da acusação ao arguido1605. A notificação ao arguido da acusação constitui uma 

estrutural garantia de defesa. A sua falta ou a dúvida sobre se ocorreu e, portanto, a 

                                                      
1603. Manual de Direito Administrativo, 10.º edição, 4.ª reimpressão, Tomo II, 1991, p. 846.  
1604. Cfr. Acórdão do STA de 3 de Junho de 2003, Processo n.º 04773 (p. 9) e Acórdão de 2 de Junho de 

2005, proferido no processo n.º 0332/05, N.º Convencional JSTA0005515 e N.º do Documento 
SA1200506020332 (pp. 10 e 11), in www.dgsi.pt/jsta. 

1605. Cfr. os nºs 1 e 2 do artigo 59.º do Estatuto Disciplinar de 1984. Não sendo possível a notificação 
pessoal, prevê o n.º 1 do artigo 59.º do Estatuto Disciplinar que seja feita “por carta registada com aviso de 
recepção” e, falhando esta, por, por exemplo, o “arguido se encontrar ausente em parte incerta”, recorrer-se, 
subsequentemente, à “publicação no Diário da República” (n.º 2 do artigo 59.º) 

O recurso a estes sucessivos meios de notificação pressupõe a impossibilidade certa de notificação - 
“adquirida no momento em que se pretende dar a conhecer a acusação já elaborada e facultar a defesa do 
arguido” - e não a mera “prognose resultante de factos ocorridos antes da dedução da acusação”, sem que se 
possa concluir pela impossibilidade da notificação pessoal e, depois, da notificação postal, sem se ter tentado 
às mesmas proceder, sem êxito (cfr. Acórdão do STA de 14 de Março de 2002, Proc. n.º 0476/02, in 
www.dgsi.pt/jsta. Este Acórdão destaca ainda a importância de que se reveste a prática sem vícios da decisão 
final do procedimento disciplinar do ponto de vista da consecução das finalidades da responsabilidade 
disciplinar e, portanto, na “óptica do interesse público” (pp. 6 e 7). 
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impossibilidade da Administração provar que a notificação teve lugar na forma 

legalmente prescrita equivale à “falta de audiência do arguido”.  

Na disciplina legal do procedimento disciplinar, não é apenas a notificação da acusação 

que é objecto de especial regulação (quanto à forma e conteúdo, face ao disposto no 

Código do Procedimento Administrativo); esta aplica-se também à decisão final do 

procedimento, sendo de registar ainda a exigência de notificação ao arguido de 

“diligências para a inquirição de testemunhas”1606.  

d) A omissão de formalidades essenciais para a sua defesa, como o não confronto do 

arguido com a inteira acusação1607.: esta fixa os factos que a integram e indica o seu 

desvalor jurídico e efeito punitivo; conhecê-la implica também a possibilidade de 

conhecer todos os elementos e provas utilizadas pela acusação, pelo que não é sequer 

necessário invocar o direito de acesso aos documentos administrativos para aceder a 

todo o processo instrutor1608.  

e) Não tendo sido levada ao conhecimento efectivo do arguido a acusação, esta é ineficaz, 

mas constituindo um pressuposto de base dos actos subsequentes e estrutural à defesa 

do arguido inquina a validade de todos os actos posteriores e do acto punitivo1609. 

f) A não reelaboração da acusação tendo sobrevindo novos factos em resultado de 

diligências realizadas na fase de defesa ou na sequência daquelas ou por iniciativa da 

autoridade decidente. 

                                                      
1606. Cfr. artigos 59.º, 61.º, n.º 7, e 69.º do Estatuto Disciplinar de 1984. A obrigatoriedade de notificação 

é legalmente considerada devida, designadamente quanto a actos que “imponham deveres, sujeições ou 
sanções, ou causem prejuízos” (al. b) do artigo 66.º do CPA) e aos que “criem, extingam, aumentem ou 
diminuam direitos ou interesses legalmente protegidos ou afectem as condições do seu exercício” (al. c) do 
artigo 66.º do CPA). Cfr., quanto à forma e conteúdo das notificações em geral, os artigos 68.º e 70.º do CPA. 
A notificação ao arguido da decisão punitiva deve incluir, segundo as regras gerais aliás (artigo 68.º, n.º 1, 
alínea c), do CPA) a indicação dos meios administrativos e judiciais de que dispõe para impugnar ou contestá-
la. 

1607. Jesús Jordano Fraga, Nulidad de los Actos Administrativos y Derechos Fundamentales, Marcial 
Pons, Madrid, 1997, p. 265. 

1608. Cfr. artigos 57.º e 59.º, n.º 4, do Estatuto Disciplinar de 1984. 
1609. Salvatore Terranova diz que é nula a acusação e inválido o procedimento disciplinar (Il Rapporto di 

Pubblico Impiego, cit., p. 213).  
A peça acusatória em si, elaborada com todos os elementos necessários à defesa do arguido (artigo 57.º, 

n.º 2, e 59.º, n.º 4, do Decreto-Lei n.º 24/84, de 16.01), não é nula. 
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g) A inclusão no relatório que fundamenta a decisão punitiva de factos que não constam da 

acusação1610. 

h) Deixar de ouvir o trabalhador sobre as diligências de provas efectuadas depois do 

período de defesa. 

A defesa escrita apresentada pelo arguido e ou a realização das diligências de prova por 

si requeridas podem suscitar a necessidade de algum esclarecimento complementar ou 

justificar que seja efectuada uma outra diligência (contra-diligência), informada pelo 

contraditório.  

i) Denegar ou condicionar o acesso integral (v. g., por consulta) ao processo disciplinar. O 

princípio audi alterem e partem aplicado ao procedimento disciplinar postula que quer 

o trabalhador quer o seu advogado tenham acesso pronto aos documentos que integram 

o processo disciplinar e que possam analisá-los por tempo suficiente para apresentar a 

sua defesa1611. 

j) Não inquirir testemunhas, dentro de certos limites, sobre factos alegados na defesa 

escrita1612. 

k) Indeferir, infundadamente, diligências probatórias, o que contende com o princípio da 

descoberta da verdade material1613 e com “a ideia de ‘justo ou devido procedimento’”, 

que demanda “uma correcta ponderação e apreciação dos interesses coenvolvidos na 

acção administrativa”1614 e com o exercício do direito de defesa do trabalhador1615 1616. 

                                                      
1610. Acórdão de 10 de Março de 1998, Processo n.º 030978, N.º Convencional JSTA00053173, n.º do 

Documento n.º SA119980310030978, in www.dgsi.pt/jsta. 
1611. Existe imperfeito ou deficiente contraditório quando o trabalhador arguido não tem acesso a todos os 

actos do procedimento. Massimo Severo Giannini, Diritto Amministrativo, Volume secondo, Milano, 1970, p. 
1307, e Acórdão de 29 de Janeiro de 1985, Proc. C-228/83 (p. 10), in www.europa.eu.int. 

1612. Acórdão de 10 de Março de 1998, Processo n.º 030978, N.º Convencional JSTA00053173, n.º do 
Documento n.º SA119980310030978, in www.dgsi.pt/jsta.  

1613. Cfr. artigo 87.º, n.º 1, do CPA e artigo 42.º, n.º 1, do Estatuto Disciplinar de 1984.  
1614. Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 24 de Junho de 2004, p. 7, Processo n.º 0221/03, 

N.º convencional JSTA0004118, N.º do Documento SA1200406240221, in www.dgsi.pt/jsta.  
1615. Justifica-se, assim, que da decisão do instrutor cabe recurso administrativo. Ver Jesús Jordano Fraga, 

Nulidad de los Actos Administrativos y Derechos Fundamentales, Marcial Pons, Madrid, 1997, p. 263, João 
Caupers, Parecer elaborado no Processo n.º 76-DI-10, Relatório do Provedor de Justiça, 1977, pp. 132 e 138. 

1616. A legalidade ou ilegalidade do indeferimento tem de ser avaliada em face da pertinência ou 
necessidade dos meios de prova requeridos e da respectiva fundamentação; quando estiver em causa a sua 
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l) Não permitir ou restringir infundadamente o direito do trabalhador arguido preparar e 

oferecer a defesa que entenda por bem, designadamente, não conceder um prazo 

razoável para a apresentar, considerando a complexidade do processo ou processos ou 

as circunstâncias específicas do caso1617. “A falta de resposta dentro do prazo marcado 

vale como efectiva audiência do arguido para todos os efeitos legais”1618. Não é, assim, 

ilegal, “a inconsideração de factos alegados em defesa extemporânea e a não realização 

de diligências aí requeridas se não tiver sido invocado facto integrador de justo 

impedimento”1619. 

m) Igualmente essencial para a defesa é o apuramento da verdade dos factos, sob pena de 

dedução de acusação e posterior punição infundada ou com expressão superior ou 

diferente do que seria devido1620.  

2.10.3.2. A assistência por advogado 

O artigo 20.º, n.º 2, da Constituição atribui a todos o direito de se fazer acompanhar por 

advogado perante qualquer autoridade1621 e, consequentemente, a dispor de uma 

                                                                                                                                                                  
apreciação em sede de decisão final, é-o no contexto dos factos que o arguido pretende impugnar e dos factos 
do libelo acusatório que são considerados no relatório final do instrutor e, concomitantemente, da decisão 
punitiva. Cfr. artigo 77.º, n.º 2, do Estatuto Disciplinar de 1984. Em sentido próximo, ver o Acórdão do TJCE 
de 5 de Fevereiro de 1987, no Proc. n.º 403/85, p. 4, in www.europa.eu.int. 

1617. O arguido deve dispor de um prazo razoável para preparar a sua defesa, o qual no artigo 4.º do 
Anexo IX do Estatuto dos Funcionários Comunitários é de 15 dias, contados a partir da data da recepção do 
relatório que inicia o processo disciplinar.  

Reafirmando a importância de o arguido dispor de um prazo razoável de defesa, o Tribunal de Primeira 
Instância comunitário ajuizou, em Sentença de 18 de Outubro (T-333/99), suficiente o tempo de preparação 
de três dias úteis, na falta de previsão expressa de prazo no estatuto do pessoal aplicável ao Banco Central 
Europeu e considerando as circunstâncias específicas do caso, entre elas, o ter o arguido já “sido posto em 
condições de conhecer a natureza dos factos que lhe eram censurados e a qualificação jurídica destes pela 
decisão de suspensão”, o facto de o envio do processo que lhe foi remetido três úteis apenas antes da 
audiência ter “por objecto completar essa informação por provas e ilustrações”, o facto de o arguido não ter 
requerido o adiamento da audiência e o facto de lhe ter sido remetido, posteriormente, um parecer 
fundamentado para que alegasse o que tivesse por conveniente, o que ele fez (pontos 176 a 181, p. 30, in 
www.europa.eu.int). 

1618. Cfr. artigo 61.º, n.º 9, do Estatuto Disciplinar de 1984. 
1619. Acórdão do STA de 31 de Outubro de 2002, Proc. n.º 0517/02 (A4), N.º Convencional 

JSTA0001326 e N.º do Documento SA1200210310517, pp. 13 e 14.  
1620. As duas partes da norma do n.º 1 do artigo 42.º do Estatuto Disciplinar de 1984 - “falta de audiência 

do arguido em artigos de acusação” e “omissão de quaisquer diligências essenciais para a descoberta da 
verdade” reconduzem-se à garantia de defesa do arguido. 

1621. Sobre o aditamento deste n.º 2 ao artigo 20.º resultante da revisão constitucional a que se refere a Lei 
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“assistência técnica efectiva”1622, remetendo, sem prejuízo, para a lei a definição dos termos 

do respectivo exercício. No quadro do regime jurídico das restrições aos direitos, liberdades 

e garantias, as restrições legais ao exercício do respectivo direito devem fundar-se, 

designadamente, em “outros direitos ou interesses constitucionalmente protegidos” e 

limitar-se ao necessário para a sua salvaguarda (artigo 17.º e artigo 18.º, n.º 2, da CRP). 

O patrocínio por advogado do trabalhador arguido em procedimento disciplinar (e mutatis 

mutandis, visado em processo de inquérito ou de averiguações1623) é uma imposição do 

acesso do direito e, nesta medida, das garantias de defesa do trabalhador arguido (artigos 

269.º, n.º 3, artigo 32.º, n.º 10, e artigo 20.º, n.º 1, da Constituição).  

O direito a assistência por advogado compreende os seguintes direitos: 

a) O direito de o trabalhador arguido constituir advogado em qualquer fase do 

procedimento disciplinar1624.  

b) O direito de se fazer representar, com excepção dos actos que “sejam estritamente 

pessoais” (como o seu interrogatório e audição), por advogado constituído, 

exercendo os respectivos direitos no procedimento1625.  

A confiança do processo, ao invés, apenas pode verificar-se relativamente ao 

advogado, sobre o qual podem ser feitas as limitações e cominações que 

pressupõe1626.  

                                                                                                                                                                  
n.º 1/97, de 20 de Setembro.  

1622. “Como assinalou o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem em relação ao artigo 6.3. c) da 
Convenção de Roma (Sentença de 13 de Maio de 1980, caso Artico), a obrigação do Estado de assegurar 
assistência jurídica gratuita não se satisfaz com a simples nomeação ou designação de advogado oficioso, pois 
dito preceito da Convenção não falta de «nomeação» mas de «assistência», expressão idêntica à do artigo 24.2 
C.E., de onde se infere que o que a norma constitucional dispõe é que o acusado tenha direito a gozar de uma 
«assistência técnica efectiva», já que se se interpreta de uma maneira formal e restritiva “a assistência judicial 
gratuita correria o risco de revelar-se como uma palavra vazia em mais de uma ocasião.”  STC n.º 180/1990, 
referência número 180/1990, de 15 de Novembro de 1990, in www.tribunalconstitucional.es. 

1623. Cfr. artigo 87.º, n.º 5, do Estatuto Disciplinar de 1984.  
1624. Cfr. artigo 37.º, n.º 6, do Estatuto Disciplinar de 1984, e Acórdão n.º 88-090-P, do TC, processo n.º 

0149/84, TSC1988041988090P, in http://www.dgsi.pt/atco1.  
1625. João Caupers, parecer elaborado no Processo n.º 76-DI-10, do Provedor de Justiça, Relatório do 

Provedor de Justiça, 1977, cit., p. 136.  
1626. Leal Henriques, Processo Disciplinar, 1989, p. 183. 
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c) Compreende igualmente o direito de apoio técnico por advogado. A audição do 

trabalhador tem um papel central na defesa do mesmo, daí que se compreenda a 

expressa previsão legal do direito à presença de advogado no respectivo 

interrogatório. Quanto a este, aproveita o aduzido por Figueiredo Dias, a propósito 

do primeiro interrogatório judicial: “uma tal assistência visa também garantir o mais 

possível a pureza real dos autos, evitar declarações emitidas por equívoco, confusão, 

receio ou ignorância, permitir, enfim, a plena consistência futura do direito de 

defesa”1627. A assistência abrange não apenas as questões jurídicas, mas também 

sobre os aspectos de facto; importam ambas à defesa e nem sempre é fácil a 

respectiva dissociação1628. 

A não organização de “processo disciplinar”, como acontece, em regra, com a 

aplicação das sanções de advertência ou repreensão não prejudica a intervenção de 

advogado. A menor gravidade da infracção e a rapidez pretendida não é 

comprometida nem constitui justificação bastante para a restrição que daí resultaria 

para o direito em causa1629. 

d) O direito à assistência nas diligências de prova requeridas pelo trabalhador arguido, 

maxime, na inquirição das testemunhas. Não existe previsão legal da 

obrigatoriedade da “presença do advogado do arguido”, referindo, deste modo, 

alguma jurisprudência administrativa que “a falta da sua notificação para tal 

inquirição não constitui a nulidade”1630. Diferentemente, a presença do advogado e 

do arguido na diligência de inquirição das testemunhas é considerada, pela 

jurisprudência do TJCE, como parte do princípio audi alterem partem1631, assim 
                                                      

1627. Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 7/87 – Processo n.º 302/86, DR., I Série, n.º 33, de 9 de 
Fevereiro de 1987, p. 504-(8). 

1628. Cfr. Acórdão proferido no caso Engel et outros contra a Holanda, de 8 de Junho de 1976, pp. 36 e 37 
http://cmiskp.echr.coe.int/). 

1629. STC n.º 74/2004, de 22 de Abril de 2005, II.6.  
1630. A nulidade “prevista na última parte do n.º 1 do artigo 42.º do Estatuto Disciplinar”. Cfr. Acórdão de 

10 de Março de 1998, processo n.º 030978, n.º Convencional JSTA00053173, n.º do Documento n.º 
SA119980310030978, in www.dgsi.pt/jsta, e Sentença n.º 56/1998, de 16 de Março de 1998, do Tribunal 
Constitucional espanhol (www.tribunalconstitucional.es). 

1631. Acórdão de 29 de Janeiro de 1985, processo C-228/83 (p. 9) e Acórdão de 2 de Junho de 1994, 
processo n.º 326/91 (p.6), in www.europa.eu.int.  
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como na jurisprudência do Tribunal Administrativo das Nações Unidas, que reputa 

que a inquirição sem a presença de uma das partes importa um vício de 

procedimento1632. No procedimento disciplinar laboral privado, “entende-se que o 

carácter interno à empresa (e não judicial) do processo disciplinar para 

despedimento dispensa a presença do trabalhador, ou do seu representante, nas 

diligências probatórias”1633. 

O advogado é “elemento essencial da administração da justiça” (artigo 208.º da CRP). 

O Estatuto da Ordem dos Advogados enuncia sem limitações o mandato judicial, a 

representação e a assistência por advogado1634. O Código do Processo Penal associa a 

assistência e representação por advogado “a situações de defesa ou de afirmação de 

direitos, em que os assistidos ou representados estão directamente implicados”1635. 

A testemunha tem, fundamentalmente, o dever de “testemunhar e de responder com 

verdade às perguntas que lhe são colocadas sobre os factos que são objecto de prova”, 

não tendo, em princípio, no processo, um interesse próprio. A produção da prova 

testemunhal na fase de defesa constitui parte desta mesma: a presença do advogado do 

arguido na diligência enquadra-se, pois, no exercício do seu direito de defesa (artigo 
                                                                                                                                                                  

Eduardo García de Enterría e Tomás-Ramón Fernández defendem que “[s]ão, pois, repudiáveis tanto a 
ideia de um absoluto domínio do processo sancionatório pela Administração, devendo reconhecer-se o direito 
do acusado propor e presenciar as provas «pertinentes» (conceito jurídico indeterminado que será controlável 
pela jurisdição), assim como à consulta e a efectuar o contraditório relativamente à totalidade das actuações 
do processo, …” - Curso de Derecho Administrativo II, Novena Edición, Thomson Civitas, 2004, p. 195. O 
“procedimento é inteiramente contraditório” (idem, p. 196).  

Sobre o direito, em geral, de “cross-examine the other side’sitnesses” como parte do conteúdo da “Audi 
Alterem Partem Rule”, ver S.H. Bailey, C.A. Cross e J.F. Garner, Administrative Law, Cases and Materials, 
Londonm Sweet & Maxwell, 1977, pp. 415 e 416. 

1632. Anthony J. Miller, "Le droit applicable par le Tribunal Administratif des Nations Unies", in Le 
Contentieux de la Fonction Publique Internationale, Actes des Journées d’Études des 9-10 Décembre 1994, 
Organisées au Sénat Salle Clemenceau, Paris, éditions A. Pedone, 1996, pp. 230 e 231.  

1633. Maria do Rosário Palma Ramalho, Direito do Trabalho, Parte II, cit., p. 835.  
1634. Cfr. artigo 61.º, n.º 3, do estatuto da ordem dos advogados, aprovado pela Lei n.º 15/2002, de 26 de 

Janeiro (: “O mandato judicial, a representação e assistência por advogado são sempre admissíveis e não 
podem ser impedidos perante qualquer jurisdição, autoridade ou entidade pública ou privada, nomeadamente 
para defesa de direitos, patrocínio de relações jurídicas controvertidas, composição de interesses ou em 
processos de mera averiguação, ainda que administrativa, oficiosa ou de qualquer outra natureza.”) e artigo 
64.º (“Os advogados e advogados estagiários com inscrição em vigor não podem ser impedidos, por qualquer 
autoridade pública ou privada, de praticar actos próprios da advocacia.”). 

1635. Alberto Augusto Oliveira e Alberto Esteves Remédio, “Sobre o direito disciplinar da função 
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269.º, n.º 3, e artigo 32.º, n.º 10, ambos da CRP). Pode ainda servir, maxime, quando se 

trate de diligências de prova da iniciativa do instrutor nessa fase, para dar, desde logo, a 

conhecer ao trabalhador variações factuais justificativas de nova audiência. Nestes 

termos, deve ser notificado o trabalhador arguido e o respectivo advogado do local e 

hora da inquirição1636. A notificação ao advogado, para possibilitar a presença deste na 

inquirição das testemunhas oferecidas pela defesa, assegura a respectiva assistência, 

“que se presume ser quem se encontra tecnicamente apetrechado para assegurar a 

melhor defesa do arguido na tramitação respectiva”1637. 

Em geral, não existe fundamento para que não possam as testemunhas fazer-se 

acompanhar por advogado perante qualquer entidade administrativa ou judicial e, 

portanto, no inquérito e no procedimento disciplinar, independentemente de terem sido 

indicadas pelo trabalhador arguido1638. Fora do quadro da defesa deste, o direito a 

assistência por advogado não implica “notificações ou convocatórias na pessoa do 

advogado, mas apenas [é configurado] como direito de presença num acto 

concreto”1639. “A não notificação e não presença de advogado na inquirição de 

testemunhas, incluindo representantes sindicais, na fase de instrução, não compromete, 

por si, os direitos de defesa do arguido no processo disciplinar. É que, exactamente na 

fase da defesa, o arguido poderá requer nova audição das mesmas testemunhas e 
                                                                                                                                                                  
pública”, in Estudos em Homenagem a Cunha Rodrigues, Vol. II, Coimbra Editora, 2001, p. 659.  

1636. O n.º 7 do artigo 61.º do Estatuto Disciplinar de 1984 prevê a notificação ao arguido das “diligências 
para a inquirição de testemunhas [oferecidas pela defesa] não residentes no local onde corre o processo”. Esta 
notificação só tem sentido útil se se dirigir à possibilidade de presença na inquirição das testemunhas, do 
arguido ou do seu advogado, e no plano do direito de defesa do arguido. 

1637. Acórdão do STA de 19 de Abril de 2005, recurso n.º 183/04, Acórdão, do mesmo Tribunal, de 11 de 
Outubro de 2006, processo n.º 01166/05, in http://www.dgsi.pt/jsta, e artigo 159.º, § 2, da Lei n.º 8.112, de 11 
de Dezembro de 1990 (texto consolidado in http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/ L8112cons.htm), que 
“institui o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das autarquias, inclusive as de regime 
especial, e das fundações públicas federais”, dispondo que o “procurador do acusado poderá assistir ao 
interrogatório, bem como à inquirição das testemunhas, sendo-lhe vedado interferir nas perguntas e respostas, 
facultando-se-lhe, porém, reinquiri-las, por intermédio do presidente da comissão”: 

1638. Na falta de indicação deste fundamento, quaisquer outros argumentos não procedem, como, por 
exemplo, o de que a lei, regulando a intervenção e os poderes do advogado, não prever tal assistência e a de 
que não têm um interesse próprio, por não visadas no processo, a proteger. Cfr. Alberto Augusto Oliveira e 
Alberto Esteves Remédio, “Sobre o direito disciplinar da função pública”, in Estudos em Homenagem a 
Cunha Rodrigues, Vol. II, Coimbra Editora, 2001, pp. 646 a 663, maxime, pp. 646 a 666.  

1639. Alberto Augusto Oliveira e Alberto Esteves Remédio, “Sobre o direito disciplinar da função 
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representantes, aí, sim, com a garantia do direito de presença do seu mandatário. E, por 

isso, não poderá ser proferida decisão punitiva sem essa garantia”.1640 

Quanto à presença do trabalhador arguido na inquirição das testemunhas, sujeita ao 

respectivo questionamento1641, crê-se que a garantia de um depoimento livre e genuíno 

destas, num quadro laboral de quotidiana proximidade, depõe contra aquela presença (o 

que, nalguns casos, pode acabar por dar lugar a uma espécie de acareação) e que, na 

perspectiva do direito de defesa do mesmo, deve ser obrigatória aquela notificação para 

que, na inquirição das testemunhas, esteja presente advogado que o patrocine1642, de 

modo a ser assegurada a respectiva “contra-instância”1643. 

Não deve, no entanto, ser absolutizada, no sentido em que não deve funcionar como uma 

presunção de ilegalidade do acto, mas tem de ser avaliada à luz do direito de defesa, de 

modo que, na falta de notificação correspondente do advogado e consequente presença, 

importa que seja dado ao trabalhador arguido a possibilidade de contradizer o conteúdo ou 

o resultado da diligência e a possibilidade de “advertir o instrutor de que tem por irregular a 

falta de convocatória e, inclusive, propor uma repetição das diligências”1644. 

                                                                                                                                                                  
pública”, cit., p. 666. 

1640. Acórdão do STA, de 11 de Outubro de 2006, processo n.º 01166/05, in http://www.dgsi.pt/jsta.  
1641. Francisco Cardona, “Foundations and procedures on discipline of civil servants”, Outubro de 2002, 

p. 5, in http://www.oecd.org/dataoecd/27/45/37197156.pdf: “Uma específica aplicação do princípio do 
contraditório … é o de que as testemunhas propostas por qualquer das partes no procedimento deve ser sujeito 
ao interrogatório de ambas as partes.”  

1642. Relativamente à publicidade da audiência, Ireneu Cabral Barreto, dá conta da admissão da sua 
exclusão quando interesses ponderosos exista, ou quando da mesma se deduza que “assegurará que s 
testemunhas farão depoimentos mais sinceros e completos ou contribuirá para a própria segurança dos 
intervenientes”. Advoga que sejam sopesados em concretos os interesses e que a exclusão da publicidade se 
limite sempre ao estritamente necessário para não ofender os interesses prevalecentes. Cfr. “Direito ao exame 
da causa publicamente”, p. 14, http://www.gddc.pt/actividade-editorial/pdf-publicacoes/7576-f.pdf”.  

1643. Dando ao arguido “a oportunidade de fazer a contra-instância das testemunhas”, um dos elementos 
de equidade no procedimento. Cfr. Harry Calvert, An Introduction to British Constitututional Law, 
Blackstone Press Limited, 1985, p. 207. 

1644. Sentença n.º 56/1998, de 16 de Março de 1998, do Tribunal Constitucional espanhol 
(www.tribunalconstitucional.es): “É certo que a falta de notificação privou-o de uma contradição imediata, 
mas também o é que, por um lado, os testemunhos foram acordados pelo instrutor, com fixação prévia de 
perguntas, feitas por funcionário competente e documentados no processo com as assinaturas das 
testemunhas. Deve acentuar-se também que o hoje recorrente pôde, já em sede administrativa, advertir o 
instrutor de que considerava irregular a falta de convocatória e, inclusive, propor uma repetição das 
diligências.” 

No sentido da admissibilidade da sanação da “nulidade procedimental”, cfr. Acórdão do STA de 19 de 
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Nas situações em que o trabalhador arguido se encontra ausente em parte incerta, sem que 

seja possível notificá-lo, sem prejuízo da notícia pública da respectiva acusação e eventual 

punição, justificar-se-ia a notificação a estrutura representativa dos trabalhadores para 

intervir no processo em representação daquele1645. 

2.10.3.3. O desvalor jurídico da decisão disciplinar sem garantia do direito de 

audiência e defesa 

O direito de defesa e audiência é, como visto, delimitado pela acusação e pelo material 

instrutório que a suporta. É um direito fundamental com a natureza própria dos direitos, 

liberdades e garantias (artigo 269.º, n.º 31646, e artigo 32.º, n.º 10, da CRP). Deste modo, os 

actos que ofendam o seu conteúdo essencial são nulos (artigo 133.º, n.º 2, alínea d), do 

CPA1647).  

A referência legal à “nulidade insuprível”, para certos casos de preterição do direito de 

defesa, e a percepção de tal nulidade num sentido «processual», tem colocado a preterição 

do direito de defesa, em regra, no plano da anulabilidade1648. Na história do Direito 

                                                                                                                                                                  
Abril de 2005, recurso n.º 183/04 (“E pode dizer-se, ainda, como se julgou nos supra citados acórdãos de 
30.4.1991 e 22.11.94, que mesmo para quem entenda que a referida omissão não integra tal nulidade, sempre 
se verificaria a nulidade prevista no n.º 2 do mesmo artigo, a qual, por ter sido arguida no recurso hierárquico 
e, portanto, antes da decisão final do processo disciplinar, não estaria sanada.”), e Acórdão, do mesmo 
Tribunal, de 11 de Outubro de 2006, processo n.º 01166/05, in http://www.dgsi.pt/jsta.  

1645. Ver Raimundo Nonato Fernandes (“Do procedimento disciplinar na função pública”, in Revista de 
Direito Público, Ano XIV, Janeiro/Junho – 1981, n.º 57-58, editora revista dos tribunais, p. 61), que noticia a 
nomeação de “defensor dentre funcionários das mesmas classe e categoria”.  

1646. Direito fundamental de natureza análogo aos direitos, liberdades e garantias do Título II da Parte I da 
Constituição, beneficiando, por isso, do regime que lhe é próprio, designadamente, do artigo 18.º da 
Constituição (artigo 17.º da CRP). Tem fundamentalmente uma dimensão negativa, de direito que protege o 
seu titular em face de actos agressivos, limitativos ou restritivos. 

1647. Nesta linha, o artigo 133.º, n.º 2, alínea d), dispõe que são nulos os “actos que ofendam o conteúdo 
essencial de um direito fundamental”. 

1648. A “falta de audiência do arguido em artigos de acusação nas quais as infracções sejam 
suficientemente individualizadas e referidas aos correspondentes preceitos legais” e ou a “omissão de 
quaisquer diligências essenciais para a descoberta da verdade” constituem “nulidades insupríveis” (artigo 42.º, 
n.º 1, do Estatuto Disciplinar de 1984). A expressão nulidade insuprível não é entendida, no entanto, como 
nulidade do acto, mas como falta de formalidade essencial, a que corresponde, em regra, o desvalor da 
anulabilidade. A jurisprudência do STA faz equivaler a nulidade insuprível à anulabilidade. Cfr. Acórdão do 
STA de 21 de Junho de 1994, recurso n.º 31 621, in Apêndice ao DR, de 31 de Dezembro de 1996, Volume 
III (Junho), p. 4999, Acórdão do STA de 20 de Março de 2003, Processo n.º 0369/02, N.º Convencional 
JSTA0002097 e N.º do Documento SA1200303200369, p. 11, e Carlos Alberto Fernandes Cadilha, Direito 
Disciplinar da função pública. Alguns Tópicos, texto policopiado, 2003, p. 12. 
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disciplinar da função pública, encontram-se, não obstante, pontos de apoio para a conexão 

da “nulidade insuprível” à “nulidade absoluta”1649. A identificação do desvalor da 

preterição do direito de defesa tem que ser aferido, em concreto, segundo o parâmetro da 

afectação do conteúdo essencial do direito de audiência e defesa1650. A nulidade é o 

desvalor jurídico do acto punitivo nas situações em que tenha sido eliminada ou 

substancialmente diminuída1651 a possibilidade de defesa e de ser ouvido do trabalhador, 

quando se produza, para usar a expressão espanhola, “indefensión real”1652. A violação do 

direito de audiência e defesa é, neste caso, como tal, de conhecimento oficioso1653. 

No Acórdão do STA de 7 de Maio de 2002, Processo 047887, destaca-se que, “não se 

mostrando que a omissão de audiência da testemunha se tenha repercutido directa, imediata 

e necessariamente, no acto que a final aplicou tal pena, a nulidade processual cometida é 

geradora de vício de forma que torna a pena aplicada pelo acto impugnado meramente 

anulável”1654. Pode contrapor-se que a diligência probatória em falta poderia, 

eventualmente, infirmar essa prova, pelo que não é seguro quedar-se o acto por aquele 

desvalor. Não é também razoável sobrepor o eventual efeito útil da diligência em falta ao 

                                                      
1649. Regista Fausto de Quadros, designadamente: “com a extinção dos conselhos de disciplina quanto aos 

funcionários civis da Metrópole, levada a cabo pelo Estatuto Disciplinar, o Supremo tem vindo já desde 
alguns anos a defender que a única nulidade insuprível em processo disciplinar é a resultante da falta de 
audiência do acusado” (Os Conselhos de Disciplina na Administração Consultiva Portuguesa, citado, pp. 399 
e 400); “na legislação ultramarina encontramos consagrada a doutrina segundo a qual as nulidades insupríveis 
(ou seja, as verdadeiras nulidades) em processo disciplinar se limitam à nulidade resultante da falta de 
audiência do acusado” (p. 401). Fausto de Quadros, destacando, em 1974, que o direito de defesa tinha 
consagração constitucional, por o direito à instrução contraditória, afirmado no artigo 8.º, n.º 10, da 
Constituição, abranger também os procedimentos disciplinares e invocando o Direito Natural, defendia que a 
preterição de tal direito era sancionada com a nulidade (idem, cit., pp. 401, 502 e 503). 

Ver Acórdão do STA de 25 de Janeiro de 1957, processo n.º 004863, JSTA00026200, 
SA119570125004863, e DAR, II Série-RC, n.º 20, de 12 de Setembro de 1996, p. 542. 

1650. Cfr. artigo 269.º, n.º 3, e artigo 32.º, n.º 10, da CRP e artigo 133.º, n.º 2, alínea d), do CPA. 
1651. Sentença n.º 56/1998, do Tribunal Constitucional espanhol, de 16 de Março de 1998, registo n.º 

4241/1994, in www.tribunalconstitucional.es. 
1652. Jesús Jordano Fraga, Nulidad de los Actos Administrativos y Derechos Fundamentales, cit., p. 263, 

nota 190, e Gomes Canotilho e Vital Moreira pronunciam-se, em geral, pela nulidade - Constituição da 
República Portuguesa Anotada, Coimbra, 1993, p. 947. 

1653. Sobre o conhecimento oficioso pelo juiz da “violação do direito de ser ouvido”, ver Michel 
Stassinopoulos, Le Droit de la Défense Devant les Autorités Administratives, cit., p. 216.  

1654. In www.dgsi.pt. A relevância da omissão de formalidade tem de ser aferida em face do material de 
sustentação (prova) da acusação, fundamento da punição. Ver, também, Parecer n.º 42/1969, PGRP00005042 
e PPA19700307004260. 
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peso já certificado das provas que se apresentam para a matéria de facto1655, isto é, existem 

meios de prova que apoiam os factos integrativos de infracção disciplinar1656. A 

consideração substancial das formalidades procedimentais obriga a uma análise de cada 

caso e que se procure o fim que visa e, portanto, a garantia do administrado que assegura, 

assim como a ponderação das dúvidas que a sua omissão deixaria relativamente à 

legalidade do acto1657. 

O enunciado da alínea d) do n.º 2 do artigo 133.º do CPA levanta, não obstante, algumas 

dificuldades, a do conceito de “ofensa” e a do conceito de “conteúdo essencial”1658. É 

sabido que a vinculação aos direitos fundamentais, maxime, direitos, liberdades e garantias 

postula a interpretação da legalidade e a aplicação daqueles no sentido mais favorável à sua 

efectividade. No outro lado, os valores que enfermam os regimes da nulidade e da 

anulabilidade, entre os quais, a segurança jurídica, depõe contra uma sua “interpretação 

expansiva”. “O conceito de lesão” está, nesta medida, como observa Jesús Jordano Fraga, 

                                                      
1655. No caso sub judice, o arguido e o seu mandatário não foram notificados do facto de não ter sido 

localizada uma das testemunhas indicadas pela defesa, para dela prescindir ou para a substituir, antes tendo o 
instrutor procedido à audição de uma outra testemunha não indicada no rol de testemunhas pela defesa mas 
notificada àqueles. Esta audição inscreveu-se na linha de delimitação da defesa e não da acusação (cfr. 
Acórdão de 7 de Maio de 2002, Processo n.º 47887, do STA, in www.dgsi.pt/jsta). 

1656. Neste sentido, Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 19 de Junho de 2002, Processo 02S2158, 
n.º convencional JSTJ00001050, n.º do documento SJ200206190021584, in www.dgsi.pt/jstj, pp. 1, 13 e 14. 

Se a matéria acusatória imputada ao arguido tem apoio inequívoco na prova produzida, prévia à acusação 
e em concretização do requerido pela defesa, a omissão de uma formalidade processual, como por exemplo, a 
falta de audição de uma testemunha indicada pela defesa não cai inelutavelmente na categoria das nulidades 
insupríveis. Assim é se se puder afirmar que o material acusatório que fundamentou a aplicação de dada 
sanção está suficientemente provado de forma a não deixar dúvidas. 

1657. Critério usado pelo Conselho de Estado belga para “determinar o carácter essencial de uma forma” 
apud Jesús Jordano Fraga, Nulidad de los Actos Administrativos Y Derechos Fundamentales, Marcial Pons, 
1997, p. 77, e Michel Stassinopoulos, Le Droit de la Défense Devant les Autorités Administratives, cit., pp. 
125, 209, 210, 214 a 216. 

Com interesse é de reter a distinção, no Código do Trabalho, entre o vício de forma por despedimento não 
esteado em procedimento disciplinar prévio e o vício de forma por procedimento deficiente e, quanto a este, 
em função do tipo de deficiência. No primeiro caso, ao invés de no segundo, não é admitida a reabertura do 
procedimento disciplinar. O procedimento disciplinar deficiente “só pode ser declarado inválido” no caso das 
deficiências que assinala (artigo 430.º, n.º 2, do Código do Trabalho). Ver Maria do Rosário Ramalho, Direito 
do Trabalho, Parte II, cit., pp. 842 a 845. 

1658. À semelhança do artigo 62.1.a) do Regime Jurídico das Administrações Públicas e do Procedimento 
Administrativo Comum, espanhol, aprovado pela Lei 30/1992, de 26 de Novembro, segundo o qual são nulos 
os actos que “lesem o conteúdo essencial dos direitos e liberdades susceptíveis de amparo constitucional” – 
Jesús Jordano Fraga, Nulidad de los Actos y Derechos Fundamentales, cit., pp. 51 e segs.  
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sujeito a “tensões expansivas e restritivas”1659. A ofensa é sinónimo, enquanto enunciado 

linguístico, de lesão e violação; na sua expressão jurídica, esta pode acontecer de forma 

activa ou ter lugar por negação (desconhecer, desconsiderar, deixar de atender), por acto 

jurídico ou via de facto, de forma actual, efectiva ou potencial. Afectar é usado, amiúde, de 

forma alternativa, mas, em verdade, pode ser algo menos, quer dizer apenas por em 

causa1660.  

O conceito de “conteúdo essencial” tem protecção constitucional no artigo 18.º, n.º 3, da 

CRP, constituindo um limite à restrição legal (válida) do exercício dos direitos, liberdades e 

garantias, um núcleo identificativo, fixo, para alguns, relativo, para outros. No artigo 133.º, 

n.º 2, alínea d), do CPA, constitui um critério de distinção entre actos nulos e anuláveis. 

A invocação de “conteúdo essencial” faz surgir a ideia de «conteúdos não essenciais» do 

direito1661, o que fragiliza ou não será o mais adequado ao “carácter dos direitos 

fundamentais … como princípios superiores do ordenamento, dotados de efectividade 

imediata e preferente frente a todos os poderes públicos, a Administração e os 

tribunais”1662.  

Contra a mesma, argumenta-se ainda que a lesão existe ou não existe, não fazendo sentido 

ou não sendo possível falar de uma lesão a meio termo ou lesão não essencial; que 

comporta um excessivo grau de indeterminação propiciador de pronunciamento vários1663.  

                                                      
1659. Jesús Jordano Fraga, Nulidad de los Actos y Derechos Fundamentales, cit., pp. 72, 73, 85 e 104. 
1660. Jesús Jordano Fraga, Nulidad de los Actos y Derechos Fundamentales, cit., pp. 72 a 84. 
1661. Cruz Villalón apud Jesús Jordano Fraga, Nulidad de los Actos y Derechos Fundamentales, cit., p. 93, 

nota 148. 
1662. Expressão de Fernández apud Jesús Jordano Fraga, Nulidad de los Actos y Derechos Fundamentales, 

cit., p. 84, e o autor a pp. 92 e 93 (“Os direitos fundamentais são ao mesmo tempo parte dos fins que 
justificam os seus poderes (o que inclui a promoção do seu exercício efectivo) e um limite para a actuação 
administrativa”). No sentido crítico, à consideração dos “graus de gravidade da violação do direito de ser 
ouvido”, ver Michel Stassinopoulos, Le Droit de la Défense Devant les Autorités Administratives, cit., pp. 
211 a 214. 

1663. Respectivamente, Vázquez Irrubieta e Fernández Pastrana apud Jesús Jordano Fraga, Nulidad de los 
Actos y Derechos Fundamentales, cit., respectivamente, pp. 90 e 87. 

Na proposta de reforma da Lei 30/1992, os professores Pérez Moreno, López Menudo e Parejo Alfonso, 
apresentada em 1996, prevê-se a alteração da norma em referência, com a cominação da nulidade dos actos 
das Administrações Públicas que impeçam ou desrespeitem o legítimo exercício dos direitos e liberdades 
susceptíveis de amparo constitucional (idem, pp. 105 a 107). 
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Na dilucidação da noção de “conteúdo essencial do direito”, duas ofensas ou violações a 

preenchem:  

a) a violação desproporcionada, excessiva e injustificada do direito (“integra[ndo-se] a 

proporcionalidade no conteúdo essencial” do direito1664 ou substituindo-se à 

“operatividade ou virtualidade” deste (conteúdo), ou aplicando-o em termos em que 

não seja possível “ponderar os direitos, bens ou valores em conflito, pela 

preferência que seja devida a um deles”1665);  

b) a ofensa que atinge as “faculdades ou possibilidades de actuação necessárias para 

que o direito seja reconhecido como pertencente ao tipo descrito e sem as quais 

deixa de pertencer a esse tipo”, ficando submetido a “limitações que o tornam 

impraticável, o dificultam para além do razoável ou o despojam da necessária 

protecção”1666. 

Sem prejuízo, no plano do desvalor jurídico, é também pertinente a observação do Supremo 

Tribunal Administrativo, segundo a qual “as garantias dos direitos dos arguidos não podem 

ser vistas, como muitas vezes sucede, como categorias abstractas, formais, tipo pronto a 

vestir, mas como instrumentos concretos cujo conteúdo há-de ser conformado em função da 

natureza e características da matéria disciplinar em causa”1667. 

Pedro Machete justifica a nulidade para a preterição da audiência dos interessados no 

âmbito de procedimentos sancionatórios, referenciando os processos de contra-ordenação e 

disciplinares, por a participação procedimental estar “predisposta como meio necessário à 

                                                      
1664. Jesús Jordano Fraga, Nulidad de los Actos y Derechos Fundamentales, cit., p. 102. 
1665. Polakiewicz e Bacigalupo apud Jesús Jordano Fraga, Nulidad de los Actos y Derechos 

Fundamentales, cit., p. 167, nota 167. 
1666. Jesús Jordano Fraga, Nulidad de los Actos y Derechos Fundamentales, cit., pp. 93 e 94. 
1667. No caso concreto, estava em causa a redacção da acusação. O Tribunal destacou que “as infracções 

disciplinares imputadas ao recorrente traduziam-se em comportamentos e actividades que se prolongaram ao 
longo dos anos (…) Comportamentos e actividades marcadamente ilegais, em vários planos, e que, por isso, 
seguramente o recorrente pretendeu desempenhar com discrição. E, portanto, a individualização que delas 
devia ser feita, tinha que ter em consideração justamente isso.” Acórdão de 2 de Junho de 2005, proferido no 
processo n.º 0332/05, N.º Convencional JSTA0005515 e N.º do Documento SA1200506020332 (pp. 10 e 11), 
in www.dgsi.pt/jsta.  
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protecção de determinados bens fundamentais e, em consequência, funcionalizada a esse 

fim”1668. 

Em suma, o desvalor jurídico da preterição do direito de audiência e defesa exige, em 

primeiro lugar, a identificação concreta dos preceitos constitucionais e legais em causa 

(tendo presente o imperativo da interpretação da lei conforme aos direitos fundamentais), 

em segundo lugar, a determinação das faculdades contidas no direito afectado e, em 

terceiro lugar, a aferição da gravidade da afectação.  

2.10.4. A fase da decisão 

2.10.4.1.  A decisão do procedimento disciplinar 

O procedimento disciplinar conclui-se com a tomada da decisão pelo órgão competente 

para a aplicação da sanção abstractamente convocada pela acusação. A decisão assenta no 

relatório final do instrutor, que constitui o respectivo projecto. O relatório deve 

contextualizar a iniciativa procedimental, apresentar as diligências instrutórias realizadas, 

os factos apurados e a sua sustentação instrutória, os argumentos e alegações de defesa do 

trabalhador e os motivos de direito (os deveres violados, a infracção disciplinar em que se 

traduz a respectiva violação e a sanção que lhe corresponde). Concluirá, propondo a 

punição, ou não, do trabalhador, conforme os casos. No primeiro caso, impõe-se-lhe uma 

mais densa explicitação das motivações de facto da decisão e das motivações de direito e a 

enunciação dos elementos que influem na determinação concreta de sanção disciplinar a 

aplicar. No segundo caso, demonstra a ausência ou insuficiência da materialidade de facto 

ou as razões jurídicas que justificam a decisão de não punir1669.  

A partir do relatório final do instrutor, uma de três situações se coloca ao órgão com 

competência para decidir: i) aplicar uma sanção disciplinar, acolhendo proposta nesse 

sentido – a sanção a aplicar pode, porém, ficar aquém do proposto, ponderados os critérios 

legais da decisão1670 –; ii) ao invés de proposta de punição do instrutor, decidir pela não 

                                                      
1668. “O direito de ser ouvido no âmbito de procedimentos especiais – Ac. do STA de 30.10.1996, P. 38 

064”, in CJA n.º 2, Março/Abril, 1997, p. 52.  
1669. Cfr. artigo 66.º do Estatuto Disciplinar de 1984.  
1670. Fixados no artigo 28.º do Estatuto Disciplinar de 1984.  
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punição ou, diferentemente de proposta de arquivamento, decidir pela punição do arguido; 

iii) emitir juízo de insuficiência probatória (o que poderá acarretar, designadamente, a 

emissão de parecer pelo superior hierárquico do trabalhador ou de serviço jurídico ou de 

inspecção). Em todos os casos, salvo quando acolhe sem reservas o relatório do instrutor, 

tem de fundamentar a respectiva decisão1671, expondo, de forma clara, suficiente e 

congruente, os “fundamentos de facto e de direito da decisão”1672.  

O relatório final do instrutor constitui sempre parte integrante da decisão. Mesmo quando 

dele discorda, das conclusões e proposta do instrutor, a decisão disciplinar fundamenta-se 

necessariamente – nele tem que estar contida – no relatório final do instrutor, com destaque 

para os factos nele fixados.  

A decisão de arquivamento, que não acolhe proposta de aplicação de sanção ou que aplica 

sanção menos gravosa tem de ser também fundamentada, nos termos gerais, não só porque 

divergente da proposta do instrutor, mas também porque tem de ser explicada em face das 

finalidades justificativas do procedimento disciplinar. A margem de apreciação e escolha de 

que dispõe o órgão decisor obriga-o a apresentar os fundamentos do seu acto1673, de molde 

a garantir o controlo da sua juridicidade1674. As razões do decisor são razões jurídicas ou 

juridicamente enquadradas. Não procede a invocação da equívoca e simples “conveniência 

da Administração”1675.  

                                                      
1671. Cfr. artigos 65.º e 66.º, n.º 4, do Estatuto Disciplinar e artigo 124.º, n.º 1, alíneas a) e c), do CPA. 
1672. Cfr. artigo 125.º, n.ºs 1 e 2, do Estatuto Disciplinar de 1984.  
1673. Por exemplo, explicar porque razão opta por aplicar, por exemplo, a sanção de suspensão ao invés da 

de inactividade, quando os factos apurados e a qualificação jurídica dos mesmos indicavam ser de aplicar a 
segunda, ou de arquivar o procedimento quando estava provada a «existência material» de determinada 
infracção ou ainda explicar a decisão pela sanção de suspensão de 20 dias ao invés dos propostos 200 dias. 

1674. A “fundamentação da decisão disciplinar (…) possibilita ao agente o conhecimento dos motivos 
sobre os quais se baseia o veredicto do superior para tomar, querendo, posição face ao seu conteúdo, facilitar-
lhe a verificação de se houve um desvio do fim imposto por lei ao poder disciplinar, e proporciona aos órgãos 
do contencioso o exame do desvio de poder, caso seja fundamento do recurso” - Fausto de Quadros, Os 
Conselhos de Disciplina na Administração Consultiva Portuguesa, cit., p. 308.  

1675. Fausto de Quadros, Os Conselhos de Disciplina na Administração Consultiva Portuguesa, cit., pp. 
291 e 292: “propondo a absolvição do agente, pois, não obstante o agente ter praticado uma infracção 
disciplinar, pode acontecer que, quer por razões de conveniência da Administração, quer pelo mecanismo das 
regras de graduação da responsabilidade disciplinar, o conselho de disciplina entenda que o agente deve ser 
absolvido”. 

Não colhe a invocação de que aos administrados não cabe pronunciar-se “sobre juízos de mérito” ou 
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A decisão disciplinar coincidente com o relatório do instrutor não tem a natureza de um 

acto homologatório1676, não é meramente integrativa de um acto administrativo anterior1677. 

Por um lado, aquele relatório dificilmente pode ser reconduzido ao conceito de acto 

administrativo (artigo 120.º do CPA). Por outro lado, o acto do órgão decisor, apesar de 

alicerçado naquele, encerra um juízo autónomo sobre a «matéria disciplinar», juízo que, 

tendo-se traduzido, numa decisão de concordância, poderia ter sido de divergência ou 

determinativo da continuação da actividade instrutória1678. 

No “acto administrativo disciplinar” há, assim, uma única declaração de vontade, um único 

autor, o que o qualifica como acto simples1679. Depende, sem prejuízo, do relatório final do 

instrutor, que condiciona a sua validade, na medida em que a decisão disciplinar o 

pressupõe, constituindo a sua base e a parte fundamental da sua fundamentação, o qual, 

portanto, deve expressamente referenciar1680. 

2.10.4.1.1. A natureza jurídica do relatório do instrutor 

O relatório, como resulta do que vem sendo exposto, tem carácter vinculante, na medida em 

que a decisão não só o pressupõe como o tem necessariamente por referência, mesmo 

quando o órgão com competência decisória diverge num sentido mais favorável. Apesar de 

constituir base decisória necessária da decisão disciplinar não significa, por exemplo, que 

tendo no relatório sido proposta a absolvição, não possa ser tomada decisão punitiva ou que 

tendo sido proposta sanção de certa gravidade não possa ser decidido pela aplicação de 

                                                                                                                                                                  
sobre “juízos de oportunidade” (Parecer n.º 141/2001, do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da 
República, in DR., II Série, n.º 184, de 10 de Agosto de 2002, p. 13 749). As decisões administrativas (ainda 
que de mérito e ou de oportunidades) porque não são juridicamente inócuas são sempre sindicáveis. 

1676. Sobre o acto homologatório, João Caupers, Direito Administrativo, Guia de Estudo, 4.ª edição, 1999, 
p. 223. 

1677. Diversamente, Fausto de Quadros, Os Conselhos de Disciplina na Administração Consultiva 
Portuguesa, cit., pp. 311, 312, 315 e 317. 

1678. A margem de valoração e decisão de que dispõe nos limites dos factos apurados e da delimitação 
jurídica deles feita obsta à qualificação da decisão que é sobre ele proferido como um acto homologatório. 

Sobre a qualificação da decisão disciplinar proferida sobre o parecer do conselho disciplinar no sentido de 
um acto homologatório, ver Fausto de Quadros, Os Conselhos Disciplinares na administração Consultiva 
Portuguesa, cit., pp. 431 e segs.  

1679. Os Conselhos de Disciplina na Administração Consultiva Portuguesa, cit., pp. 313 e 314. 
1680. Para que sejam claramente seguros os fundamentos da decisão. Ver Acórdão do TCA Sul, de 26 de 

Janeiro de 2006, Processo n.º 06089/02, in www.dgsi.pt/jtca. 
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sanção mais grave. Ponto é que tais decisões não extravasem o «material acusatório» 

contido na nota de culpa e que da defesa e diligências subsequentes não resulte a 

insustentabilidade fáctico-jurídica de tais decisões.  

Esta leitura permite quer proteger o trabalhador contra sanção infundada quer controlar a 

correcção jurídica da valoração contida no relatório final. Não procede a invocação da 

reformatio in peius. O órgão com competência disciplinar apenas valora o material 

instrutório e valorativo de que o relatório final constitui uma síntese1681. 

Este relatório, não sendo ainda a decisão, não é também um mero parecer e uma mera 

proposta. O instrutor não é chamado a meramente formular “uma opinião crítica autorizada 

sobre assunto submetido ao [seu] estudo”. Tem uma dimensão propulsiva, porque confronta 

o órgão competente para decidir com a necessidade de agir em face de certa «realidade» 

que lhe faz presente, mas é mais do que uma proposta1682. No relatório final, o instrutor 

expõe o resultado da sua actividade instrutória e da sua direcção e tramitação do 

procedimento1683. Compreende o acertamento jurídico-disciplinar da conduta do 

trabalhador. Consiste, em suma, “num juízo valorativo que … [tem] por objecto a 

qualificação jurídica dos factos imputados ao agente e a sugestão à Administração activa da 

sanção aplicável (se o for)”1684. Acresce-lhe o carácter vinculativo acima assinalado. Para 

utilizar um único título de designação da qualidade do relatório final do instrutor, dizemos 

que é uma pré-decisão. 

O relatório final não produz por si efeitos na esfera jurídica do trabalhador, pelo que não é 

desde logo impugnável1685. Dir-se-á, no entanto, que compromete “em certo sentido a 

                                                      
1681. Em sentido diferente, Fausto de Quadros, Os Conselhos de Disciplina na Administração Consultiva 

Portuguesa, cit., pp. 311 e 312. 
1682. Sobre o conceito de parecer e proposta, Fausto de Quadros, Os Conselhos de Disciplina na 

Administração Consultiva Portuguesa, cit., pp. 218 e segs., e João Caupers, Direito Administrativo I, cit., p. 
209.  

1683. Paulo Otero define os relatórios como “actos pelos quais se expõe o resultado de uma apreciação 
sobre determinada situação concreta relacionada com uma actividade desenvolvida pelo seu autor” (Direito 
Administrativo, Relatório de uma disciplina apresentado no concurso para professor associado na Faculdade 
de Direito da Universidade de Lisboa, Lisboa, 1998, p. 432, ponto 72.2.4). 

1684. As palavras são de Fausto de Quadros, in Os Conselhos de Disciplina na Administração Consultiva, 
cit., pp. 37 e 124. 

1685. Cfr. artigo 268.º, n.º 4, da CRP. 
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decisão final”, pelo que tem de ser tratado como esta1686, ou que tem de o ser “quando 

comprometer em sentido conforme a decisão final que se destina a preparar”1687. O 

importante é “não deixar sem defesa os particulares”1688. O relatório, enquanto base 

decisória, quer o siga, sem mais, quer quando dele se afasta tem de ser invocado pelo órgão 

competente na decisão1689 e especificamente fundamentado no segundo caso1690. Embora 

seja determinante e limitativo da decisão do procedimento disciplinar, a amplitude de 

variação desta esvazia, parcialmente, a eficácia da impugnação do relatório. 

2.10.4.1.2. A audiência prévia 

Os “interessados têm o direito de ser ouvidos no procedimento antes de ser tomada a 

decisão final”, uma vez “concluída a instrução”1691. Para tanto, o órgão instrutor deve 

fornecer aos interessados “os elementos necessários para que... fiquem a conhecer todos os 

aspectos relevantes para a decisão, nas matérias de facto e de direito, indicando também as 

horas e o local onde o processo poderá ser consultado”1692. “Na resposta, os interessados 

                                                      
1686. O STA no Acórdão de 15 de Outubro de 1965 sustentou que “os actos preparatórios são tratados 

como actos definitivos, para efeitos contenciosos, quando comprometam e certo sentido a decisão final que se 
destinavam a preparar” – apud Fausto de Quadros, Os Conselhos de Disciplina na Administração Consultiva 
Portuguesa, cit., p. 420.  

1687. Neste sentido, a propósito do parecer do conselho de disciplina, Fausto de Quadros, Os Conselhos de 
Disciplina na Administração Consultiva Portuguesa, cit., p. 421. 

1688. Fausto de Quadros, Os Conselhos de Disciplina na Administração Consultiva Portuguesa, cit., p. 
422.  

1689. Fausto de Quadros defende enfaticamente “a menção do parecer na própria decisão”, porque 
“permite apreender melhor a influência que o parecer teve na decisão, ou, o que é o mesmo, torna possível 
verificar se o órgão activo teve ou não em conta, e em que medida o fez, o parecer (…). Com efeito, se o 
órgão activo concorda com o parecer, a menção deste na decisão tem a grande vantagem de revelar que ele 
não o ignorou, e, vez de – o que pode muito bem acontecer – se ter decidido pela homologação por mera 
imposição da rotina ou como solução cómoda para a sua preguiça em estudar o parecer, sem sequer conhecer 
o seu conteúdo.” (…) tem em vista a salvaguarda dos direitos dos agentes, a menção, mesmo no caso de 
concordância da Administração activa com o parecer, é necessária para que este possa na realidade valer 
como elemento de formação da vontade administrativa e, assim, realizar efectivamente a função que lhe está 
destinada, na qual se inclui a ponderação dos legítimos interesses dos administrados (no caso, dos agentes) 
que se achem subjacentes ao caso concreto” - Os Conselhos de Disciplina na Administração Consultiva 
Portuguesa, cit., p. 446. 

1690. Sobre a evolução jurisprudencial e legislativa no que se refere a esta fundamentação, Cfr. Fausto de 
Quadros, Os Conselhos de Disciplina na Administração Consultiva Portuguesa, cit., pp. 447 a 450. 

1691. Cfr. artigo 267.º, n.º 5, da CRP e artigo 100.º, n.º 1, do CPA. 
1692. Cfr. artigo 101.º, nºs 1 e 2, do CPA.  



 
Capítulo II – Os limites ao exercício do poder disciplinar 421 
________________________________________________________________________________________ 
 

podem pronunciar-se sobre as questões que constituem objecto do procedimento, bem 

como requerer diligências complementares e juntar documentos”1693. 

No procedimento disciplinar, o “instrutor deverá ouvir o arguido a requerimento deste e 

sempre que o entender conveniente, até se ultimar a instrução”1694. “Durante a fase de 

instrução do processo poderá o arguido requerer do instrutor que promova as diligências 

para que tenha competência e consideradas por aquele essenciais para apuramento da 

verdade”, só podendo o instrutor indeferi-lo se for “suficiente a prova produzida”1695. “O 

arguido poderá constituir advogado em qualquer fase do processo, nos termos gerais de 

direito, o qual assistirá, querendo, ao interrogatório”1696. Ao arguido deve ser facultado o 

acesso ao procedimento disciplinar, seja o seu exame, “sob condição de não divulgar o que 

dele conste”, seja “a passagem de certidões quando destinada à defesa de legítimos 

interesses e em face de requerimento especificando o fim a que se destinam”1697. Deduzida 

acusação, “deverá conter a indicação dos factos integrantes da mesma, bem como das 

circunstâncias de tempo, modo e lugar da infracção e das que integram atenuantes e 

agravantes, acrescentando sempre a referência aos preceitos legais respectivos e às penas 

aplicáveis”, assim como a “delegação da menção do poder de punir, quando exista”1698. No 

prazo “para a apresentação da defesa, pode o arguido, o seu representante ou curador... ou 

um advogado, por qualquer deles constituído, examinar o processo a qualquer hora do 

expediente”1699. Ao seu advogado pode ainda ser confiado o processo1700. Pode responder à 

acusação, instruindo-a com “rol de testemunhas e juntar documentos” e requerendo a 

realização de “quaisquer diligências”, sendo estas e a inquirição de testemunhas sempre 

notificadas ao trabalhador e ao seu representante1701, podendo este assistir à mesma.  

                                                      
1693. Cfr. artigo 101.º, n.º 3, do CPA.  
1694. Cfr. artigo 55.º, n.º 2, do Estatuto Disciplinar de 1984.  
1695. Cfr. artigo 55.º, nºs 3 e 4, Estatuto Disciplinar de 1984. 
1696. Cfr. artigo 37.º, n.º 6, Estatuto Disciplinar de 1984.  
1697. Cfr. artigo 37.º, nºs 1 a 5, do Estatuto Disciplinar de 1984.  
1698. Cfr. artigo 59.º, nºs 5 e 6, Estatuto Disciplinar de 1984.  
1699. Cfr. artigo 61.º, n.º 1, do Estatuto Disciplinar de 1984.  
1700. Cfr. artigo 62.º do Estatuto Disciplinar de 1984.  
1701. Cfr. artigo 61.º, nºs 2 a 8, do Estatuto Disciplinar de 1984. 
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Elaborada a acusação correcta e garantido o conhecimento integral do processo ao 

trabalhador ou ao seu representante, fica o mesmo em condições de preparar a 

correspondente resposta e, bem assim, de alicerçar a sua defesa em novas diligências de 

prova. “O instrutor deverá inquirir as testemunhas e reunir os demais elementos de prova 

oferecidos pelo arguido”1702. Caso sejam realizadas “novas diligências de prova” – o que 

pressupõe a sua indispensabilidade “para o completo esclarecimento da verdade” e a 

respectiva justificação “em despacho fundamentado”1703 – , há lugar a nova audiência do 

trabalhador1704. Tudo o que seja relevante para a decisão disciplinar deve ser dado a 

conhecer previamente ao mesmo1705. 

O relatório final, pode dizer-se, é uma composição da matéria acusatória e da defesa e da 

instrução contraditória e, por isso, algo de diverso e de novo face à acusação. No entanto, o 

relatório final do instrutor tem de se conformar necessariamente ao disposto na acusação, 

sem que possa alterar o conteúdo acusatório (aumentando ou agravando a matéria 

acusatória) ou apresentar proposta sancionatória que vá além da sanção aplicável indicada 

naquela. O órgão com competência para decidir o procedimento disciplinar não pode dispor 

dos factos delimitados na acusação e fixados no relatório final, tendo de decidir com base 

neles, assim como está circunscrita pela qualificação jurídica e moldura punitiva da 

acusação (“inalterabilidade ou identidade dos factos imputados”, delimitação da sua 

“qualificação jurídica e suas consequências punitivas”)1706.  

                                                      
1702. Cfr. artigo 64.º, n.º 1, do Estatuto Disciplinar de 1984.  
1703. Cfr. artigo 64.º, n.º 2, do Estatuto Disciplinar de 1984.  
Os autores concretizam que não pode ser invocado qualquer prejuízo para a celeridade do procedimento, 

“já que o direito não é configurado como implicando, por exemplo, notificações ou convocatórias na pessoa 
do advogado, mas apenas como direito de presença num acto concreto; não se descortina prejuízo quanto a 
segredos ou sigilos, já que todos os segredos e sigilos que vinculem a testemunha vincularão o advogado (que 
no seu Estatuto já contém uma rígida previsão da obrigação de segredo profissional, artigo 81.º).” 

1704. Cfr. Acórdão do STA de 13 de Dezembro de 1984, AD n.º 345, p. 433.  
1705. Francisco Cardona, “Foundations and procedures on discipline of civil servants”, Outubro de 2002, 

p. 4, in http://www.oecd.org/dataoecd/27/45/37197156.pdf.  
1706. Jesús Jordano Fraga, Nulidad de los Actos Administrativos y Derechos Fundamentales, Marcial 

Pons, Madrid, 1997, p. 265.  
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Poderá, é certo, promover a realização de “novas diligências”1707, mas tal implica a 

subsequente e necessariamente a audição do arguido. “A redacção dos artigos de acusação 

corresponde ao acto mais delicado do processo disciplinar, visto que neles se fixa a matéria 

de facto sobre a qual, daí por diante, versará a discussão processual e que pode servir de 

base à decisão final. Factos não articulados não poderão mais ser invocados contra o 

trabalhador ou fundamentar a sua condenação”1708. 

O direito de participação tem, como se verifica, expressão própria no procedimento 

disciplinar ou “está organizado de forma especial”1709, e que não se circunscreve apenas à 

“notificação da acusação”1710. Principalmente, é integralmente cumprida a substância da 

audiência prévia do Código do Procedimento Administrativo. Entre o termo da instrução e 

a tomada de decisão não é produzido nada de novo nem há valorações surpresa que possam 

surpreender o trabalhador na decisão final, agravando o que era expectável. O que haja de 

novo, ditado por exemplo pelas diligências de provas requeridas pelo trabalhador, ou 

promovidas pelo órgão decisor, é necessariamente levado ao conhecimento do trabalhador, 

e tais diligências são realizadas na presença do seu advogado, para garantir a sua defesa1711. 

Esta exige, é destacado, a “possibilidade de contradizer os factos que o instrutor considere 
                                                      

1707. Cfr. artigo 66.º, n.º 1, do Estatuto Disciplinar de 1984.  
1708. Marcello Caetano, Manual de Direito Administrativo, 10.ª edição, 4.ª reimpressão, Tomo II, p. 846, e 

Acórdão do TJCE de 1 de Julho de 1964, Proc. C 80/63, pp. 3, 8 e 9, in www.europa.eu.int (: de acordo com 
este acórdão, o facto do trabalhador não ter sido ouvido sobre todos os factos considerados na decisão de 
rescisão do contrato implica a respectiva nulidade). 

1709. Para utilizar a expressão do Acórdão do STA de 21 de Setembro de 2004, Recurso n.º 645/04, in 
Acórdãos Doutrinais, Ano XLIII, n.º 516, Dezembro de 2004, p. 1831. Neste Acórdão, concluiu bem o 
Tribunal que, não tendo chegado a ser instaurado qualquer procedimento disciplinar ao recorrente nem ele 
sido ouvido, “ao abrigo de norma especial que desempenhe função idêntica à prevista no artigo 100.º do CPA, 
não pode … assumir-se aquele artigo 100.º, no caso, como norma geral desatendível” (p. 1831). 

No Direito disciplinar da Região Administrativa Especial de Hong Kong prevê-se que, uma vez apurada 
no inquérito disciplinar a prática de infracção disciplinar, o trabalhador possa expor as suas razões “para 
mitigar a punição” (“will be given a chance to submit representations in mitigation of punishment” – “LegCo 
Panel on Public Service. Disciplinary Mechanism in the Civil Service”, na função pública do Hong Kong, in 
http://cbs.gov.hk/hkgcsb/doclib/e.pdf). Essas “representações” podem ser feitas, no Estatuto Disciplinar de 
1984, “na fase da defesa” em face de uma acusação que delimita a punição. 

1710. Aspecto que, no entanto, tem sido destacado pela jurisprudência administrativa - Acórdão do STA de 
21 de Setembro de 2004, Recurso n.º 645/04, in Acórdãos Doutrinais, Ano XLIII, n.º 516, Dezembro de 2004, 
p. 1832. 

1711. Nesta medida, o trabalhador é sempre “o último a intervir no processo”. Cfr. Gomes Canotilho e 
Vital Moreira, Constituição da República Portuguesa Anotada, p. 206 (o princípio do contraditório “impõe 
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provados, a sua qualificação jurídica... [e] a proposta de pena aplicável”1712. Atente-se, 

porém, que ao relatório final não podem ser levados factos diversos dos delimitados na 

acusação, nem pode ser agravada a respectiva qualificação jurídica nem a proposta de 

sanção aplicável pode ir além da moldura punitiva1713. Na verdade, o “projecto de decisão” 

no procedimento disciplinar é constituído pela acusação1714. Sobrevindo factos novos (v. g., 

o arguido alega-os na sua defesa) ou apurando-se a necessidade de uma moldura jurídica 

mais agravada, deverá ser reformulada a acusação e repetidos os termos subsequentes1715. 

No procedimento disciplinar, o legislador fixou as expressões (da participação/defesa) e 

disciplinou-as e ou estabeleceu a respectiva regulamentação1716. As expressões de 

participação e defesa do procedimento disciplinar consomem – por mais alargadas, 

reforçadas e incisivas – as da audiência do Código do Procedimento Administrativo; 

substituem-na com vantagem1717. Deve destacar-se, por outro lado, que, sobre e com 

fundamento no relatório do instrutor e nas peças e trâmites procedimentais que convoca, 

pode vir a ser proferida decisão favorável ao arguido (a de não punição)1718. 

                                                                                                                                                                  
designadamente que ele seja o último a intervir no processo”).  

1712. Carlos Alberto Conde da Silva Fraga, Sobre a Independência dos Juízes e Magistrados, VISLIS 
Editores, 2003, p. 169. 

1713. No Acórdão de 29 de Janeiro de 1985, Proc. C-228/83 (in www.europa.eu.int), o TJCE admite que a 
entidade administrativa com competência para decidir aplique ao arguido “sanção mais severa do que a 
proposta pela comissão disciplinar”, desde que o fundamente suficientemente (pp. 12 e 13). 

1714. Michel Stassinopoulos, seguindo Georges Vedel, in Le Droit de la Défense Devant les Autorités 
Administratives, cit., p. 152. 

1715. Acresce que sempre que tenha sido aduzido elemento ou ponderação nova depois de concluída a 
instrução, impõe-se nova audiência (artigo 104.º do CPA). A realização de audiência prévia reporta-se, em 
geral, ao momento posterior à instrução, pelo que se a decisão ainda está em aberto, a “realização de uma 
qualquer formalidade que permita a participação dos interessados antes do termo da instrução” não dispensa a 
audiência do CPA ( “O direito de ser ouvido no âmbito de procedimentos especiais – Ac. do STA de 
30.10.1996, P. 38 064”, in CJA n.º 2, Janeiro/Fevereiro/1997, p. 50). A aplicação ao procedimento disciplinar 
depende, a esta luz, da delimitação da instrução. 

1716. Segundo “entendimento reiteradamente manifestado em jurisprudência deste STA, no caso do 
processo disciplinar, o processo de audiência dos interessados está organizado de forma especial” - Acórdão 
de 20 de Fevereiro de 2001, Recurso 45 401, do STA, in Apêndice ao Diário da República de 21 de Julho de 
2003, Vol. II, pp. 1359 e segs., maxime, p. 1379.  

1717. Sobre a necessidade da audiência do interessado nos procedimentos especiais e a aplicação supletiva 
do Código de Procedimento Administrativo, ver Parecer n.º 141/2001, do Conselho Consultivo da 
Procuradoria-Geral da República, in DR., II Série, n.º 184, de 10 de Agosto de 2002, p. 13 748 e 13 747. 

1718. Cfr. artigos 65.º e 66.º do Estatuto Disciplinar. 



 
Capítulo II – Os limites ao exercício do poder disciplinar 425 
________________________________________________________________________________________ 
 

Em face do exposto, é de concluir, com o Supremo Tribunal Administrativo, no acórdão de 

2 de Junho de 2005, que, em princípio, o “arguido em processo disciplinar não tem que ser 

ouvido sobre o relatório final e a proposta de decisão elaborados pelo instrutor, se nesse 

relatório apenas forem apreciadas questões de facto e de direito sobre as quais o arguido 

teve já a oportunidade de se pronunciar”1719. Não há lugar à audiência prévia enquanto 

«instrumento jurídico genérico» porque o procedimento disciplinar constitui “um 

procedimento contraditório particular”1720. Tal não significa que não possa ser promovida 

em concreto ou o trabalhador requerer, nos termos gerais do acesso ao processo, o 

conhecimento do relatório final do instrutor antes de tomada a decisão final e, em face 

desse conhecimento, apresentar as suas observações1721 ou explicações complementares, as 

quais não devem ser, em princípio, recusadas, na perspectiva ampla defesa do 

trabalhador1722.  

2.10.4.1.3. A fundamentação da decisão 

A obrigatoriedade de fundamentação expressa dos actos administrativos que afectem os 

direitos e interesses legalmente protegidos dos administrados tem, desde a revisão 

constitucional de 1982, dignidade constitucional (artigo 268.º, n.º 3, da CRP). No Código 

de Procedimento Administrativo, o dever de fundamentação, de acordo com o n.º 1, do 

artigo 124.º, abrange quase todos os actos administrativos. 

No procedimento disciplinar, a fundamentação é-lhe transversal e dinâmica, porque nele 

materializada. A decisão final punitiva, ou não, resulta dos factos que evidenciem as 

diligências probatórias e dos actos e das apreciações in itenere que abrem as possibilidades 

                                                      
1719. “[P]or constarem da acusação deduzida nesse processo” acrescenta o Acórdão proferido no processo 

n.º 0332/05, N.º Convencional JSTA0005515 e N.º do Documento SA1200506020332 (pp. 1 , 13 e 14).  
1720. Expressivamente, o artigo 24.º da Lei francesa, de 12 de Abril de 2000, relativa aos direitos dos 

cidadãos nas relações com a Administração excepciona do dever de audiência prévia as decisões para as quais 
a lei preveja “um procedimento contraditório particular” - apud Acórdão do Cour d’ appel de Paris, de 19 de 
Dezembro de 2005, M. Boussouar c/Garde des Sceaux, n.º 05PA00868, in AJDA n.º 12/2006, p. 653.  

1721. Na linha da jurisprudência do Acórdão de 7 de Junho de 2001, Mme Kress c/ France, do TEDH - 
Nicolas Font, “Statut des conclusions du commissaire du gouvernement auprès des juridictions disciplinaires 
des ordres”, anotação ao Acórdão do Conselho de Estado, de 26 de Outubro de 2005, M.B. n.º 232643, in 
AJDA, n.º 12/2006, pp. 665 a 668. 

1722. Michel Stassinopoulos, Le Droit de la Défense Devant les Autorités Administratives, cit., pp 184 a 
187. 
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daquela, de que se destaca a acusação como peça decisiva em matéria do dever de 

fundamentar. A compreensão de uma decisão a partir do seu iter, não sendo exclusivo do 

procedimento disciplinar, é-o especialmente nos procedimentos punitivos. A decisão final 

é, a um tempo, uma fundamentação de síntese e decantada da «realidade» que lhe é prévia. 

Deve, nestes termos, justificar, por referência ao material probatório, a factualidade 

considerada, designadamente, face à impugnação dos factos em sede de defesa e às 

diligências a propósito realizadas, e explicar a respectiva qualificação jurídica. Por outro 

lado, a fundamentação é mais alargada relativamente ao consubstanciado no procedimento, 

porque deve a decisão ainda fazer ponderações específicas atinentes à defesa produzida e à 

escolha da sanção e da sua medida. Neste quadro, deve considerar-se insuficientemente 

fundamentada a decisão que puniu com a sanção de inactividade por um ano um conjunto 

infraccional constituído por quatro infracções puníveis com a sanção de suspensão, uma 

infracção punível com a sanção de aposentação compulsiva, três de demissão e uma de 

inactividade, num total de nove infracções1723 com a seguinte motivação: “A) As infracções 

cometidas sendo gravemente atentatórias da dignidade e prestígio do arguido e das funções 

que exerce, não são no entanto inviabilizadoras da manutenção da relação funcional. B) Às 

mesmas [infracções] deverá ser aplicada a pena de inactividade graduada em 1 ano. C) 

Atenta a categoria profissional do arguido, a sua conduta anterior aos procedimentos 

infraccionais em causa e ainda o facto de a censura consequente ao processo e à 

possibilidade de cumprimento efectivo da pena constituírem reprovação e prevenção 

suficientes”1724. A fundamentação repete os enunciados da lei, não permite conhecer quais 

as razões que justificam que nove infracções disciplinares, quatro delas abstractamente 

puníveis com sanções expulsivas e, portanto, susceptíveis de inviabilizarem a manutenção 

da relação de emprego efectivamente não o são; bem assim, não é concretizada qual a 

conduta anterior ou posterior aos “procedimentos infraccionais” e em que medida elas 

fundam um juízo de suficiência em termos de “reprovação e prevenção”. 

                                                      
1723. Acórdão de 20 de Março de 2003, Processo n.º 0369/02, in www.dgsi.pt, N.º Convencional 

JSTA0002097 e N.º do Documento SA1200303200369, ponto II, pp. 3 a 8 do Acórdão. 
1724. Acórdão de 20 de Março de 2003, Processo n.º 0369/02, in www.dgsi.pt, N.º Convencional 

JSTA0002097 e N.º do Documento SA1200303200369, p. 8, ponto II do Acórdão.  
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Dada a abrangência e grau de conhecimento que pressupõe do objecto em avaliação, 

designadamente por imediação com a sua «reconstituição» procedimental, os fundamentos 

da decisão são delimitados pelo instrutor. O órgão decisor, se não concordar, com os 

parâmetros decisórios apresentados por aquele deve fundamentar a respectiva decisão 

discordante, com base no material decisório contido no processo e no relatório do instrutor. 

Na hipótese de discordância, existe, assim, uma dupla exigência de fundamentação, 

preventiva do “risco de sanções insuficientemente estudadas ou pronunciadas por motivos 

escondidos”1725. 

No caso de na aplicação de sanção disciplinar terem sido indevidamente considerados 

factos ou infracção disciplinar, sendo mais do que uma, que decaiam no processo judicial, 

não subsiste necessariamente a decisão punitiva de acordo com a jurisprudência 

administrativa. Cremos, no entanto, que o enunciado pode ser excessivo e que não é de 

excluir o aproveitamento do acto administrativo se a decisão punitiva for inequivocamente 

sustentada pelos factos provados ou se funde nos factos que expressamente invoca ou 

considera, estes estejam provados e correspondam, de forma inequívoca ou segura, àqueles 

factos ou conduta que a lei prevê como punível com a sanção aplicada que a lei prevê. De 

igual modo, cremos que não é de excluir se, num conjunto de infracções, como no exemplo 

referido acima, a insubsistência de uma não seria de modo a determinar sanção diferente, a 

qual não poderia o empregador público validamente justificar à luz dos critérios legais de 

escolha e medida da sanção1726. Deve sempre ponderar-se se a decisão acautela as garantias 

jurídica do trabalhador e a exigência de fundamentação1727. 

                                                      
1725. René Chapus, Droit administratif général, Tome 2, 5. Édition, Montchrestien, 1991, p. 269. O 

Tribunal Administrativo de Nante deu procedência a recurso interposto por um cozinheiro de um liceu a quem 
foi aplicada pelo reitor pena de demissão contra proposta do conselho de disciplina de suspensão temporária 
do exercício de funções por o mesmo não ter indicado os motivos que o levaram a aplicar sanção disciplinar 
mais severa, antes tendo-se alicerçado nos fundamentos aduzidos na proposta – “CAA Nantes 29 avril 2004, 
M.R, n.º 01NT02239”, AJDA, n.º 43/2004, p. 2413. Ver, também, o artigo 66.º, n.º 4, do Estatuto Disciplinar 
de 1984. 

1726. “En vertu d’une jurisprudence remontant à 1968 et intéressant les décisions administratives en 
général, elle est légale s’il apparaît qu’au vu des seuls motifs justifiant la sanction l’autorité aurait prononcé la 
même sanction” - Chapus, René, Droit administratif général, Tome 2, 5. Édition, Montchrestien, 1991, p. 269. 

1727. Cfr. Decisão de 1 de Março de 1977, do Supremo Tribunal espanhol, Arresto 1259, apud Federico 
Castillo Blanco, Función Pública y Poder Disciplinario del Estado, Cemci, Editorial Civitas, S.A., 1992, p. 
257.  



 
428   Direito disciplinar da função pública 
________________________________________________________________________________________ 
 

2.10.4.1.4. A publicidade das decisões disciplinares 

A decisão do procedimento disciplinar, como a decisão final de qualquer procedimento, 

tem de ser dada a conhecer aos nela visados. Estas têm, por outro lado, uma vocação de 

publicidade, atenta a natureza dos sujeitos seus autores. O princípio não é o do seu carácter 

interno, inacessível, secreto. A publicidade postula que seja dado a conhecer a outrem um 

determinado acto jurídico ou realidade. A publicidade pode ser impessoal ou pessoal, 

sendo, neste caso, uma notificação1728. As decisões disciplinares punitivas devem ser 

notificados ao trabalhador1729. A notificação é uma garantia fundamental dos administrados 

(artigo 269.º, n.º 3, da CRP). Trata-se de assegurar o conhecimento pessoal, determinado, 

oficial, isto é, feito por funcionário ou entidade competente no exercício das suas funções, 

transparente e formal, isto é, como diligência ou formalidade procedimental registada1730. 

Aquela garantia implica que a publicação em jornal (oficial e jornal de grande circulação) 

ou edital de decisões que afectam direitos ou interesses legalmente protegidos ou sejam 

lesivos da esfera jurídica dos administrados tenham um necessário carácter residual, 

motivado pela impossibilidade de as dar a conhecer aos respectivos interessados, 

designadamente por ser incerta a sua localização ou se tenham frustrado outras formas de 

notificação1731 1732. Neste caso, coloca-se a questão de saber qual deve ser o conteúdo do 

                                                      
1728. Michel Stassinopoulos, seguindo Georges Vedel, in Le Droit de la Défense Devant les Autorités 

Administratives, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1976, p. 64.  
1729. Cfr. artigo 66.º, alínea b), do CPA.  
1730. Esteves de Oliveira, Pedro Gonçalves e Pacheco de Amorim, Código do Procedimento 

Administrativo, Anotado, Vol. I, Coimbra, Almedina, 1993, pp. 410 e 411. 
1731. Cfr. artigos 69.º, n.º 1, e 59.º do Estatuto Disciplinar de 1984. Cfr. igualmente o artigo 70.º, n.º 1, 

alínea d), do CPA que as notificações só podem ser feitas por “edital a afixar nos locais do estilo, ou anúncio 
a publicar no Diário da República, no boletim municipal ou em dois jornais mais lidos da localidade da 
residência ou sede dos notificados, se os interessados forem desconhecidos ou em tal número que torne 
inconveniente outra forma de notificação”. 

O artigo 163.º da Lei brasileira n.º 8.112, de 11 de Dezembro de 1990, dispõe que, no caso de o 
trabalhador estar “indiciado em lugar incerto e não sabido, será citado por edital, publicado no Diario Oficial 
da União e em jornal de grande circulação na localidade do último domicílio conhecido, para apresentar 
defesa”  (texto consolidado in http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/ L8112cons.htm). 

1732. Atendendo às limitações da publicação em edital ou em jornal do ponto de vista do artigo 268.º, n.º 
3, da CRP (Esteves de Oliveira, Pedro Gonçalves e Pacheco de Amorim, Código do Procedimento 
Administrativo, Anotado, Vol. I, Coimbra, Almedina, 1993, pp. 425 e 426 ), é criticável a redacção do artigo 
70.º, n.º 1, 1.ª parte, do Estatuto Disciplinar de 1984. “As decisões que apliquem penas disciplinares não 
carecem de publicação no Diário da República, começando a produzir os seus efeitos legais no dia seguinte ao 
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aviso. À ponderação, oferece-se, de um lado, a n.º 2 do artigo 68.º do CPA que, quanto ao 

conteúdo da notificação, limita a possibilidade de substituição do “texto integral do acto” 

ao resumo do seu “conteúdo e objecto” às situações em que “o acto tiver deferido 

inteiramente a pretensão formulada pelo interessado” e “respeite à prática de diligências 

processuais”.  

Contra a publicação das decisões disciplinares, quanto aos fundamentos de facto, nas 

ordens de serviço da PSP se insurge Manuel Monteiro Guedes Valente, defendendo que o 

vocábulo “decisão”, no n.º 1 do artigo 57.º do Regulamento Disciplinar da Polícia de 

Segurança Pública, deve ser interpretado como não incluindo, para esse efeito, a “matéria 

de facto”, porque tal não preserva, sem que a coesão e a prossecução dos interesses do 

grupo ou serviço o justifiquem, a “vida privada do arguido” e da vítima; e defendendo que, 

quando a matéria constitua igualmente crime, há-de a publicação de tal matéria não por em 

causa “a dignidade e honra da pessoa humana” e não provocar “um dano irreversível à sua 

imagem, à sua honra, à reserva da intimidade da sua vida privada”1733. 

A punição de infracções disciplinares sanciona a violação de deveres funcionais, traduzida 

na prática de certos factos, no respeito da dignidade da pessoa humana e da reserva da 

intimidade da vida privada e demais direitos pessoais. Com efeito, está em causa a 

consideração de condutas disciplinarmente relevantes no exercício e por causa do exercício 

das suas funções. A separação entre a esfera pessoal, privada, do funcionário e a esfera 

                                                                                                                                                                  
da notificação do arguido ou, não podendo este ser notificado, 15 dias após a publicação de aviso nos termos 
do n.º 2 do artigo 59.º” - dispõe a norma do n.º 1 do citado artigo 70.º. A redacção não é a mais correcta, na 
medida em que não se trata de a decisão sancionatória carecer ou não de publicação no Diário da República. 
Antes, em princípio, se impõe que seja levada ao conhecimento do arguido através de notificação, só sendo de 
admitir aquela publicação se a notificação (pessoal e postal) não for possível segundo o disposto no artigo 
59.º, nºs 1 e 3, do Estatuto Disciplinar, designadamente por o “arguido se encontrar ausente em parte incerta”. 
No caso da publicação, a eficácia defere-se para 15 dias após a data da publicação de aviso no Diário da 
República. O aviso deve conter a menção da aplicação de sanção disciplinar e as menções necessárias à 
possível utilização das garantias administrativas e judiciais que do caso couber (artigo 70.º, n.º 1, e artigo 59.º, 
nºs 2 e 3, aplicável com as devidas adaptações, ambos do Estatuto Disciplinar de 1984). 

O n.º 2 do artigo 59.º do Estatuto Disciplinar de 1984 dispõe que com o aviso é citado o arguido “para 
apresentar a sua defesa em prazo não inferior a 30 nem superior a 60 dias, contados da data da publicação”. 
Aplicado à decisão punitiva implica a indicação do órgão competente para apreciar impugnação e o prazo 
para este efeito e dos meios administrativos e jurisdicionais para a respectiva impugnação. Tal decorre ainda 
do artigo 66.º, n.º 1, alínea c), do CPA. 

1733. Da Publicação da Matéria de Facto nas Condenações nos Processos Disciplinares, Instituto Superior 
de Ciências Policiais e Segurança Interna, 2000, 1.ª edição, pp. 50 e segs. 



 
430   Direito disciplinar da função pública 
________________________________________________________________________________________ 
 

profissional é afirmada na Constituição com a utilização da locução “no exercício das suas 

funções”, aditada aos nºs 1 e 2 do artigo 269.º e no artigo 266.º, n.º 2, da CRP, pela primeira 

revisão da Constituição. Em princípio, a matéria de facto considerada num procedimento 

disciplinar não é “relativa à vida privada”. Embora se não justifique as mais das vezes a 

publicação em Diário da República ou edital da decisão disciplinar, maxime, do relatório 

final integrativo da decisão – os objectivos de prevenção geral, positiva e negativa cumprir-

-se-ão independentemente dessas formas de publicidade –, sendo excessiva uma tal forma 

de publicidade, que se projecta sobre a consideração e a imagem pública do funcionário, o 

certo é que o procedimento disciplinar não é senão em alguma medida secreto até à 

acusação e que uma vez terminado se insere entre os arquivos e registos administrativos aos 

quais os administrados podem, em geral, aceder, nos termos do regime constitucional e 

legal, com a necessária salvaguarda dos dados pessoais1734. 

Tudo ponderado, crê-se que a publicação da decisão se deve quedar pela síntese da mesma, 

a indicação do local onde se encontra o processo e a especificação dos meios de reacção 

administrativa ou judicial que no caso caiba1735.  

                                                      
1734. Debruçando-se sobre a publicação da “decisão com a descrição de matéria de facto que se 

consubstancia em actos da vida íntima ou privada de cada um” Manuel Monteiro Guedes Valente enfatiza o 
carácter atentatório do direito à reserva da vida privada. Ver Da Publicação da Matéria de Facto nas 
Condenações nos Processos Disciplinares, cit., pp. 76 e segs. O problema da publicação do relatório 
fundamentado da decisão disciplinar precede, no entanto, o da consideração do conteúdo da matéria de facto, 
porque esta raramente incluirá matérias abrangíveis pela reserva da vida privada. Neste caso, deve ser 
suprimida a parte correspondente. A exclusão dos dados pessoais do exercício do direito de acesso aos 
arquivos e registos administrativos é de molde a proteger a identidade da vítima de violação, situação sobre 
que se debruça Manuel Monteiro Guedes Valente, in Da Publicação da Matéria de Facto nas Condenações nos 
Processos Disciplinares, cit., pp. 95 a 99. 

Crê-se ser excessivo o apelo ao crime de difamação a propósito da divulgação da matéria de facto que 
inclua aspectos protegidos pela reserva da vida privada e familiar (como faz Manuel Monteiro Guedes 
Valente, Da Publicação da Matéria de Facto nas Condenações nos Processos Disciplinares, cit., pp. 87 e 88) 
porque muito dificilmente se verificará o elemento subjectivo da infracção (artigo 180.º do Código Penal). 

Sobre o princípio, inafastável, da publicidade das decisões judiciais, sem que contra as mesmas deponha, 
em regra, a invocação do direito à imagem e à reserva da vida privada, ver Ireneu Cabral Barreto, “Direito ao 
exame da causa publicamente”, cit., pp. 21 e 22. 

1735. A norma do n.º 3 do artigo 59.º do Estatuto Disciplinar, que estabelece que o aviso no Diário da 
República relativo à acusação disciplinar, na hipóteses de impossibilidade de notificação do arguido, “só 
deverá conter a menção de que se encontra pendente contra o arguido processo disciplinar e o prazo para 
apresentar a sua defesa”.  
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Para além de ao participante, a decisão do procedimento disciplinar também deve ser 

levada ao conhecimento de quem apresentou queixa ou formulou denúncia que veio dar 

causa ao procedimento. A comunicação é postulada pelo princípio da transparência1736, seja 

autonomamente considerado, seja como subprincípio do princípio do arquivo aberto; pode, 

também, ser postulada, pelo direito à informação procedimental (artigos 2.º, 268.º, n.ºs 1 e 

2, da CRP). 

2.10.4.1.5. A prescrição da execução das decisões punitivas 

A decisão punitiva juridicamente consolidada (por inimpugnável)1737 deve ser executada 

em certo prazo, sob pena de extinção, pelo decurso do tempo, da possibilidade de a impor 

ou tornar efectiva, isto é, de extinção, com o decurso desse tempo, do direito de exigir ou 

impor o cumprimento da sanção1738. 

A prescrição das sanções disciplinares preclude a possibilidade de produção dos efeitos da 

sanção que ainda não se tenham verificado, sem afectar aqueles que eventualmente já se 

tenham produzido1739. 

O decurso do tempo acompanhado pela inacção administrativa quanto à execução da 

sanção afecta a respectiva utilidade do ponto de vista dos interesses que a justificam. No 

entanto, a censura que traduz será mais dificilmente apagável consoante a gravidade da 

sanção. Os respectivos prazos de prescrição hão-de, pois variar, em função da sanção 

aplicada1740. 

O cumprimento da sanção disciplinar extingue-a. Não obstante, o respectivo termo pode 

relevar para o efeito da verificação da circunstância agravante da reincidência – que ocorre 

quando uma infracção é cometida antes do decurso de um ano sobre a data em que tiver 
                                                      

1736. A não comunicação “aos particulares dos resultados dos processos instaurados com base nas suas 
queixas” permite a ideia de «encobrimento», depondo contra a “transparência di funcionamento” das 
instituições. Neste sentido, ver Maria de Fátima da Graça Carvalho, “Exercício da acção disciplinar”, in 
Intervenções no Seminário Internacional sobre Direitos Humanos e Eficácia Policial, Sistemas de Controlo da 
Actividade Policial, IGAI, Lisboa, 1998, p. 272. 

1737. Cfr. artigo 34.º do Estatuto Disciplinar de 1984.  
1738. Cfr. artigo 34.º do Estatuto Disciplinar de 1984 e respectiva anotação de Leal Henriques, 

Procedimento Disciplinar cit., p. 118. 
1739. Leal Henriques, Procedimento Disciplinar, 1989, cit., p. 118.  
1740. Cfr. artigo 34.º do Estatuto Disciplinar de 1984. 
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findado o cumprimento de anterior sanção1741 –, do acesso na carreira e do gozo de 

férias1742. 

 

 

 

2.10.4.2. Princípios da punição disciplinar 

2.10.4.2.1. O princípio da legalidade 

A exigência de lex certa compreende a predeterminação suficiente das infracções, a 

identificação – incluindo a sua graduação ou escala – das sanções e a definição da 

“correlação necessária entre os actos ou condutas ilícitas tipificadas e as sanções 

consequentes”1743. Dito de outro modo, quem adopta certa conduta deve saber se e em que 

termos é juridicamente desvalorosa e qual o tipo e gravidade da sanção que lhe pode ser 

aplicada. A suficiência da predeterminação é uma exigência de segurança jurídica e 

liberdade, essenciais num Estado de Direito1744. É significativamente qualificada como a 

“garantia material” do princípio da legalidade no domínio criminal e, em geral, no domínio 

público sancionatório. A observância dessa garantia é aferida pela avaliação da certeza que 

propicia o «elenco infraccional» e o grau de «correlação punitiva». 

O elenco legal das sanções disciplinares é um elenco taxativo. Não podem ser criadas, 

modificadas ou alterados os seus efeitos senão por lei. Não se podem aplicar sanções 

                                                      
1741. Cfr. artigo 31.º, n.º 1, alínea f), e n.º 3, do Estatuto Disciplinar de 1984.  
1742. Cfr. artigo 13.º, n.ºs 3 a 5, do Estatuto Disciplinar de 1984. 
1743. STS de 1 de febrero de 1999, in www.derecho.unican.es/administracion/JURIS/sts990201.htm 

(Potestad sancionadora de las corporaciones profesionales), p. 2. 
1744. “A interpretação da ordem jurídica no sentido, sempre, do «favor libertatis» é, de resto, exigência 

constante dos Estados democráticos de tipo europeu ocidental”. Cfr. Maria Francisca Portocarrero, Cadernos 
de Justiça Administrativa, n.º 10, Julho/Agosto, 1998, p. 45, nota 35. 

No “emprego público privatizado”, em Itália, rege o disposto no artigo 7.º, n.º 1, do “Statuto del 
Lavoratore”, segundo o qual “as normas disciplinares relativas às sanções, às infracções em relação às quais 
qualquer uma dessas pode ser aplicada e aos procedimentos de contraditório, devem ser levados ao 
conhecimento dos trabalhadores mediante afixação em lugar acessível a todos …”. A exigência é dupla, 
esclarecem Giustina Noviello e Vito Tensore: i) substancial, pela necessária predeterminação das infracções, 
sanções e procedimentos, sob pena de o poder do empregador se transformar em arbítrio; ii) formal, pela 
conexão obrigação de publicidade, mediante afixação (La Responsabilità e il Procedimento Disciplinare nel 
Pubblico Impiego Privatizzato, Giuffrè Edittore, Milano, 2002, pp. 70 e 71). 
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diferentes das previstas na lei ou atribuir-se-lhes efeitos diferentes dos previstos1745. A 

imposição de sanção não prevista na lei importa a nulidade do acto punitivo por violação do 

direito a não ser punido sem ser com base em norma legal incriminadora e sancionatória 

prévia (artigo 133.º, n.º 2, alínea d), do CPA, artigo 17.º e 2.º da CRP)1746. 

O elenco típico e taxativo das sanções disciplinares não permite, sob pena de invalidade, 

que qualquer uma delas seja utilizada, alternativamente, como forma de responsabilizar 

disciplinarmente o trabalhador1747. 

A definição por tipos abertos das infracções ou por referência a cláusulas gerais ou a 

critério gerais de identificação de tipos infraccionais e, bem assim, a inexistência de uma 

regra que impeça a inobservância da correspondência entre as sanções e as infracções (para 

que estão previstas) in mellius, conferem ao empregador a possibilidade de escolher não só 

a medida da sanção mas também a de escolher positivamente a sanção a aplicar1748. 

                                                      
1745. Marcello Caetano, Do Poder Disciplinar, cit., p. 96. 
Assim, o Supremo Tribunal de Justiça, no Acórdão de 19 de Junho de 2002, Processo 02S2158 (n.º 

convencional JSTJ00001050, n.º do documento SJ200206190021584, in http://www.dgsi.pt/jstj, pp. 1 e 15) 
considerou que a aplicação do Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Administração Central, 
Regional e Local ao pessoal de nacionalidade portuguesa, assalariado ao serviço das missões, embaixadas e 
consulados de Portugal, mesmo que não tenha optado pelo estatuto da função pública, sem prejuízo da 
aplicação subsidiária da lei local, por remissão do artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 451/85, de 28 de Outubro, 
exclui a aplicação de efeitos jurídicos outros diferentes dos nesse estatuto previstos para as respectivas 
sanções disciplinares, no caso dos autos, a sanção disciplinar da demissão, pelo que concluiu não ter 
cabimento a “aplicação subsidiária da lei local, designadamente quando reconheceria o direito à indemnização 
para a cessação a qualquer título do contrato de trabalho. 

1746. No sentido da mera anulabilidade, ver Acórdão do STA de 17 de Maio de 1984, in BMJ, n.º 341, p. 
460.  

1747. Cfr. artigo 11.º do Estatuto Disciplinar de 1984, e Giustina Noviello e Vito Tensore, La 
Responsabilità e il Procedimento Disciplinare nel Pubblico Impiego Privatizzato, Giuffrè Edittore, Milano, 
2002, p. 73.  

1748. Cfr. artigos 11.º a 13.º e 22.º a 31.º do Estatuto Disciplinar de 1984.  
A epígrafe do artigo 28.º - “medida e graduação das penas” - parece afastar a possibilidade de, acertada a 

qualificação de certa infracção ser aplicada, fora da previsão do artigo 30.º, sanção de escalão inferior. Os 
critérios de aplicação das sanções enunciados no artigo 28.º serão apenas critérios de doseamento da sanção. 
Noutra interpretação, podemos considerar a pena de referência no artigo 30.º não aquela que resulta da 
correspondência imposta pelos critérios gerais dos artigos 22.º a 27.º, mas a sanção determinada segundo os 
critérios elencados no artigo 28.º. Ou seja, a sanção aí referida é a sanção concreta, apurada nos termos do 
artigo 28.º. A apoiar esta interpretação, invocamos a utilidade do emprego na epígrafe do artigo 28.º de termos 
sinónimos – “medida” e “graduação”. O termo “medida” convoca os significados de grau, bitola, proporção, 
resultado de medição e o termo “graduação” apela a uma diferenciação numa escala, a divisar uma medida, no 
caso do artigo 28.º, a apurar uma sanção de entre a escala das sanções disciplinares. Pode dizer-se que se trata 
tão só de graduar a medida da sanção, mas então aí a epígrafe da disposição serviria apenas a enunciar a tarefa 



 
434   Direito disciplinar da função pública 
________________________________________________________________________________________ 
 

2.10.4.2.2. O princípio da igualdade 

“Todos os homens são naturalmente iguais”. São iguais na sua condição, na dignidade e 

liberdade de pessoa humana, de seres de consciência e razão, “nascidos para as mesmas 

vantagens da natureza, e para o uso das mesmas faculdades,... iguais entre si, sem 

subordinação ou sujeição”1749. A sua igualdade (de dignidade da pessoa humana)1750 

impõe-se ao Direito, é pré-legal e praeter legal1751. Gozam, portanto e também, de uma 

igual dignidade social e, na organização política, são iguais perante a lei1752. Estão 

proibidos os privilégios, benefícios, prejuízos, privação de direitos e isenções de deveres 

em razão de «factores naturais» como a “ascendência, sexo, raça, língua, território de 

origem” e de «factores socio-culturais» como a “religião, convicções políticas ou 

ideológicas, instrução, situação económica ou condição social”1753. A igualdade é uma 

                                                                                                                                                                  
de graduar a medida da pena e o resultado dessa graduação, e teria o alcance limitado de essa graduação ser 
somente possível relativamente às penas de multa, suspensão e inactividade e já para as penas de repreensão, 
aposentação compulsiva, demissão e cessação da comissão de serviço. 

1749. Jonh Locke, Ensaio sobre a Verdadeira Origem, Extensão e Fim do Governo Civil, tradução, de João 
Oliveira Carvalho, do original “Na Essay Concerning the True Original Extent, and End of Civil 
Government”, cuja primeira edição é de 1689/1690, edições 70, 1999, pp. 35 e 64. 

O direito à igualdade, observa Lopes Praça, é “uma qualidade de todos os direitos absolutos, e uma 
consequência da igualdade das faculdades e disposições fundamentais da natureza humana” - Direito 
Constitucional Portuguez, Estudos sobre a Carta Constitucional de 1826 e Acto Adicional de 1832, Coimbra, 
1878, republicado pelo Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Vol. I, Coimbra 
Editora, 1997, p. 133. 

“Todos os homens são por natureza igualmente livres e independentes”, na afirmação da “A Declaração 
de Direitos de Virgínia” (1776 - na Secção I, parte inicial), “são criaturas iguais”, na expressão de “A 
Declaração de Independência dos Estados Unidos da América” (1776 - no parágrafo 2, parte inicial, do 
preâmbulo), “nascem e são livres e iguais em direitos” (artigo 1.º de “A Declaração Universal dos Direitos do 
Homem e do Cidadão”, de 1798) e todos os cidadãos são iguais aos olhos da lei (artigo 6.º, idem). Cfr., de 
Jorge Miranda, Textos Históricos do Direito Constitucional, Imprensa Nacional, Casa da Moeda, 1990, 2.ª 
edição, respectivamente, pp. 31, 35, 57 e 58.  

“Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos”, proclama a Declaração 
Universal dos Direitos do Homem, de 10 de Dezembro de 1948 (artigo 1.º), cujo texto em inglês e a 
respectiva tradução foi publicada no DR., I Série, n.º 57, de 9.03.1978, p. 489. 

1750. Princípio axiológico fundamental de qualquer ordem constitucional (artigo 1.º da CRP).  
1751. “A igualdade entre os homens começa, pois, por se impor ao Direito na medida em que resulta da 

própria natureza das coisas e não de um acto de vontade do legislador”. Cfr. Rui Pereira, “O princípio da 
igualdade em Direito Penal”, in O Direito, n.ºs 1-2, 1988, pp. 113 e 116. 

1752. Cfr. artigo 13.º, n.º 1, da CRP. “Cada diferença, quer nas honras, quer nas riquezas, para que seja 
legítima, supõe uma anterior igualdade baseada nas leis, que consideram todos os súbditos igualmente 
dependentes delas.” Cfr. Cesare Beccaria, Dos Delitos e das Penas, cit., p. 106. 

1753. Cfr. artigo 13.º, n.º 2, da CRP. 
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«descoberta» do cristianismo, a que o “progresso da civilização” e as ideias do 

constitucionalismo liberal vieram dar expressão jurídica e consagração nos “pactos 

fundamentais”1754. 

Os homens são também naturalmente diferentes: “a idade ou a virtude pode dar ao homem 

uma precedência justa; a excelência de dotes e o merecimento pode colocar outros acima do 

comum dos homens”1755. Mas não são somente os «factores naturais» que os diferenciam 

ou as condicionantes sociais que dificultam uma igualdade social devida ou procurada. A 

autonomia é também diferenciadora. De acordo com o princípio da liberdade, “cada 

membro da sociedade determina-se de forma autónoma, construindo o seu presente e o seu 

futuro segundo os comportamentos que adopta pelos quais é responsável”1756. A 

responsabilidade é exterior à liberdade; é a sua moldagem jurídica, a delimitação 

propiciadora da coexistência de «liberdades». A construção jurídica do respectivo princípio 

é, então, a de uma “liberdade responsável”: auto-disponibilidade e disponibilidade de 

relação, com significado e relevância fáctica e jurídica e, por isso, de compromisso e 

consequência1757. 

                                                      
1754. Lopes Praça, Direito Constitucional Portuguez, Estudos sobre a Carta Constitucional de 1826 e Acto 

Addicional de 1832, Coimbra, Imprensa Litteraria, 1878, pp. 136 (“é no Evangelho, e nas obras dos apóstolos, 
que se vê formulada singelamente, pela primeira vez, a doutrina da igualdade”) e 137. 

1755. Jonh Locke, Ensaio sobre a Verdadeira Origem, Extensão e Fim do Governo Civil, cit., p. 64.  
Expressivas são as palavras de Lopes Praça: “Os que deduzem o nivelamento das fortunas do direito de 

igualdade cometem um erro tão crasso e prejudicial, como se admitissem que todos e cada um dos homens 
tem igual aptidão, para todos e cada um dos misteres ou trabalhos necessários para a sua existência e 
perfectibilidade individual e social (…). A Filosofia do Direito encarrega-se de demonstrar que, além da 
natureza geral, comum, e igual em todos os homens, tem cada um deles a sua natureza especial, sui generis, 
com ideias, sentimentos, resoluções próprias e tão originais, que não existem nem têm existido, nem existirão 
nunca dois indivíduos com naturezas especiais iguais e indistintas”. Cfr. Direito Constitucional Portuguez, 
Estudos sobre a Carta Constitucional de 1826 e Acto Adicional de 1832, Coimbra, 1878, republicado pelo 
Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Vol. I, Coimbra Editora, 1997, pp. 133 e 134. 

1756. Maria da Glória Garcia, “Principe d’égalité: de l’uniformité à la différenciation ou l’ interminable 
histoire de Caim et Abel, deux frères marqués par la différence”, Direito e Justiça, Revista da Faculdade de 
Direito da Universidade Católica Portuguesa, Vol XIII, 1999, Tomo 3, pp. 68 e 67. 

1757. Maria da Glória Garcia, “Principe d’égalité: de l’uniformité à la différenciation ou l’ interminable 
histoire de Caim et Abel, deux frères marqués par la différence”, cit., pp. 70, 71 e 74.  

Em 1885, António Ribeiro da Costa e Almeida, dizia da seguinte forma: “A igualdade é antes uma 
qualidade de todos os direitos absolutos dos homens, do que um direito especial, porque todos têm a mesma 
natureza geral, e as mesmas faculdades, posto que as apliquem e desenvolvam diversamente; mas n’este 
mesmo respeito ao desigual desenvolvimento e aplicação da actividade de cada um, está também a igualdade 
perante a lei”. Cfr. Elementos de Direito Público e Administrativo Portuguez, Porto, 1885, p. 76. 
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Diríamos ser possível falar numa igualdade segundo três níveis: uma igualdade de fundo, a 

igualdade ética do valor da pessoa humana - igualdade absoluta e de raiz -; uma igualdade 

de relação, segundo critérios de ordem natural e socio-culturais legitimados; e uma 

igualdade de ajustamento ou proporção.  

A igualdade é referenciável à justiça. O princípio da igualdade é estruturante de uma 

sociedade justa, de uma sociedade e de um Estado ordenados segundo o ideal da justiça1758; 

é um dos parâmetros do «justo», da sua legitimidade, das normas, dos actos dos poderes 

públicos, das acções dos homens «civis», de composição e das «composições» de 

pretensões e de diferendos; “um princípio de direito objectivo que impregna a totalidade 

dos direitos”1759. 

Sem prejuízo, a “lei igual para todos não é aquela que contém uma disciplina idêntica para 

a totalidade de uma previsão factual abstracta, mas a norma comum a qualquer situação que 

objectivamente não requer ou não consente uma regra diferenciada”. Assim, a igualdade é 

condição de justiça, mas esta também é uma exigência daquela1760. 

Decisivo para que a diferença se comporte ainda dentro do princípio da igualdade é o 

critério de igualdade e, portanto também de diferença, o termo da relação. Fundamental é, 

pois, a decantação dos critérios (a identidade ditada pela “razão suficiente, ou o 

                                                      
1758. “Um Direito justo «faz parte do sentido do mundo»” como diz Karl Engish, Introdução ao 

Pensamento Jurídico, tradução de Baptista Machado, do original alemão Einführung in das Juristische 
Denken, Lisboa, s/data, p. 12. Ver também Maria da Glória Garcia, “Principe d’égalité: de l’uniformité à la 
différenciation ou l’ interminable histoire de Caim et Abel, deux frères marqués par la différence”, cit., p. 68 e 
73, e DAR, II Série, n.º 54-RC, de 2 de Novembro de 1988, p. 1716, que regista a discussão relativa ao n.º 2 
do artigo 266.º, ao qual foram aditados os princípios da justiça, da igualdade e da imparcialidade. 

1759. Jesús Jordano Fraga, seguindo I. de Otto, Nulidad de los Actos Administrativos Y Derechos 
Fundamentales, cit., p. 245.  

1760. José Antonio Tardío Pato, “El principio de especialidad normativa (lex specialis) y sus aplicaciones 
jurisprudenciales”, Revista de Administración Pública, n.º 162, Septiembre/Diciembre, 2003, pp. 196 e 197. 

“Se a lei tratasse igualmente factos desiguais seria injusta e desigual”. Cfr. Direito Constitucional 
Portuguez, Estudos sobre a Carta Constitucional de 1826 e Acto Adicional de 1832, Coimbra, 1878, 
republicado pelo Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Vol. I, Coimbra Editora, 
1997, p. 134. 

As leis, nas palavras de Cícero, “são feitas para punir não com cólera, mas antes, com espírito de 
equidade” - Dos Deveres (De Officis), tradução de Carlos Humberto Gomes, Edições 70, sem data, p. 47 
(itálico nosso). 
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fundamento”1761): trata-se de “uma opção culturalmente aceite como correspondendo a um 

modelo de compreensão da realidade, modelo forjado em liberdade e de maneira 

responsável”1762, mas trata-se de uma opção limitada pela natureza da realidade regulada - 

os factos e as situações, a sua coerência lógica, os fins e interesses a proteger e a atingir1763 

justificam um número limitado de opções. 

A polarização das razões materiais de diferenciação - são múltiplos os elementos distintivos 

da realidade próxima; a diferença é sempre possível1764 - conduz a uma diferenciação que 

só aparentemente preserva a igualdade. Desta feita, seria sempre possível construir «regras 

de generalidade» - definir a norma - e afastá-las por múltiplas regras outras, «normas de 

medida» ou «individuais». A enunciação do princípio da igualdade como implicando o 

tratamento igual do que é igual e de modo desigual daquilo que é diferente não preenche, 

pois, a sua conceituação material. Determinantes são os critérios de qualificação da 

igualdade e da desigualdade e justeza destes. O conceito de igualdade material deve 

coincidir ou envolver o de justiça material1765. 

A disciplina de uma determinada realidade social, porque a conhece e considera, 

corresponde a uma regulação segundo critérios, à ponderação óptima das razões materiais 

                                                      
1761. Escreve Gilles Deleuze (Diferença e Repetição, tradução de Luiz Orlandi e Roberto Machado, 

Relógio D’ Água Editores, 2000, pp. 421 e 422): “É que a razão suficiente, ou o fundamento, é apenas um 
meio de levar o idêntico a reinar sobre o próprio infinito e de fazer com que o infinito seja penetrado pela 
continuidade de semelhança, pela relação de analogia e pela oposição de predicados. A isto se reduz a 
originalidade da razão suficiente: assegurar melhor a sujeição da diferença ao quádruplo jugo”.  

1762. O que torna a igualdade, segundo Maria da Glória Garcia, numa igualdade necessariamente relativa. 
Cfr. “Principe d’égalité: de l’uniformité à la différenciation ou l’ interminable histoire de Caim et Abel, deux 
frères marqués par la différence”, cit., p. 89.  

1763. Maria da Glória Garcia, “Principe d’égalité: de l’uniformité à la différenciation ou l’ interminable 
histoire de Caim et Abel, deux frères marqués par la différence”, cit., p. 89. 

1764. Aliás, “dizer de duas coisas que elas são idênticas, é sem sentido, e dizer de uma coisa que ela é 
idêntica a si própria, não diz absolutamente nada”. Cfr. Ludwig Wittgenstein, proposição 5.5303, Tratado 
Lógico-Filosófico. Investigações Filosóficas, tradução de M. S. Lourenço dos originais alemães Tractatus 
Logico-Philosophicos e Philosophical Investigations, Lisboa, 1995, p. 107. 

1765. Ver Rui Pereira, “O princípio da igualdade em Direito Penal”, in O Direito, n.ºs 1-2, 1988, p. 114, 
José Eduardo Faria, “Divisão dos poderes e constitucionalismo: virtudes e dilemas”, in RMP, Janeiro-Março, 
1998, pp. 17 e 18 (onde noticia a ideia de tratamento, pelo direito positivo, das “relações sociais básicas”, 
“com categorias excessivamente «particularizantes», de afirmação de um “direito positivo de carácter cada 
vez mais «finalístico»”, com “problemas de racionalidade sistémica”, a multiplicação das “normas e leis 
específicas” e a fragmentação das “«premissas decisórias», com perda de capacidade de organização coerente 
da sociedade”). 



 
438   Direito disciplinar da função pública 
________________________________________________________________________________________ 
 

que a justificam. Pressupondo o seu acerto, que número de razões igualmente boas é 

possível encontrar para justificar o seu afastamento (dessa regulação)? A contestação às 

normas jurídicas1766 é também por causa do desacerto que constitui a convivência 

injustificada de múltiplos «acertos» ou o «normativizar» – acrítico ou afastado da essência 

da realidade a regular – de múltiplas razões, com igualdades particulares ou 

particularíssimas e desigualdades de conjunto. Daí que seja fundamental submeter a ratio 

decidendum ao teste da «universalizabilidade» ou «generalizabilidade» – traduzida nos 

seguintes imperativos: “age de tal maneira que a máxima da tua vontade possa valer sempre 

ao mesmo tempo como princípio de uma legislação universal” (Kant) e que “o que é bom – 

ou mau – para uma pessoa, deve ser bom - ou mau - para qualquer outra pessoa semelhante 

que se encontre em circunstâncias semelhantes” (Singer). É igualmente importante o dever 

do decisor expor essa razão e a sua valia fundamentadora1767. 

“O respeito pela igualdade no tratamento das situações deverá sempre constituir o 

pressuposto do exercício da acção disciplinar, impedindo excessos e arbítrios”1768. A 

expressão, de Maria de Fátima da Graça Carvalho, é impressiva na sua formulação, mas 

não inteiramente clara, desde logo porque deixa em aberto a questão de saber se o não 

exercício indevido do poder disciplinar relativamente a uma ou mais situações obsta ao 

exercício legal do mesmo numa terceira situação. 

                                                      
1766. Maria da Glória Garcia fala da “avalanche legislativa” actual como a concretização da igualdade 

relativa, embora não deixe de referir os riscos de uma “excessiva diferenciação jurídica” e a necessidade de 
ponderação entre os bens ou valores que a justificam e aqueles que podem ser lesados por ela. Cfr. “Principe 
d’égalité: de l’uniformité à la différenciation ou l’ interminable histoire de Caim et Abel, deux frères marqués 
par la différence”, cit., pp. 75, 76 e 88. 

1767. A. Moreira Barbosa de Melo, “Introdução às formas de concertação social”, in Boletim da Faculdade 
de Direito da Universidade de Coimbra, Vol. LIX, 1983, pp. 114 a 117. 

Immanuel Kant enuncia o “princípio formal… (Fundado apenas sobre a liberdade na relação exterior) que 
diz: age de tal modo que possas querer que a tua máxima se torne uma lei universal (seja qual for o fim que 
ele queira)”. Cfr. A Paz Perpétua e Outros Opúsculos, Textos Filosóficos, edições 70, a/ data, tradução de 
Artur Morão do original “Zum Ewigen Frieden, ein Philosophischer Entururf”, p. 159. 

1768. “Exercício da acção disciplinar”, in Intervenções no Seminário Internacional sobre Direitos 
Humanos e Eficácia Policial, Sistemas de Controlo da Actividade Policial, IGAI, Lisboa, 1998, p. 269. Nos 
casos de maior gravidade, a cargo da IGAI, e atento o carácter externo deste serviço, defende a autora que a 
decisão final do procedimento disciplinar, independentemente do respectivo resultado, para garantia da 
“coerência do sistema”, caiba sempre ao Ministro, no caso, da Administração Interna (idem, pp. 278 e 279). 
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O juízo aplicativo e de controlo do respeito do princípio da igualdade pressupõe a 

comparatividade dos “factos e das situações”1769, a constância dos critérios da sua 

apreciação e a coerência das consequentes decisões1770 1771. Na análise comparativa dos 

factos, releva a sua natureza e tipologia, a sua «dimensão quantitativa» e as circunstâncias 

concretas em que foram praticados. Na caracterização da igualdade das situações, devem 

ser ponderados factores como a “natureza do serviço”, “a categoria do funcionário ou 

agente”, o “grau de culpa”, a “sua personalidade”, as “condições institucionais” em que 

ocorreu a prática da infracção1772, as “circunstâncias atenuantes especiais”, as 

“circunstâncias agravantes especiais” e eventuais “circunstâncias dirimentes da 

responsabilidade disciplinar”1773 1774. 

A graduação das sanções disciplinares e a “diferenciação de responsabilidades”, segundo 

critérios objectivos, corresponde à exigência do princípio da igualdade, para além de à 

                                                      
1769. Maria da Glória Garcia, “Principe d’égalité: de l’uniformité à la différenciation ou l’ interminable 

histoire de Caim et Abel, deux frères marqués par la différence”, cit., p. 73, considerando 58 do Acórdão do 
Tribunal de Justiça da União Europeia de 6 de Março de 2001, processo n.º C-273/99 P 
(http://curia.europa.eu) e Acórdão do TCA Norte de 9 de Fevereiro de 2006, processo n.º 00148/01, p. 17.  

1770. “A objectividade ou imparcialidade da decisão... estará garantida... desde que a autoridade 
administrativa tenha em mira o interesse público e organize a acção com vista à realização do que lhe parecer 
recto, tomando como momento necessário desse seu intento de rectitude ... a possibilidade da ocorrência de 
situações similares e o dever de as tratar de modo igual ao do caso vertente”. Cfr. A. Moreira Barbosa de 
Melo, “Introdução às formas de concertação social”, in Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de 
Coimbra, Vol. LIX, 1983, p. 115. Ver, também, Acórdão do STA de 1 de Janeiro de 2003, processo n.º 
065/03, JSTA00059140 e SA120030401065. 

1771. A criação de uma “base de dados sobre casos precedentes” facilita a mais justa e célere tomada de 
decisões disciplinares. Cfr. “LegCo Panel on Public Service. Disciplinary Mechanism in the Civil Service”, 
Novembro de 2002, na função pública do Hong Kong, in http://cbs.gov.hk/hkgcsb/doclib/e.pdf”. 

1772. Os “aspectos funcionais adversos do próprio funcionamento do serviço” constituem um elemento 
importante a ponderar aquando da tomada da decisão disciplinar. Sobre o apelo àqueles aspectos em sede de 
responsabilidade médica disciplinar, ver, de Pedro Jorge da Silva Cordeiro, “Responsabilidade Médica 
Disciplinar no Serviço Nacional de Saúde”, cit., p. 246. 

1773. “A arguição de uma desigualdade de tratamento supõe a formulação de um juízo comparativo entre a 
hipótese em presença e, pelo menos, um caso de índole semelhante” (Acórdão do STA de 14 de Abril de 
2005, processo n.º 01269/04). No Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, de 1 de Abril de 2003, 
Processo n.º 065/03 (www.dgsi.pt, N.º Convencional JSTA0002166, N.º do Documento SA120030401065), é 
ponderado que, tendo embora os factos “pontos de contacto ou de semelhança próxima, não têm a mesma 
dimensão quantitativa”, assim como a diferença de circunstâncias relevantes para a aferição da medida da 
pena. Foi salientada a importância, na “realização do princípio da igualdade”, da “adopção, em cada caso, dos 
critérios legais na aplicação das penas, aspecto em que não existe discricionariedade”. 

1774. Na medida da igual dignidade, a “igualdade das penas só pode extrínseca, sendo naturalmente 
diversa em cada indivíduo” (Cesare Beccaria, Dos Delitos e das Penas, cit., p. 107). 
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exigência do princípio da culpa1775. Precedentemente, a própria decisão de instaurar 

procedimento disciplinar deve ser determinada por critérios uniformes, contra o que depõe 

a dispersão da respectiva competência1776. 

Verificada a comparatividade dos factos, há que aferir se são os mesmos os critérios 

jurídicos de referência e, em terceiro lugar, se foram aplicados nos casos em comparação e 

se o foram nos mesmos termos, isto é, nas palavras de Cícero, verificar se “devido às 

mesmas razões, sejam uns punidos enquanto outros nem sequer chegam a ser 

intimados”1777. Obtém-se, assim, um juízo sobre a igualdade de relação e de proporção.  

A diferença dos factos não dispensa a apreciação da igualdade de tratamento, pela 

indagação dos critérios utilizados e da ponderação deles feita. A Administração pode, por 

exemplo, ter ponderado num caso todos os critérios legais e deixado de o fazer num outro, 

sem que houvesse justificação para o fazer, ou pode ter-se determinado por critérios 

subjectivos ou arbitrários1778. 

A fundamentação da decisão constitui um instrumento e uma garantia fundamental de 

aferição do respeito do princípio da igualdade: a exigência legal de fundamentação não se 

basta naturalmente com uma “uma motivação geral ou uniforme”, antes se exige uma 
                                                      

1775. Neste sentido, mutatis mutandis, relativamente às coimas, cfr. Maria Fernanda Palma e Paulo Otero, 
“Revisão do regime legal do ilícito de mera ordenação social (Parecer e proposta de alteração legislativa)”, in 
Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Volume XXXVI, 1996, Lex, p. 565. Na 
atenuação da coima por força do seu pagamento voluntário, advertem para a necessidade de se evitar a 
“nivelação … de casos de gravidade de ilícito e de culpa diferente” (p. 569). Ver, também, considerandos 45 e 
52 e ponto 5 das conclusões do Acórdão do TJCE de 2 de Junho de 1994, Processo n.º 326/91 P (pp. 10, 11 e 
2), in http//:www.europa.eu.int. (: “Sendo que um recorrente não pode invocar em seu proveito uma 
ilegalidade cometida em favor de outrem, um funcionário não pode invocar de forma útil o facto de não ter 
sido aplicada qualquer sanção a outro funcionário a quem foi instaurado processo disciplinar por factos 
relacionados com os contra ele invocados, para assim contestar a sanção que a si próprio foi aplicada. Com 
efeito, a responsabilidade do recorrente deve ser examinada objectivamente, quer dizer, independentemente 
da eventual legalidade ou ilegalidade da decisão tomada relativamente a outro funcionário.” – p. 2). 

1776. A concentração do poder de instaurar procedimento disciplinar, no Direito da função pública 
comunitária, explica-se, segundo Pedro de Miguel Garcia (“Le régime disciplinaire dans la fonction publique 
des Communautés européennes”, cit. p. 283), pela “necessidade de assegurar a uniformidade de critérios 
aplicáveis e a igualdade de tratamento”. 

1777. Dos Deveres (De Officis), Tradução de Carlos Humberto Gomes, Edições 70, sem data, p.47.  
1778. No Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, de 1 de Abril de 2003, Processo n.º 065/03 

(www.dgsi.pt, N.º Convencional JSTA0002166, N.º do Documento SA120030401065): o Acórdão destaca 
que o acórdão recorrido, do Tribunal Central Administrativo, considerou, quer a vertente negativa do 
princípio da igualdade, quer a vertente que “impõe a decisão materialmente igual para todos os casos 
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fundamentação “circunstanciada, específica, explícita e directamente ligada à situação ou à 

pessoa a que respeita”1779.  

Podem ser os mesmos os factos, mas pode dar-se o caso de a não aplicação de sanção 

disciplinar ser ilegal. Não pode, assim, servir de termo comparativo da legalidade da 

decisão que pune um outro trabalhador pelos mesmos factos. A igualdade de tratamento 

afere-se na legalidade, pois de outra forma adoptar-se-ia a ilegalidade como critério de 

decisão, substituindo-a ao critério legal1780. Não se pode pressupor que a não aplicação de 

uma sanção a um trabalhador supõe a ilegalidade da sanção imposta a um outro. Ambas as 

correspondentes decisões podem ser legais ou ilegais. 

No entanto, não é de excluir, em concreto, a eventual arbitrariedade ou falta de 

razoabilidade da aplicação selectiva de uma sanção, num quadro de inaplicação geral de 

sanções e de tolerabilidade de certa conduta1781, demonstrada pela não reacção disciplinar 

passada1782, para cuja avaliação releva a aferição da medida da tutela da confiança1783 1784. 

                                                                                                                                                                  
objectivamente iguais”. 

1779. A menção, na decisão, a casos precedentes depõe no sentido da respectiva equidade. 
Ver Mireille Delmas-Marty e Catherine Teitgen-Colly, Punir Sans Juger? De la répression administrative 

au droit administratif pénal, Ed. Económica, 1992, p. 114, e Maria Fernanda Palma e Paulo Otero, “Revisão 
do regime legal do ilícito de mera ordenação social (Parecer e proposta de alteração legislativa)”, in Revista 
da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Volume XXXVI, 1996, Lex, p. 577 (“o dever de 
fundamentação, obrigando a Administração a indicar as razões de facto e de direito subjacentes à sanção 
acessória aplicada, constitui fonte instrumental para se aferir o respeito pelas próprias regras de 
proporcionalidade e igualdade da decisão.”). 

1780. Alonso Garcia entende que a circunscrição da igualdade ao âmbito da legalidade “legitima o 
privilégio ilegal ou o incumprimento do princípio da não derrogabilidade singular dos regulamentos” (apud 
Jesús Jordano Fraga, Nulidad de los Actos Administrativos y Derechos Fundamentales, cit., p. 245, nota 86). 
Há, no entanto, que levar em linha de conta a não necessária estabilidade da ilegalidade e, principalmente, a 
necessidade da sua não reprodução, que redundaria na extensão do privilégio da ilegalidade e na violação do 
princípio da preferência de lei. Em sentido diferente, ver Acórdão do Tribunal Administrativo da ONU, de 7 
de Novembro de 1986, processo n.º 368, Jabri contra Secretário-Geral da ONU (in http://untreaty.un.org), no 
qual se nota que a prática habitual de acções idênticas àquela pela qual um funcionário é punido não apaga a 
infracção por si cometida. Ver, também, Bernardo Diniz de Ayala, “A Administração informal: mais uma 
aparente (?) reserva de Administração perante os Tribunais (?)”, in http://www.oa.pt, afastando a auto-
vinculação resultante de “tolerância administrativa informal” 

1781. Ver, com interesse, o TCA Sul de 22 de Janeiro de 2004 (processo n.º 07516/04, in 
http://www.dgsi.pt/jstca), no qual se escreve: “A Administração não pode impedir ao interessado o seu direito 
à informação sobre o conteúdo das actas no processo disciplinar que lhe foi instaurado, a fim de aferir da 
legalidade da sua actuação, no caso concreto, e por comparação com demais casos idênticos ao seu, 
eventualmente existentes ou não” (itálico nosso). 

1782. Michael Jefferson, Employment Law, Lecture Notes, Cavendish Publishing Limited, 2nd edition, 
1995, p. 229 (“…inconsistency of treatment may give rise to an unfair dismissal. If there is a rule that both 
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É também de atender a que “[s]e a finalidade é discriminatória ou arbitrária, por muito legal 

que seja o resultado, a acção de raiz será contrária ao [princípio da igualdade]” (Jesús 

Jordano Fraga)1785. 

A aplicação de regimes jurídicos disciplinares a trabalhadores da Administração Pública 

com diferentes estatutos jurídicos não contende, em princípio, com o princípio da 

igualdade, antes decorre da diversidade de vínculos e regimes jurídicos de trabalho dotados 

de uma identidade diferenciadora, diversidade que seria esvaziada por uma lógica de 

intermutabilidade na aplicação concreta das respectivas normas jurídicas1786. 

                                                                                                                                                                  
employees will be dismissed if one clocks in the other but the rule has not been enforced in the past, dismissal 
is probably infair …”).  

1783. Para a ligação entre a tutela da confiança e o princípio da igualdade, ver António Menezes Cordeiro, 
“Contratos Públicos: subsídios para a dogmática administrativa, com exemplo no princípio do equilíbrio 
financeiro”, Cadernos O Direito, n.º 2, 2007, Lisboa, Almedina, pp. 94 a 103. Esta aferição é necessariamente 
concreta. O trabalhador, desde logo por força do dever de zelo, maxime, se exerce funções dirigentes ou que 
pressupõem elevada qualificação, deve e pode saber que o quadro geral de exercício incorrecto do poder 
disciplinar é juridicamente censurável. Ou seja, em regra, não se verificará um investimento de confiança que 
seja justificado. 

1784. Muitas vezes, “problemas sistémicos” e de deficiente gestão emergem nos processos disciplinares. 
Noticiando esta mesma realidade, o Civil Service Bureau da Região Administrativa Especial de Hong Kong 
adoptou uma “aproximação pro-activa chamando a atenção dos departamentos para os problemas e 
fragilidades gestionárias”, de modo que “acções correctivas ou medidas preventivas adequadas sejam postas 
em prática”. Cfr. “LegCo Panel on Public Service. Disciplinary Mechanism in the Civil Service”, na função 
pública do Hong Kong, Novembro de 2002, in http://cbs.gov.hk/hkgcsb/doclib/e.pdf”. 

1785. Nulidad de los Actos Administrativos y Derechos Fundamentales, cit., p. 246. 
1786. Jesús Jordano Fraga, Nulidad de los Actos Administrativos y Derechos Fundamentales, cit., pp. 249 

a 251, e Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 287/00, processo n.º 65/98, in www.tribunalconstitucional.pt. 
O Tribunal apreciou, em sede de fiscalização concreta, a constitucionalidade do n.º 3 do artigo 27.º da Lei do 
Contrato de Trabalho, constante do Decreto-Lei n.º 49.408, de 24 de Novembro de 1969 – “A infracção 
disciplinar prescreve ao fim de um ano a contar do momento em que teve lugar, ou logo que cesse o contrato 
de trabalho” –, “na parte em que se considere aplicável às infracções disciplinares que configuram 
simultaneamente infracções criminais”, por alegada violação do artigo 13.º da Constituição, “por conter um 
regime ‘diferente daquele que vigora no ordenamento jurídico, designadamente o que se aplica a outras 
entidades, como por exemplo as agentes da Administração Pública’, já que ‘estão em causa os mesmos 
valores que se pretendem tutelar, designadamente o de confiança nas relações de trabalho’”. 

O Tribunal Constitucional negou provimento ao recurso, notando que “não é aceitável … isolar um ponto 
do regime global para fazer a comparação”, que “aferir a igualdade/desigualdade entre duas situações não 
passa pela sua consideração isolada, antes é, sobretudo, um trabalho de ponderação dos valores que estão 
subjacentes à disciplina legal de cada uma delas e da sua harmonização” (renovando a jurisprudência do 
acórdão nº 367/99) e que, como referido no acórdão do mesmo Tribunal constante do acórdão n.º 663/99, 
“[p]retender fazer valer uma igualdade formal em matéria de uma regalia específica ou norma específica, 
desconsiderando todo o universo de diferenças que justifica, bem como o sentido da própria regulamentação 
globalmente considerada que a impõe (diverso, como se disse, perante relações de direito privado e no 
domínio público, seria desconsiderar o próprio sentido do princípio da igualdade, que exige o tratamento 
diferenciado do que é diferenciado tanto quanto exige o tratamento igual do que é igual. Sendo certo, aliás, 
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O problema da igualdade na aplicação das normas jurídicas disciplinares aos trabalhadores 

só se coloca quando esteja em causa um mesmo empregador público. A intervenção 

secundária dos órgãos administrativos com poder de supervisão, superintendência e tutela, 

no campo do controlo primário do exercício do poder disciplinar, designadamente à luz do 

princípio da igualdade, não pode deixar de atender a esse facto1787.  

2.10.4.2.2.1. A ligação com o princípio da legalidade 

O princípio da legalidade enquanto princípio de norma jurídica prévia dá corpo a um 

precedente de igualdade no tratamento de casos idênticos e de uniformidade 

racionalizada1788. A determinação legal das infracções, das sanções e respectivos efeitos 

jurídicos exclui a consideração de outros, previstos num outro regime jurídico, em relação 

aos quais seja certa a sua inaplicabilidade, sem que a escolha entre regimes jurídicos se faça 

em função da igualdade1789.  

                                                                                                                                                                  
que a igualação de uma circunstância pode, no conjunto, agravar a desigualdade – basta que tal igualização se 
faça a favor da parte mais favorecida em todas as circunstâncias, menos naquela.” O Tribunal destacou, 
especificamente quanto aos prazos mais alargados de prescrição, que, “na relação jurídica de emprego 
público, é o bom desempenho das tarefas obrigatoriamente levadas a cabo pela Administração no interesse 
geral que está em causa, ao passo que, numa relação de emprego privada, é o interesse particular do 
empregador e da sua empresa que é prosseguido”. Explicou, ainda, que a definição dos prazos de prescrição 
envolve a conciliação dos interesses do empregador e os interesses do trabalhador, maxime, o direito à 
segurança dos trabalhadores e que quanto mais curtos mais favoráveis são aos interesses do segundo, 
justificando o peso dos interesses a cargo do empregador público a respectiva maior latitude. 

O Supremo Tribunal de Justiça, no Acórdão de 19 de Junho de 2002, processo 02S2158 (n.º convencional 
JSTJ00001050, n.º do documento SJ200206190021584, inhtt://www.dgsi.pt/jstj, pp. 1 e 15) aduziu que a não 
aplicação da lei local, que previa o direito à indemnização pela cessação do contrato a qualquer título, se fica 
a dever ao facto de - face à ratio do artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 481/85, no sentido de “colocar os 
trabalhadores assalariados das missões ou embaixadas em situação de igualdade, em matéria disciplinar, com 
os funcionários públicos” - não fazer sentido que estes nada recebessem se fossem demitidos e os primeiros 
sim. 

1787. Relativamente às contra-ordenações, ver Maria Fernanda Palma e Paulo Otero, “Revisão do regime 
legal do ilícito de mera ordenação social (Parecer e proposta de alteração legislativa)”, in Revista da 
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Volume XXXVI, 1996, p. 579. 

Propõem um n.º 4 ao artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro, nos termos do qual “Sem 
prejuízo da competência primária prevista nos números anteriores, e com fundamento em razões de 
legalidade, o delegante, o superior ou a entidade tutelar do órgão decisor poderá sempre, oficiosamente ou por 
iniciativa do interessado, revogar ou substituir a coima ou as sanções acessórias aplicadas”. 

1788. José Manuel Sérvulo Correia, Legalidade e Autonomia Contratual nos Contratos Administrativos, 
Almedina. Coimbra, 1987, pp. 179 a 188.  

1789. Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 287/00, processo n.º 65/98.  
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A discricionariedade administrativa tem fundamento (é uma concessão legal) e limite na lei 

(o princípio da juridicidade constitui a pauta do seu exercício)1790. A lei está, assim, sempre 

presente em maior ou menor medida no exercício do poder; no limite, deixa ao juízo do 

órgão administrativo a decisão entre agir ou não agir e como agir, ou impõe uma só 

escolha, determina um sentido decisório verificados os pressupostos que explicita.  

A legalidade vinculada demanda necessariamente o exercício da acção disciplinar sempre 

que constatada ou indiciada a prática de infracção e a respectiva punição, tendo sido feita 

prova da mesma.  

Para além da indagação em face do direito positivo sobre a opção legislativa na matéria, 

coloca-se a questão de saber quais as expressões da legalidade que melhor realizam os 

valores e finalidades disciplinares. Um dos critérios dessa avaliação é o princípio da 

igualdade. A primeira, prima facie, surge como aquele que melhor previne a parcialidade e 

respeita o princípio da igualdade1791. 

Em regra, é adoptado o entendimento de que a violação do princípio da igualdade só é 

equacionável quando a Administração exerce poderes discricionários; se uma sua 

actividade é estritamente regulada, também o é a respectiva decisão. Na medida em que a 

acção administrativa esteja densificada na lei ou encontre nesta a definição do seu 

conteúdo, a respectiva vinculação impõe a sua identidade.  

                                                      
1790. A interpretação da lei não se contrapõe a discricionariedade nem são duas partes distintas da função 

administrativa, de modo a poder dizer que ao passo que na Justiça “a tarefa desta é unicamente de 
interpretação da lei, na daquela coexiste a interpretação da lei com a discricionariedade.” André Gonçalves 
Pereira faz assentar a “diferença essencial … entre Administração e Justiça na referida contraposição. Ver 
Erro e Ilegalidade no Acto Administrativo, Edições Ática, p. 259. 

1791. Escreve Álvaro Reis Figueiredo, relativamente à responsabilidade disciplinar dos juízes, que “o 
exercício da acção disciplinar não é obrigatório, não obedece ao princípio da legalidade, mas facultativo 
(embora decerto não arbitrário), obedece ao princípio da oportunidade. Donde, o sistema permitir violações 
do princípio da paridade de tratamento: quando os limites entre lícito e ilícito são esfumados, o exercício de 
poderes disciplinares segundo critérios de oportunidade pode comprometer a certeza do direito e o valor da 
paridade de tratamento; preenchida a mesma ‘fattispecie’ disciplinar, poderá num caso haver procedimento 
disciplinar e noutro não”. No entanto, observa, com pertinência, que “a acção disciplinar obrigatória também 
apresentaria graves inconvenientes, como o de sujeitar um magistrado a procedimento disciplinar apenas com 
base em meras denúncias, queixas, tantas vezes infundadas e motivadas apenas por interesses de parte ou 
mesmo puras vinganças, ou pela intenção de o pressionar. Cfr. “Ser, dever ser e parecer. Notas sobre a 
deontologia dos juízes: da disciplina ao aparecimento de códigos de conduta”, Sub Judice, Justiça e 
Sociedade, 2005, Julho-Setembro, pp. 15 e 16 (itálicos nossos). 
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A maior parte das vezes, a lei não define de forma completa ou não define sem deixar 

qualquer margem de apreciação a actividade administrativa. É assente, aliás, que não há 

decisões in totum discricionárias nem decisões integralmente vinculadas. Não podemos 

bastar-nos com teses formais (ou uma razão teórica). O que se nos afigura correcto é que 

sempre que exista, de facto, possibilidade de escolha e interceda a subjectiva valoração é 

necessário objectivá-la. Ou seja, no que ora importa não deve liminarmente deixar de se 

indagar se o princípio da igualdade foi ou não respeitado quando a Administração age no 

exercício de poderes vinculados1792. Não pode esquecer-se a fixação de critérios de 

interpretação ou a formação de precedentes interpretativos, possível “no poder mais 

regulado que se possa imaginar sempre que exista uma margem ontológica de 

hermenêutica”1793. 

Se pode reconhecer-se a “impossibilidade de apreciação jurisdicional de certos elementos 

do acto discricionário, que se não compreenderia se nele houvesse apenas uma operação 

intelectual de interpretação do direito e de determinação do seu conteúdo”1794, não se 

concebe que quanto a esses se abdique sem mais do seu controlo. “É preciso que o controlo 

jurisdicional não seja demasiado limitado, sob pena de esvaziar a substância do direito à 

tutela jurisdicional”1795. A plenitude da tutela jurisdicional efectiva implica a possibilidade 

                                                      
1792. O Direito Criminal conhece, como é sabido, paralela discussão. No processo penal português vigora 

o princípio da legalidade, com o intermeio de algumas situações de relevância do princípio da oportunidade. 
Este parece ter maior dificuldade de coabitação com o princípio da igualdade - porque mais difícil o controlo 
da arbitrariedade e da discriminação; trata-se de definir critérios claros e criminalmente discursivos - mas o 
princípio da legalidade se “pode constituir uma garantia essencial” contra aquelas não o é ipso facto, como 
estudos realizados têm demonstrado (: “nos sistemas de princípio da legalidade, há um diálogo entre 
discricionariedade legal e real. Esta última adapta-se às exigências do sistema e do contexto social” - p. 27). 
Cfr., de Carlota Pizarro de Almeida, Despubicização do Direito Criminal, AAFDL, Lisboa, 2000, pp. 24 a 30. 

No voto de vencido ao Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 7/87 (Processo n.º 302/86, DR., I Série, n.º 
33, de 9 de Fevereiro de 1987, p. 504-(17)), Vital Moreira explica que votou pela inconstitucionalidade do 
artigo 281.º do CPP, relativo à “suspensão do processo”, designadamente, por entender que o facto de o 
Ministério Público passar “a poder dispor discricionariamente do poder de exercer ou não a acção penal (…) 
[atinge irremediavelmente] o princípio da igualdade dos cidadãos (pois não é difícil ver que uma tal solução 
propicia formas de impunidade selectiva, de acordo com discriminações sociais, culturais, se não mesmo 
políticas ou ideológicas). (itálicos no original)”  

1793. Jesús Jordano Fraga, Nulidad de los Actos Administrativos y Derechos Fundamentales, cit., p. 256. 
1794. André Gonçalves Pereira, Erro e Ilegalidade no Acto Administrativo, Edições Ática, p. 218. 
1795. Ronny Abraham, “Les principes généraux de la protection juridictionnelle administrative en Europe: 

L’influence des jurisprudences européen”, Revue Européenne de Droite Public, European Review of Public 
Law, Vol. 9, n.º 3, autumn/autome 1997, Spetses Conferences, p. 588, e Affaire Obermeier c. Autriche, 
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de análise jurisdicional de toda a actuação administrativa, influindo a natureza do acto ou 

os seus elementos de discricionariedade apenas na modalidade e intensidade do controlo, 

sem que se possa dizer que a característica da discricionariedade “é o Direito reconhecer 

validade a qualquer solução, a qualquer actuação, que seja decidida pelo agente”1796. O 

reconhecimento de que o “critério de adequação é um critério que se impõe”1797 ou “um 

princípio de coerência racional entre a fundamentação do acto e a realidade que … resulta 

da própria definição do poder discricionário”1798, revela-se contra essa alternatividade. 

Quando a decisão discricionária atinge direitos fundamentais, como, por exemplo, em sede 

disciplinar, o direito ao trabalho, deve ser mais exigente o controlo jurisdicional. Em termos 

gerais, sobre o controlo jurisdicional de decisões administrativas “técnico-científicas”, Aldo 

Travi, chama a atenção para a diferenciação das áreas de discricionariedade e observa, com 

pertinência, que, estando em causa “interesses primários”, como os implicados no direito à 

saúde ou no direito ao trabalho, “a distinção entre ciências exactas e ciências não exactas 

esfuma-se; o próprio parâmetro de razoabilidade muda de veste; o sacrifício do interesse do 

privado por força da acção da administração deve ser não só motivado e plausível, mas 

também justificado e aceite”1799.  

                                                                                                                                                                  
Requête n.º 11761/85, 28 Juin 1990, in http://cmiskp.echr.coe.int/. No Acórdão do TEDH, de 28 de Junho de 
1990, Obsermeier contra Áustria, o Tribunal considerou insuficiente o controlo exercido por tribunal 
administrativo austríaco, que, quanto a decisões administrativas relativas ao despedimento de um trabalhador 
por uma companhia de seguros, se limitava a verificar “se as autoridades administrativas usaram o seu poder 
discricionário de uma forma compatível com o objecto e o fim da lei” (considerando 70). 

1796. Expressão de André Gonçalves Pereira, Erro e Ilegalidade no Acto Administrativo, Edições Ática, p. 
220. A “existência de várias soluções válidas” não pode, na nossa perspectiva, significar que, em concreto, o 
Direito reconhece “validade a qualquer solução, a qualquer actuação, que seja decidida pelo agente” (as 
expressões são de André Gonçalves Pereira, p. 220). O discurso jurídico aplicado aos casos concretos 
determina uma decisão «ideal». 

Vasco Pereira da Silva destaca que, “[e]ntendido o poder discricionário como modo de realização do 
direito, e não enquanto liberdade de escolha extra-jurídica, [impõe] uma maior amplitude do controlo 
jurisdicional” (Em Busca do Acto Administrativo Perdido, Almedina, Coimbra, 1996, p. 89). 

1797. Cfr. André Gonçalves Pereira e a crítica que tece ao entendimento de que na discricionariedade o seu 
exercício está limitado pelo critério da adequação. Considera o autor que “[q]uando a lei estabelece critérios 
de adequação torna o poder em parte vinculado; a discricionariedade existe precisamente na medida em que 
não há regra de adequação que imponha ao agente” - Erro e Ilegalidade no Acto Administrativo, Edições 
Ática, respectivamente, p. 228 e pp. 231 e 232. 

1798. Erro e Ilegalidade no Acto Administrativo, Edições Ática, pp. 233 e 238. 
1799. Aldo Travi, “Il giudice amministrativo e le questioni tecnico-scientifiche: formule nuove e vecchie 

soluzioni”, Diritto Pubblico, n.º 2/2004, Ano X (2004), n.º 2, Maggio-Agosto, 2004, p. 456.  
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Parece-nos acertado, de todo o modo, subtrair ao poder discricionário, ainda que 

naturalmente controlável, as infracções graves – aqui o inconveniente da não procedência e 

da não punição serão sempre maiores do que as vantagens: não se antevê critérios capazes 

ou tão ponderosos justificativos da não procedência1800.  

No âmbito de uma relação jurídica de emprego, impor ao empregador público que 

obrigatoriamente puna o trabalhador uma vez acertada a prática de infracção disciplinar, 

pode constituir uma forma de despojá-lo de uma margem de gestão dessa mesma relação de 

emprego, de substituir a relação de confiança pessoal pela relação de confiança legal.  

Por outro lado, porque o empregador público não joga na relação de emprego o seu 

«pecúlio pessoal» ou os seus próprios interesses e tem também, ele próprio, a qualidade de 

trabalhador público, tem justificação uma maior regulação e limitação legal do exercício do 

poder disciplinar. 

Uma forma de conciliação de ambas as premissas é o de limitar a «discricionariedade», na 

tomada da decisão punitiva, às infracções menos graves, sujeita a parâmetros jurídicos 

claros de controlo. Entre estes parâmetros, destaca-se a imperiosa exteriorização das 

concretas razões cuja ponderação fundou a decisão de não punir, fundamental para aferir do 

respeito dos princípios gerais da actividade administrativa, maxime, do princípio da 

igualdade, do princípio da proporcionalidade e do princípio da prossecução do interesse 

público. 

2.10.4.2.3. O princípio da proporcionalidade 

O princípio da proporcionalidade é um parâmetro normativo fundamental dos actos dos 

poderes públicos em Estado de Direito1801.1802 (artigos 2.º e 18.º, n.º 2, 2.º parte, da 

                                                      
1800. A este propósito, refira-se que na Resolução final do XV Congresso Internacional de Direito Penal, 

realizado em Brasília, de 4 a 10 de Setembro de 1994, foi recomendado a adopção do princípio da legalidade, 
e o seu ceder passo, de forma controlada. ao princípio da oportunidade, nas situações em que for diminuta a 
culpa e a ofensa sofrida, bem assim o interesse da vítima o aconselhar ou não o exigir e razões de prevenção 
não reclamem a aplicação de uma pena, com vantagem para a rapidez e eficácia da justiça penal. Recomenda-
-se, porém, a vigência do princípio da oportunidade no caso das infracções graves (cfr. Resolução ora 
mencionada, quanto aos aspectos referidos, in Despubicização do Direito Criminal, cit., p. 95). 

1801. Gomes Canotilho, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 1998, p. 267, e Jesús Jordano 
Fraga, Nulidad de los Actos y Derechos Fundamentales, cit., p. 96. Sejam actos dos poderes públicos 
nacionais, sejam os actos dos poderes públicos internacionais, como o comunitário, onde o princípio, 
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CRP1803). Com efeito, impõe que a «acção pública», seja traduzida em encargos ou em 

restrições à esfera de liberdade dos sujeitos de direito, seja na sua dimensão prestativa, se 

quede pela medida necessária à realização do objectivo por si visado. A sua aplicação 

estrutura-se segundo três elementos ou testes: o da idoneidade do meio, isto é, a sua 

adequação para obter ou realizar um fim determinado; o da necessidade ou exigibilidade, 

ou seja, que a utilização desse meio seja, de entre os idóneos, o “menos constringente” da 

esfera jurídica dos sujeitos afectados ou de bens constitucionalmente protegidos (princípio 

da intervenção mínima); e, em terceiro lugar, que seja utilizado na estrita medida (sentido 

estrito do princípio)1804. 

Em matéria de decisão disciplinar, o princípio da proporcionalidade assume as dimensões 

seguintes: 

a) abstracta, isto é, a lei, na definição das infracções e das sanções correspondentes 

assenta numa relação de equilíbrio entre a gravidade de umas e o peso inerente à 

reacção postuladas pelas outras (artigo 18.º, n.º 2, da CRP);  

b) ainda na dimensão abstracta do princípio, a lei introduz “critérios de dosimetria 

punitiva expressando, não só os limites mínimo e máximo da sanção 

                                                                                                                                                                  
reconhecido, desde 1970, como um princípio geral de direito, revela várias potencialidades no controlo, quer 
de actos normativos, quer de actos não normativos e quer de actos das instituições comunitárias, quer dos 
actos estaduais de cumprimento do direito comunitário - “Le principe de proportionnalité”, de Saad Berrada, 
in Droit de la Communauté et de L’Union Européennes, sous la direction de Michel Bélanger, Jean-Claude 
Gautron e Loïc Grard, L.G.D.J, 2001, Paris, pp. 73 a 80. 

1802. O iluminismo e o liberalismo destacaram-no; ficou expresso na Declaração dos Direitos do Homem e 
do Cidadão (artigos 8.º e 9.º). O constitucionalismo contemporâneo acolheu-o de forma abrangente e 
irradiante.  

Belén Marina Jalvo, El Régimen Disciplinario de los Funcionarios Públicos, cit., pp. 232 e 237, notas 28 
e 29. Nas Lettres Persanes, de Montesquieu, Usbek noticia a Ibben, como vantagem dos “príncipes cristãos” 
sobre os sultões persas, a consideração da “proporção que deve existir entre as faltas e as penas”, proporção 
que refere ser “a alma dos Estados e a harmonia dos Impérios”. Cfr. Lettre CII, p. 178, edição Maxi-Poche, 
Classiques Françaises, Paris, 1993. 

1803. Previsão resultante da Lei Constitucional n.º 1/82.  
1804. Saad Berrada, “Le principe de proportionnalité”, in Droit de la Communauté et de L’Union 

européennes, sous la direction de Michel Bélanger, Jean-Claude Gautron e Loïc Grard, L.G.D.J, 2001, Paris, 
pp. 73 a 80, Gomes Canotilho e Vital Moreira, Constituição da República Portuguesa, cit., p. 152, Belén 
Marina Jalvo, El Régimen Disciplinario de los Funcionarios Públicos, cit., p. 321, Jesús Jordano Fraga, 
Nulidad de los Actos y Derechos Fundamentales, cit., pp. 92 e segs. 
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correspondente, mas também os factores qualitativos sobre os quais se há-de fundar 

a respectiva graduação”1805; 

c) na dimensão concreta1806, no que concerne à subsunção, a proporcionalidade, na 

presença de uma tipicidade fragmentária, impõe a recondução da matéria de facto 

ao tipo nuclear da infracção. Já vimos que se a lei oferece de forma segura a 

identidade das infracções disciplinares – não é indistinta nem transaccionável a 

subsunção dos factos a dado tipo –, as respectivas normas tipificadores não exaurem 

as situações a ela subsumíveis. O carácter não exaustivo de “todas as circunstâncias 

objectivas e subjectivas concorrentes na realização do tipo concreto”1807 deixa à 

Administração uma margem na subsunção que não se coaduna nem é reconhecida 

ao Direito Penal. O princípio da proporcionalidade impõe a “necessidade de valorar 

adequadamente os pressupostos de facto e as circunstâncias verificadas em cada 

caso” (J.I. López González)1808, fazendo a sua adequada e justa subsunção; 

d) Igualmente na dimensão concreta, no que concerne à determinação da sanção a 

aplicar, o princípio da proporcionalidade obsta à aplicação automática de qualquer 

sanção ou medida cautelar, pois, esta automaticidade “rompe a equação que tem de 

existir entre a gravidade do facto e a medida disciplinar aplicada”1809. A sanção 

                                                      
1805. Jesús Jordano Fraga, Nulidad de los Actos Administrativos y Derechos Fundamentales, cit., p. 299, 

nota 349. 
1806. A subsunção da infracção a que corresponde abstractamente determinada sanção não obsta, deste 

modo, a que a sanção em concreto seja menos gravosa. Em sentido diferente, ver Acórdão do TCA Norte, de 
25 de Maio de 2006, processo n.º 00162/02 – Porto, pp. 14 e 15, que enfatiza a necessidade da 
proporcionalidade da medida ou graduação da sanção disciplinar ser aferida por referência à sanção 
correspondente à infracção disciplinar apurada (segundo qualificação vinculada), considerando que o tribunal 
de primeira instância não poderia ter feito “apelo ao princípio da proporcionalidade para sindicar a medida ou 
graduação da pena aplicada por referência a uma outra pena disciplinar”. O erro de julgamento da sentença 
recorrida assentou, segundo cremos, antes, no facto de o tribunal ter feito um juízo positivo de 
proporcionalidade, isto é, ter substituído o seu juízo valorativo ao da Administração. 

1807. Belén Marina Jalvo, El Régimen Disciplinario de los Funcionarios Públicos, cit., p. 236. 
1808. Belén Marina Jalvo, El Régimen Disciplinario de los Funcionarios Públicos, cit., p. 238, nota 32 

(apud) e pp. 243 e 244. 
No Acórdão de 23 de Setembro de 2004, do STA (Processo n.º 979/03), foi considerado “manifestamente 

um exagero” a subsunção da conduta do arguido em norma previsiva da aplicação de sanção disciplinar 
expulsiva e “claramente desproporcionado” o “juízo de inviabilidade da manutenção da relação funcional” (in 
www.dgsi.pt/jsta). 

1809. STS de 27 de Abril de 1988 apud Belén Marina Jalvo, El Régimen Disciplinario de los Funcionarios 
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deve: i) ser congruente com os motivos (incluindo aqui as circunstâncias do caso) e 

os fins que a justificam1810; ii) ser necessária e deve ser ajustada à gravidade da 

infracção. E ela é necessária também na justa medida da gravidade da infracção e 

esse ajustamento é aquele que for postulado pela infracção e pela sua gravidade1811; 

iii) exige também a ponderação das circunstâncias concretas em que teve lugar a 

infracção, por um lado, e a situação que advém para o trabalhador arguido da sua 

aplicação, sendo que neste último caso a proporcionalidade remete para a 

razoabilidade ou exigibilidade da sanção1812 

O princípio da proporcionalidade é um instrumento privilegiado do controlo jurisdicional 

do exercício do poder1813: permite ao juiz o controlo da “relação entre os diferentes 

                                                                                                                                                                  
Públicos, cit., p. 359, nota 22, e Acórdão n.º 282/86 – Processo n.º 4/85, DR., I Série, n.º 260, de 11 de 
Novembro de 1986, p. 3388: “Afigura-se não poder aderir-se à tese da aplicação directa do artigo 30.º, n.º 4, 
da CRP ao caso das medidas cautelares ou preventivas, como é aquele de que agora se trata, visto que aquele 
preceito constitucional só refere os «efeitos das penas»; e não os efeitos dos procedimentos cautelares. Já se 
apresenta com evidente pertinência a questão da violação do princípio da proporcionalidade. A suspensão é 
automática, não depende de nenhum juizo sobre a sua necessidade no contexto de cada caso concreto 
(responsabilidade imputada ao técnico de contas, gravidade da falta, etc.). Nestes termos, ela tem de 
considerar-se como afrontosa do princípio constitucional invocado, o qual encontra afloramento no artigo 
18.º, n.º 2, da CRP e sempre há-de reputar-se como componente essencial do princípio do Estado de direito 
democrático (cf. o artigo 2.º da CRP).”  

1810. Ver Ricardo Rivero Ortega, El Estado Vigilante, cit., pp. 114 e 113. 
1811. Franck Moderne indicia a conexão apresentada no texto, in “La sanction administrative (éléments 

d’analise comparative)’’, Revue Française de Droit Administratif, mai-juin, 2002, p. 493, Jean-Luc Crozafon, 
“Le contrôle juridictionnel de la sanction disciplinaire dans l’entreprise et dans l’administration”, in Droit 
Social, Année 1985, p. 204, e Acórdão do TCA Norte, de 25 de Maio de 2006, processo n.º 00160/02 – Porto, 
p. 16). 

1812. Aplicando o princípio da proporcionalidade, sedimentado nos seus três subprincípios, às decisões 
disciplinares, temos: o princípio da adequação postula a idoneidade dos meios para a prossecução dos fins 
justificativos e, portanto, a aptidão da aplicação de uma medida disciplinar e de certa medida disciplinar para 
alcançar os fins que a justificam; o princípio da exigibilidade, que implica a necessidade relativa da medida, 
porque precisa e porque, sendo igualmente eficaz quanto outras, é a menos gravosa; e o da proporcionalidade 
em sentido restrito, de acordo com o qual afirmada a idoneidade da sanção, tida como precisa e menos 
gravosa, a mesma deve ser aplicada com estrito ajustamento, ponderando “a gravidade da conduta, o objecto 
da tutela e a consequência jurídica”. 

Ver “O princípio da proporcionalidade como critério para a cominação de penas em abstracto”, de Flávio 
Milhomem, in Direito e Justiça, Vol. XIV, 2000, Tomo 2, pp. 35 a 39, e Jesús Jordano Fraga, Nulidad de los 
Actos Administrativos y Derechos Fundamentales, cit., p. 299 (: o artigo 131.3 da Lei 30/1992 dispõe que “na 
determinação normativa do regime sancionador, assim como na imposição das sanções pelas Administrações 
Públicas, deve guardar-se a devida adequação entre a gravidade do facto constitutivo da infracção e a sanção 
aplicada”). 

1813. Nas palavras de Saad Berrada, “constitui inegavelmente o instrumento mais aperfeiçoado de que o 
juiz se dotou para exercer o seu ofício”. Cfr. “Le principe de proportionnalité”, in Droit de la Communauté et 
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elementos do acto (motivos, objecto e fim)”, apreender de forma “global e dinâmica” a 

legalidade do acto e fazer um exame mais aprofundado desta1814. Inclui a “adaptação dos 

meios aos fins”1815 na esfera da legalidade e, portanto, admite, em certa medida, o controlo 

jurisdicional da oportunidade1816. 

O controlo da proporcionalidade das medidas disciplinares pode manifestar-se ou interceder 

na triagem operada por outros vícios. Nesta linha, é de assinalar a conexão estabelecida 

com o desvio do poder, atendendo a que, “se o poder disciplinar é como todo o poder 

susceptível de desvio, um tal desvio manifesta-se [ou pode manifestar-se] precisamente pela 

desproporção”1817; o privilegiamento do controlo dos pressupostos de facto e de direito 

(ilegalidade em virtude da inexistência dos motivos ou fundamentos invocados – erro de 

facto ou de direito)1818; ilegalidade em virtude do insuficiente “valor justificativo dos 

motivos invocados”; e o erro manifesto de apreciação1819, relativamente ao qual o princípio 

da proporcionalidade vai mais longe: “ultrapassa o quadro da procura do carácter 

gravemente erróneo do motivo para controlar o próprio sentido da decisão, quer dizer o seu 

carácter desrazoável”1820. Crê-se, assim, ser limitativa a invocação de que a 

proporcionalidade da escolha e medida da sanção, porque inscrita no âmbito da actividade 

discricionária da Administração, “só em casos excepcionais – como o desvio de poder ou 

erro grosseiro… –  poderia ser atacada”1821. 

                                                                                                                                                                  
de L’Union Européennes, cit., p. 75. 

1814. Saad Berrada, “Le principe de proportionnalité”, cit., p. 75. 
1815. Belén Marina Jalvo, El Régimen Disciplinario de los Funcionarios Públicos, cit., p. 234. 
1816. Saad Berrada, “Le principe de proportionnalité”, p. 75. 
1817. Sinay apud Crozafon, Jean-Luc, “Le contrôle juridictionnel de la sanction disciplinaire dans 

l’entreprise et dans l’administration”, in Droit Social, Année 1985, p. 204. 
1818. Laubadere apud Crozafon, Jean-Luc, “Le contrôle juridictionnel de la sanction disciplinaire dans 

l’entreprise et dans l’administration”, in Droit Social, Année 1985, p. 204. 
1819. Jean-Luc, “Le contrôle juridictionnel de la sanction disciplinaire dans l’entreprise et dans 

l’administration”, in Droit Social, Année 1985, p. 204. 
1820. Jean-Luc, “Le contrôle juridictionnel de la sanction disciplinaire dans l’entreprise et dans 

l’administration”, in Droit Social, Année 1985, p. 205. 
1821. Neste sentido, ver o Acórdão do Tribunal Central Administrativo de 26 de Junho de 2003, Processo 

n.º 5979/02, in www.dgsi.pt/jtca. 
Diversamente, o Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, de 1 de Abril de 2003, Processo n.º 

065/03 (www.dgsi.pt, N.º Convencional JSTA0002166, N.º do Documento SA120030401065) pronuncia-se 
sobre o carácter excessivo ou injusto da pena, considerando a natureza e a gravidade das infracções cometidas 
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O juízo jurisdicional deve, no entanto, ser sempre negativo, isto é, não cabe ao tribunal 

substituir-se ao empregador público, definindo pela positiva a sanção que tem por adequada 

ou a sanção que, no caso, teria por mais adequada1822. 

“O tema da não acumulação de sanções” é também uma expressão da proporcionalidade 

“na medida em que a duplicação de sanções por causa dos mesmos factos importa 

necessariamente uma punição desproporcionada”1823. 

No sentido de uma utilização adequada do princípio, é destacado que, em atenção ao 

princípio da igualdade, deve ser dado um tratamento “proporcionadamente desigual à 

desigualdade das circunstâncias” e ser consideradas apenas as circunstâncias cuja 

atendibilidade seja conforme ao ordenamento e suficientemente pertinentes com o fim da 

sanção1824. De igual modo, é de destacar que dele estão excluídas valorações subjectivas, 

exteriores a um controlo de legalidade e, portanto, aos elementos objectivos fornecidos 

pelas normas e aos factos apurados. O controlo judicial só pode, portanto, também ater-se a 

essas pautas objectivas, prevenindo-se o risco de o princípio da proporcionalidade não ser 

senão uma forma de substituir um juízo valorativo, o da administração, por um outro, 

ademais menos próximo e pretensamente menos fiel do contexto em que foi praticado a 

infracção1825. A proporcionalidade é assim uma pauta da legalidade. 

Em suma, o Direito disciplinar deve integrar, como princípio geral de direito, o princípio da 

proporcionalidade1826. 

 

                                                                                                                                                                  
e “os critérios legais atendíveis na determinação da medida das penas”. 

1822. Na sentença do TAF do Porto sob escrutínio do TCA Norte, o juiz, depois, de concluir pela 
correcção da subsunção jurídica, que “a pena aplicada ao recorrente não se mostra desajustada da falta por si 
cometida”, enunciou os factores que deponham a favor da não aplicação ao recorrente de sanção que não 
excedesse “a mera repreensão escrita ou porventura a pena de multa mas com uma graduação bastante 
inferior”. Ver Acórdão do TCA Norte, de 25 de Maio de 2006, processo n.º 00162/02 – Porto. 

1823. Franck Moderne, “La sanction administrative (éléments d’analise comparative), Revue Française de 
Droit Administratif, mai-juin, 2002, p. 493. 

1824. Belén Marina Jalvo, El Régimen Disciplinario de los Funcionarios Públicos, cit., p. 249, maxime 
nota 84.  

1825. Belén Marina Jalvo, El Régimen Disciplinario de los Funcionarios Públicos, cit., pp. 249 a 254. 
1826. Sinay apud Jean-Luc, “Le contrôle juridictionnel de la sanction disciplinaire dans l’entreprise et dans 

l’administration”, in Droit Social, Année 1985, p. 206. 
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2.10.4.2.4. O princípio do non bis in idem  

Na expressão literal, afirmar que “não é devido duas vezes do mesmo” deixa muito em 

aberto, ainda que se saiba que o contexto da afirmação é, aqui, o do Direito disciplinar e o 

da proibição de dupla sanção pelos mesmos factos. 

A duplicidade sancionatória que se quer evitar tanto pode ser referida à relação entre 

sanções disciplinares, entre uma sanção disciplinar e uma sanção administrativa e entre 

aquela e uma sanção penal. Precedentemente, como garantia processual, o princípio postula 

que “uns mesmos factos não sejam objecto de dois procedimentos sancionatórios”1827. 

O princípio non bis in idem tem previsão constitucional relativamente ao crime, tomado 

este segundo os dados jurídico-substantivos e jurídico-processuais da “doutrina e processo 

penais”1828, mas “é aplicável também por analogia nos outros direitos sancionatórios 

públicos, no âmbito interno respectivo”1829. 

a) A aplicação às sanções disciplinares 

A aplicação do princípio non bis in idem à duplicidade de sanções disciplinares não oferece 

dificuldades: “não pode aplicar-se ao mesmo funcionário ou agente mais do que uma pena 

disciplinar por cada infracção”1830. O princípio postula também a valoração global de “uma 

pluralidade de factos de significado unitário”, considerados à luz de um dado “preceito 

disciplinar”1831. Em terceiro lugar, dada a ênfase que assume, na infracção disciplinar, o 

comportamento do trabalhador, não singularizado em factos organizados segundo uma 

                                                      
1827. Belén Marina Jalvo, “La problemática solución de la concurrencia de sanciones administrativas y 

penales. Nueva doctrina constitucional sobre el principio non bis in idem (Comentario de la Sentencia del 
Tribunal Constitucional 2/2003, de 16 de enero)”, in Revista de Administración Pública, n.º 162, 
Septiembre/Diciembre, 2003, p. 175, e Gomes Canotilho e Vital Moreira, Constituição da República 
Portuguesa Anotada, cit., p. 194. 

1828. Cfr. artigo 29.º, n.º 5, da CRP, e Gomes Canotilho e Vital Moreira, Constituição da República 
Portuguesa, cit., 1993, p. 194.  

1829. Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 263/94, de 23 de Março de 1994, Processo n.º 566/92, 
www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/19940263.html?impressao=1. 

1830. Cfr. 1.ª parte do n.º 1 do artigo 14.º do Estatuto Disciplinar de 1984.  
1831. Belén Marina Jalvo, El Régimen Disciplinario de los Funcionarios Públicos, cit., p. 201. 
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tipicidade estrita, deve a acumulação de infracções num mesmo ou em mais do que num 

procedimento, sem prejuízo da sua consideração individualizada, ser apreciada, também, 

pelo comportamento global do trabalhador, o que harmoniza melhor com o princípio non 

bis in idem, para além de acautelar a razão da economia processual1832. Nos limites da 

punição disciplinar, o princípio é o da não acumulação de sanções, seja pela prática de uma 

infracção, seja pela prática de mais do que uma infracção. Sendo várias as infracções 

contemporâneas, ao trabalhador, pelas mesmas, só pode ser aplicada uma sanção ou, 

embora não sejam contemporâneas, cometendo o trabalhador uma infracção antes de ser 

punido por uma outra anterior, também aí deverá ser feita uma avaliação punitiva única1833. 

Não existem regras legais identificativas de situações de concurso de infracções 

disciplinares. Elas serão, num quadro que postula a unidade valorativa, despiciendas, dir-         

-se-á. Não obstante, sempre se pode observar que a acumulação de infracções releva, como 

circunstância agravante, em sede de determinação da sanção e da sua medida1834 e que a 

referida unidade valorativa não dispensa a consideração individualizada do desvalor de 

cada infracção e que a aplicação de regras de cúmulo de infracções poderia esbater tal 

individualização. Há, neste plano, que distinguir as situações. O comportamento do 

trabalhador pode consubstanciar mais do que uma infracção disciplinar (concurso legal). O 

trabalhador pode praticar mais do que uma vez uma mesma infracção (concurso ideal) e 

diferentes comportamentos do trabalhador podem dar lugar a mais do que uma infracção 

(concurso real)1835. A “consumpção de normas” não é de excluir quando a protecção 

assegurada por uma esgota ou coincide com o âmbito de protecção de outra1836, por não 

existir aqui uma individualidade valorativa relevante. 

                                                      
1832. Cfr. 2.º parte do n.º 1 do artigo 14.º e artigo 48.º do Estatuto Disciplinar de 1984, Leal-Henriques, 

Manuel, Procedimento Disciplinar, p. 75, e Serge Salon, Jean-Charles Savignac, Fonction Publique, Agents 
de l’État, des Collectivités Locales et des Grands Services Publics, cit., p. 219. 

1833. Cfr. artigo 14.º e 31.º, n.º 1, alínea g), e n.º 4, do Estatuto Disciplinar de 1984.  
1834. Cfr. artigo 28.º do Estatuto Disciplinar de 1984.  
1835. Acórdão do STA de 4 de Março de 1997, processo n.º 036008, JSTA00046518 e 

SA119970304036008 (: “uma situação de cúmulo real de infracções pressupõe pluralidade de normas a 
reclamarem efectiva aplicação simultânea e possibilidade de plúrimas imputações subjectivas, permitindo 
desferir os correspondentes juízos de censura”).  

1836. Acórdão do STA de 4 de Março de 1997, processo n.º 036008, JSTA00046518 e 
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No caso de acumulação de empregos públicos, a aplicação de uma sanção no âmbito de 

uma das relações de emprego não deve ter efeitos sobre a outra, sem prejuízo de os factos 

integrativos da infracção punida poderem consubstanciar violação de deveres e obrigações 

do trabalhador no âmbito da outra, caso em que não é de excluir a instauração de 

procedimento disciplinar1837. Com efeito, sendo os empregadores públicos diferentes, é no 

quadro de cada uma das relações jurídicas de emprego que tem de ser aferida a não 

observância pelo trabalhador dos deveres e obrigações a que está vinculado no quadro das 

mesmas. 

b) A aplicação cumulativa de uma sanção disciplinar e de uma sanção penal 

É nesta relação que mais frequentemente é questionada, pela aplicação do princípio, a 

possibilidade de acumulação de sanção disciplinar e de sanção penal pela prática dos 

mesmos factos. À promoção de efectivação de responsabilidade civil e de responsabilidade 

financeira não se reconhece em geral efeito ou detença sobre a responsabilidade disciplinar, 

pelos mesmos factos1838. 

(1) O enunciado da dualidade de perspectivas 

Os regimes jurídicos concretizam, em geral, esta relação segundo duas arrumações. Uns 

não vêm na dualidade sanção disciplinar e sanção penal qualquer contrariedade ao 

princípio: é afirmada, em regra, a possibilidade de um mesmo facto ser simultaneamente 

um crime e uma infracção disciplinar e de dar lugar à aplicação simultânea a um mesmo 

trabalhador de uma sanção penal e de uma sanção disciplinar1839. Tal resulta, invoca-se, de 
                                                                                                                                                                  
SA119970304036008.  

1837. Em sentido diferente, cfr. artigo 40.º, n.º 2, do Estatuto Disciplinar de 1984 e Parecer da Auditoria 
Jurídica do Ministério das Finanças, citado por Leal Henriques, Procedimento Disciplinar, 1989, cit., pp. 72 e 
73.  

O artigo 40.º, n.º 2, do Estatuto Disciplinar de 1984 parecer revelar uma concepção penalista da punição 
disciplinar (artigo 70.º do Código Penal) e partir do pressuposto de um empregador único apesar de existir 
mais do que uma relação jurídica de emprego público. 

1838. Giustina Noviello e Vito Tensore, La Responsabilità e il Procedimento Disciplinare nel Pubblico 
Impiego Privatizzato, Giuffrè Edittore, Milano, 2002, p. 278. 

1839. Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 263/94, de 23 de Março de 1994, Processo n.º 566/92, 
www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/19940263.html?impressao=1, Marcello Caetano, Manual de 
Direito Administrativo, Almedina, Coimbra, 1991, pp. 803 e 804, e Vítor Manuel Lopes Dias, Regime 
Disciplinar dos Funcionários Civis e Administrativos, 1955, p. 7, Eduardo García de Enterría e Tomás-Ramón 
Fernández, Curso de Derecho Administrativo II, Novena Edición, Thomson Civitas, 2004, p. 185. Notam 
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serem “duas formas distintas de repressão”, na medida em que “visam a tutela de interesses 

distintos e pretensões punitivas de âmbito diverso”1840: a sanção penal funda-se no facto de 

a prática de crime “atingir interesses reputados essenciais da comunidade política” e a 

sanção disciplinar no facto de a infracção “ofender ou pôr em perigo interesses próprios de 

um grupo”1841 ou do empregador. O processo penal não deve, assim, “excluir a tramitação 

do procedimento disciplinar a que haja lugar”1842. É o caso português, onde 

tradicionalmente se afirma a respectiva independência1843. O Acórdão de 9 de Outubro de 

2003 do Supremo Tribunal Administrativo sintetiza este entendimento, quando escreve: “o 

processo disciplinar é independente e autónomo do processo criminal, uma vez que, não 

obstante a aplicação ao processo disciplinar (como, de resto, a todos os processos de 

natureza sancionatória), a título subsidiário, de normas ou princípios do direito criminal, 

são diversos os fundamentos e os fins das duas jurisdições, bem como os pressupostos da 

respectiva responsabilidade, podendo pois ser diversas as valorações que cada uma delas 

faz dos mesmos factos e circunstâncias (...). Tratando-se, assim, de processos distintos e 

autónomos, sendo o procedimento disciplinar independente do apuramento e 

sancionamento eventualmente feito sobre os mesmos factos em processo criminal”1844.  

                                                                                                                                                                  
estes últimos autores que quando um notário faz um uso indevido da fé pública, um médico falseia os seus 
diagnósticos ou um funcionário trafica as informações que está obrigado a não divulgar afecta a ordem geral 
justificando-se a reacção penal, mas também revela-se a presença na organização de agente contra o qual se 
justifica uma actuação disciplinar que tutele aquela ou a depure. 

1840. Sobre esta temática, de forma desenvolvida, ver o Parecer n.º 163/82, de 9 de Dezembro de 1982, do 
Conselho Consultivo da PGR, publicado no Boletim do Ministério da Justiça, pp. 241 a 245, e Américo. A. 
Taipa de Carvalho, Direito Penal, Parte Geral. Questões Fundamentais, cit., p. 186. 

1841. Tomás Cano Campos, “Non bis in idem, prevalecía de la vía penal y teoría de los concursos en el 
derecho administrativo sancionador”, Revista de Administración Pública, Núm., 156, Septiembre-diciembre, 
2001, pp. 194 e 195. O abandono da “diferenciação qualitativa entre penas e sanções administrativas”, 
maioritária em Espanha, é entendido como “tendo aberto caminho a um reconhecimento pleno da proibição 
de impor duas ou mais sanções (seja de que tipo for) pela prática dos mesmos factos”. Ainda assim, admite-se 
que os mesmos factos possam dar lugar à aplicação de mais do que uma mesma sanção, se faltar a identidade 
de fundamento jurídico (pp. 195 e 196). 

1842. “Informe” da “Comisión para el estudio y preparación del Estatuto Básico del Empleado Público”, 
Abril de 2005, p. 217, www.map.es. 

1843. Ludgero Neves, em 1916, afirmava que o “processo disciplinar tem absoluta independência não 
tendo nada a ver com o processo penal (havendo causa para os dois) nem prejudica as consequências mais 
graves deste” - Direito Administrativo, cit., p. 186, e Parecer n.º 7/78, da Comissão Constitucional (Pareceres 
da Comissão Constitucional, 4.º Volume INCM, 1979, pp. 341 e 342.  

1844. Processo n.º 0856/03, n.º Convencional JSTA0002869 e N.º Convencional SA1200310090856, p. 9, 
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Outros regimes dão prioridade à repressão penal, pela previsão da suspensão do 

procedimento disciplinar até à conclusão do processo penal, fazendo depender a punição 

disciplinar dos factos apurados no processo penal1845 e só admitem a aplicação de dupla 

sanção se se concluir serem diferentes os concretos fundamentos punitivos ou os bens 

jurídicos violados. É expressiva a norma do n.º 1 do artigo 88 da Ley 6/1989, de 6 de julio, 

de Función Pública Vasca: “No caberá exigência de responsabilidad disciplinara por 

hechos sobre los que hubiera racaído sentencia condenatoria en causa penal”. Igualmente o 

artigo 415.3 da Ley Orgánica del Poder Judicial: “Sólo podrá recaer sanción penal y 

disciplinaria sobre los mismos hechos cuando no hubiere identidad de fundamento jurídico 

y de bien jurídico protegido”1846. A justificar o princípio, como enunciado, invoca-se o 

princípio da proporcionalidade, ao postular uma exigência de doseamento na aplicação de 

uma sanção pela consideração de outra sanção que já tenha sido aplicada ao mesmo sujeito 

pelos mesmos factos e o “respeito do caso julgado”1847. 

                                                                                                                                                                  
in www.dgsi.pt. 

1845. Esta mesma percepção regista Franck Moderne relativamente à relação sanção penal e sanção 
administrativa em geral, in “La sanction administrative (éléments d’analise comparative)”, Revue Française 
de Droit Administratif, mai-juin, 2002, p. 493. Cfr. também María José Falcón y Tella y Fernando Falcón y 
Tella, Fundamento y Finalidad de la Sanción: ¿ Un Derecho a Castigar?, Marcial Pons, Editions Jurídicas y 
Sociales, S.A., Madrid, Barcelona, 2005, p. 238. 

1846. Apud Belén Marina Jalvo, El Régimen Disciplinario de los Funcionarios Públicos, cit., p. 189, notas 
28 e 29, “La problemática solución de la concurrencia de sanciones administrativas y penales. Nueva doctrina 
constitucional sobre el principio non bis in idem (Comentario de la Sentencia del Tribunal Constitucional 
2/2003, de 16 de enero)”, in Revista de Administración Pública, n.º 162, Septiembre/Diciembre, 2003, p. 181. 

1847. Ver, sobre a exigência de equidade como um elemento condicionador da acumulação de sanções 
nacionais e sanções de direito comunitário, Mireille Delmas-Marty e Catherine Teitgen-Colly, Punir Sans 
Juger? De la répression administrative au droit administratif pénal, Ed. Económica, 1992, p.149, e Belén 
Marina Jalvo, El Régimen Disciplinario de los Funcionarios Públicos, cit., p. 185 e Belén Marina Jalvo, El 
Régimen Disciplinario de los Funcionarios Públicos, cit., p. 185, e, da mesma autora, “La problemática 
solución de la concurrencia de sanciones administrativas y penales. Nueva doctrina constitucional sobre el 
principio non bis in idem (Comentario de la Sentencia del Tribunal Constitucional 2/2003, de 16 de enero)”, 
in Revista de Administración Pública, n.º 162, Septiembre/Diciembre, 2003, pp. 182 e 186 a 188. A autora 
observa que não é pouco usual a prática dos tribunais penais de “compensação ou desconto – na fixação da 
pena – da sanção administrativa imposta com carácter prévio”; o que pode gerar “alguma distorção no sistema 
de penas fixado no Código Penal, na medida em que importa a aplicação de penas inferiores às previstas no 
dito Código” Penal, o que, no entanto, continua a autora, parece incontornável porque “não parecem existir 
muitas mais alternativas para evitar o excesso punitivo nos casos em que a Administração incumpre o dever 
de paralisar o procedimento sancionatório administrativo” estando pendente processo penal (p. 186). 
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Em desfavor da possibilidade de acumulação é destacada igualmente a existência de “uma 

identidade mínima, uma identidade substancial básica entre a sanção penal e a sanção 

administrativa, uma mínima natureza comum derivada do seu carácter de sanção”1848. 

(2) Os pressupostos da proibição 

A aplicação de mais do que uma sanção merece atenção se se referir aos mesmos factos. Os 

factos são os mesmos ou há identidade factual, por um lado, quando este é praticado pelo 

mesmo sujeito e têm a mesma materialidade ou objecto, seja em toda a sua extensão, seja 

essencialmente ou, ainda, parcialmente. 

Os factos considerados no processo penal são recortados em função de um dado tipo de 

crime. Os mesmos factos não recortam necessariamente uma infracção disciplinar ou 

podem não recortar senão parte de infracção disciplinar, cujo ilícito “pressupõe um facto 

[ou factos] concretizadores [da]… violação” de dever e/ou obrigação funcionais e comporta 

uma dada “exigência de objectividade fáctica”1849. 

Há-de, por outro lado, atender-se ao fundamento jurídico da sua ilicitude, isto é, não podem 

aplicar-se duas sanções que tomam sob um único título a mesma ilicitude1850. Não basta à 

diferença e a essa cumulação razões “de mera oportunidade, por tradição burocrática” 

determinativas de «formas» diversas e, naquela medida, datáveis até à anunciada 

jurisdicionalização do Direito disciplinar e à sua absorção pelo Direito penal1851. 

“Necessário é que essa diversidade de consequências jurídicas se justifique, materialmente, 

[por serem diversos os] enfoques teleológicos que incidem sobre tal acontecimento, e que 

visam regular as diferentes parcelas materiais que o compõem”1852. 

                                                      
1848. Tomás Cano Campos, “Non bis in idem, prevalência de la vía penal y teoría de los concursos en el 

derecho administrativo sancionador”, Revista de Administración Pública, Núm., 156, Septiembre-diciembre, 
2001, p. 195, nota 3. 

1849. Américo. A. Taipa de Carvalho, Direito Penal, Parte Geral. Questões Fundamentais, cit., p. 182.  
1850. Tomás Cano Campos, “Non bis in idem, prevalência de la vía penal y teoría de los concursos en el 

derecho administrativo sancionador”, cit., p. 191. 
1851. Marcello Caetano, Do Poder Disciplinar, cit., pp. 41 a 44. 
1852. Teresa Quintela de Brito, O Direito de Necessidade e a legítima defesa, 1994, pp. 14 e 15.  
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“Não infringe este princípio a imposição de uma sanção disciplinar com causa na comissão 

de um crime. Para que seja juridicamente admissível a sanção disciplinar imposta por 

conduta já objecto de pena é indispensável que o interesse juridicamente protegido seja 

distinto e que a sanção seja proporcionada a essa protecção”1853. 

(3) O “efeito material” do princípio 

No plano do “efeito material” do princípio, é proibido o duplo sancionamento, a cumulação 

das duas sanções, em caso de tripla identidade de sujeito, objecto e fundamento jurídico.  

Tratando-se de um crime que só possa ser praticado por funcionário público ou que é 

qualificado por esse facto, dir-se-á que “a legislação penal aplicada considera para além da 

ordem social geral, a finalidade de proteger o bom funcionamento e prestígio da 

Administração”1854 ou que o “primeiro bem jurídico” inclui o segundo1855, pelo que estaria 

excluída a punição disciplinar de funcionário público condenado pela prática de crime1856. 

A aplicação de uma pena de multa ou de uma pena de prisão não são adequadas a acautelar 

o funcionamento da Administração ou a confiança do empregador público no trabalhador. 

Ainda que se pudesse dizer existir coincidência entre a protecção do serviço que a 

Administração deve prestar – acautelado pelo tipo de crime – e os interesses do empregador 

público – a acautelar pela infracção disciplinar1857 –, o respectivo peso é diferente em cada 

um dos ilícitos, prevalecendo aquele no primeiro e o segundo na infracção disciplinar. Na 

infracção disciplinar e respectiva punição está em causa a garantia de uma relação jurídica 

de emprego num contexto organizacional específico. A diferente natureza e efeitos das 

sanções tornam difícil a aplicação de regras de concorrência, para além de colocar a 

questão de saber a quem caberia a respectiva aplicação1858. 

                                                      
1853. Jesús Jordano Fraga, Nulidad de los Actos Administrativos y Derechos Fundamentales, cit., p. 296, e 

Agatino Cariola, , La Nozione Costituzionale di pubblico impiego, Milano - Dott. A. Giuffrè Editore, 1991, 
cit., pp. 260 e 261, nota 55. 

1854. Belén Marina Jalvo, El Régimen Disciplinario de los Funcionarios Públicos, cit., p. 193.  
1855. Belén Marina Jalvo, El Régimen Disciplinario de los Funcionarios Públicos, cit., p. 192  
1856. Belén Marina Jalvo, El Régimen Disciplinario de los Funcionarios Públicos, cit., p. 194.  
1857. Neste sentido, Belén Marina Jalvo, El Régimen Disciplinario de los Funcionarios Públicos, cit., p. 

192.  
1858. Belén Marina Jalvo, El Régimen Disciplinario de los Funcionarios Públicos, cit., p. 217.  
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No caso da prática de um crime comum, susceptível de ser praticado por qualquer cidadão, 

poder-se-á dizer que a questão da cumulação em princípio não se coloca, porque não terá 

tal tipo de crime relevância disciplinar. Considere-se, no entanto, a hipótese do agente de 

polícia ao qual cabe a “averiguação dos delitos e a perseguição dos delinquentes para os pôr 

à disposição judicial” e a prática pelo mesmo de crimes para os quais, enquanto membro da 

polícia, deve perseguir1859 ou a hipótese de um guarda prisional que é condenado 

criminalmente por crime de furto ou roubo associado a um quadro provado de dependência 

de estupefacientes ou que é condenado pelo crime de tráfico de droga. Há, pois, que atender 

à qualidade do trabalhador e às funções a que está obrigado, para apurar, em concreto, se 

ponderadas com as circunstâncias do caso, justificam a instauração de procedimento e a 

punição disciplinar. Mais do que invocar um genérico prejudicar do “correcto 

funcionamento do serviço”, é preciso demonstrar a conexão com a natureza do serviço e 

com as funções que cabem ao agente e, bem assim, a medida da respectiva afectação1860. 

Sendo a sanção disciplinar aplicada antes da decisão judicial e esta vier a revelar que os 

factos considerados por aquela são mais graves, não deve haver lugar, em princípio, à 

reabertura do procedimento disciplinar1861. Se não estiver, então, estabilizada do ponto de 

vista da legalidade, nem, por isso, se torna a esse título equacionável, porque os 

pressupostos base da aplicação da concreta sanção não estão em causa (mas, antes, o 

«alargamento» dos pressupostos de uma eventual outra infracção). 

Se sobrevêm novos factos, desconhecidos e não indiciados no procedimento disciplinar 

concluído, “é possível a aplicação de uma nova sanção com base só nos novos factos”1862. 

                                                      
1859. STC 234/1991 apud Belén Marina Jalvo, El Régimen Disciplinario de los Funcionarios Públicos, 

cit., p. 191, e, v.g., artigo 90.º do Decreto-Lei n.º 321/94, de 29 de Dezembro (: “Constitui dever profissional 
para todo o pessoal com funções policiais que tenha conhecimento da preparação ou consumação de algum 
crime, ainda que fora da sua área de responsabilidade, tomar imediatamente todas as providências necessárias 
para o evitar ou para descobrir os seus autores até que o serviço seja assegurado pela autoridade ou agente 
competentes”). 

1860. Belén Marina Jalvo, El Régimen Disciplinario de los Funcionarios, cit., p. 199. 
1861. Serge Salon e Jean Charles Savignac, Fonction Publique, Agents de l’État, des Collectivités Locales 

et des Grands Services Publics, cit., p. 221.  
1862. Serge Salon e Jean Charles Savignac, Fonction Publique, Agents de l’État, des Collectivités Locales 

et des Grands Services Publics, cit., p. 221.  
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Se a decisão judicial afasta, dando como não verificados, os factos considerados na sanção 

disciplinar1863, tal alteração terá que ser considerada em sede de revisão do procedimento 

disciplinar. O empregador público fica vinculado às “decisões judiciais que negam a 

exactidão material dos factos com base nos quais” foi aplicada a sanção disciplinar. No 

caso de ainda ser impugnável, devem ser ponderados na apreciação da mesma1864. 

(4) A aplicação judicial da pena acessória de proibição do exercício de função e de 
sanção disciplinar 

A sentença condenatória pode aplicar ao funcionário público, nos termos do artigo 66.º do 

CP1865, a sanção acessória de proibição do exercício, por um período de 2 a 5 anos, de 

funções, em razão de cujo exercício cometeu um crime punido com a pena de prisão 

superior a 3 anos e conquanto se verifique uma dos pressupostos enunciados nas suas 

alíneas, a saber, o crime “for praticados com flagrante e grave abuso da função”, “for 

praticado com manifesta e grave violação dos deveres que lhe são inerentes”, “revelar 

indignidade no exercício do cargo” ou “implicar a perda da confiança necessária ao 

exercício da função”1866.  

                                                      
1863. Serge Salon e Jean Charles Savignac defendem que, no caso de já não ser irrecorrível, mantém-se a 

sanção disciplinar, podendo ou não a Administração, por sua iniciativa, atenuar pôr fim aos seus efeitos, sem 
prejuízo da salvaguarda dos actos favoráveis, praticados com base na sanção disciplinar, em relação à esfera 
jurídica de outros trabalhadores. Cfr. Fonction Publique, Agents de l’État, des Collectivités Locales et des 
Grands Services Publics, cit., pp. 221 e 222.  

1864. Em sentido próximo, ver Serge Salon e Jean Charles Savignac, Fonction Publique, Agents de l’État, 
des Collectivités Locales et des Grands Services Publics, cit., p. 222. 

1865. De acordo com o n.º 3 do artigo 7.º do Estatuto Disciplinar de 1984, a aplicação por sentença penal 
condenatória transitada em julgado da pena acessória de demissão impõe-se em processo disciplinar: a) se 
este ainda está pendente é arquivado; b) se já findou com aplicação de pena de pena menos grave, prevalece 
sobre esta; c) e se já findou com a aplicação também de pena de demissão, ter-se-á como executada com o 
cumprimento da pena disciplinar de demissão (Parecer da PGR n.º 163/83, in BMJ, n.º 328). Este n.º 3 deve 
ter-se por revogado face ao artigo 66.º resultante da revisão do Código Penal operada pelo Decreto-Lei n.º 
48/95, de 15.03. 

1866. A redacção do artigo não nos parece, porém, inteiramente clara em dois aspectos: a) por um lado, 
porque, os conceitos de «funcionário público» e de «agente da Administração» não são harmónicos com o 
conceito (compreensivo) de «funcionário» do artigo 386.º do mesmo Código, porque os agentes 
administrativos adentro dos «agentes da Administração» não são nem eleitos nem nomeados (únicas formas 
de titulação previstas no artigo), mas contratados em regime de contrato administrativo de provimento e 
porque muito embora Maia Gonçalves, na anotação ao Código Penal (Código Penal Português Anotado e 
comentado e legislação complementar, 10.ª edição, 1996, Almedina Coimbra, 1996, p. 264), afirme 
peremptoriamente que os condicionalismos elencados nas várias alíneas do n.º 1 do artigo 66.º são 
alternativos (sem prejuízo da acumulação com o corpo do artigo), é curioso que o legislador reúna na primeira 
das alíneas duas alternativas, oferecidas pela conjunção “ou”, e (nada sendo dito antes e depois da expressão 
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Em razão da força obrigatória da decisão penal condenatória transitada em julgado, que 

prevalece sobre as decisões de quaisquer outras autoridades (artigo 205.º, n.º 2, da CRP), se 

um tribunal criminal aplicou a pena acessória de suspensão da função, a mesma impõe-se à 

Administração, que deve promover a sua execução1867. A questão que se coloca é a de saber 

se a mesma prejudica a possibilidade de, em procedimento disciplinar, ser aplicada sanção, 

que no mesmo se impuser1868. 

A pena acessória de proibição do exercício de funções, mais do que de “uma pena de índole 

disciplinar cuja aplicação, por razões de economia processual, foi conferida aos 

tribunais”1869, com a especificidade de só poder ser aplicada pelos tribunais, é uma pena 

acessória de natureza criminal, determinada pela relevância social ou comunitária dos 

factos (de onde sanção penal) e não na óptica do empregador na relação jurídica de 

emprego público. A intervenção disciplinar subsequente do empregador público não fica 

prejudicada e não pode prejudicar a execução daquela pena acessória1870. 

(5) O “efeito processual” do princípio 

No plano processual, o princípio deporá contra as seguintes hipóteses: 

a) A hipótese de, relativamente aos mesmos factos, correrem paralelamente um 

procedimento disciplinar e um processo penal. 

b) A hipótese de os «pronunciamentos penais» serem desatendidos em sede de 

procedimento disciplinar. 
                                                                                                                                                                  
“quando o facto” - parte final do corpo do n.º 1) não utilize qualquer elemento de ligação entre a alínea a) e 
b). Tal redacção parece apontar, literalmente, para a acumulação necessária de um dos dois condicionalismos 
da alínea a) com o condicionalismo da alínea b). Ao que acresce a consideração de que, as mais das vezes, as 
situações previstas na alínea a) andam de par com uma das situações das alíneas b) e c), isto é, ou revelam 
indignidade no exercício do cargo ou implicam a perda da confiança necessária ao exercício da função.  

1867. Dispõe o artigo 7.º, n.º 2, 1.ª parte, do Estatuto Disciplinar de 1984, que deve promover “a imediata 
execução das decisões penais que imponham ou produzam efeitos disciplinares”.  

1868. A segunda parte do n.º 2 do artigo 7.º dispõe que a execução da decisão penal não prejudica a 
“possibilidade de, em processo disciplinar, ser aplicada a pena que ao caso couber”.  

1869. Portanto, de uma sanção disciplinar a acrescer ao leque taxativo das sanções disciplinares no artigo 
11.º do Estatuto Disciplinar de 1984. Ver voto de vencido de Cunha Rodrigues ao Parecer n.º 163/82, de 9 de 
Dezembro de 1982, publicado no Boletim do Ministério da Justiça, 1983, n.º 328, Julho, p. 250, e Marcello 
Caetano, Manual de Direito Administrativo, Vol. II, 10.ª Edição, Almedina, Coimbra, 1994, p. 805. 

1870. Considere-se o exemplo da proibição do exercício de funções como guarda prisional, cujo 
cumprimento por parte da Administração pode não impedir a atribuir funções de carácter administrativo ao 
respectivo funcionário.  
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c) A hipótese de instauração de procedimento disciplinar na decorrência da 

condenação judicial definitiva pela prática de crime.  

1. A pendência paralela de procedimento disciplinar e de processo penal 

Entre nós, a lei não veda a instauração, a tramitação e a conclusão de procedimento 

disciplinar estando pendente processo criminal ou uma vez instaurado este.  

A suspensão necessária do procedimento disciplinar até que seja proferida decisão judicial 

definitiva em processo penal tem previsão, por exemplo, no Direito italiano da função 

pública e no Direito espanhol da função pública1871.  

Diversamente, é o entendimento e previsão para o procedimento disciplinar laboral privado, 

cuja não suspensão é justificada pela necessidade de ser celeremente resolvido o mesmo e 

atento o seu objectivo da procura da verdade material1872.  

O efeito suspensivo do procedimento disciplinar “conduz inegavelmente à compressão do 

princípio da «tempestiva valoração dos factos em sede interna» no emprego público” e 

pode contender com “a garantia do bom funcionamento e da imagem das 

administrações”1873 e tal só pode ser, em parte, acautelado com a suspensão preventiva do 

trabalhador1874. Crê-se, igualmente, que o não prosseguimento do procedimento disciplinar 

uma vez iniciado processo penal e a consequente possibilidade de activação ou reactivação 

do procedimento disciplinar depois de concluído o processo penal faz prolongar 

excessivamente a (in)definição da situação jurídica disciplinar do trabalhador.  

                                                      
1871. Belén Marina Jalvo, El Régimen Disciplinario de los Funcionarios Públicos, cit., pp. 205 e segs., 

artigo 94.º, n.º 3, da “Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público”, in BOE, n.º 89, 
de 13 de Abril de 2007, e Giustina Noviello e Vito Tenore, La Responsabilità e il Procedimento Disciplinare 
nel Pubblico Impiego Privatizzato, cit., pp. 278 e segs. 

1872. Belén Marina Jalvo, El Régimen Disciplinario de los Funcionarios Públicos, cit., p. 208, e Giustina 
Noviello e Vito Tenore, La Responsabilità e il Procedimento Disciplinare nel Pubblico Impiego Privatizzato, 
cit., p. 284. 

1873. Giustina Noviello e Vito Tenore, La Responsabilità e il Procedimento Disciplinare nel Pubblico 
Impiego Privatizzato, cit., p. 284 e pp. 325 e segs. 

1874. Giustina Noviello e Vito Tenore, La Responsabilità e il Procedimento Disciplinare nel Pubblico 
Impiego Privatizzato, cit., p. 284. Giustina Noviello e Vito Tenores referem que a “deverosa suspensão do 
procedimento disciplinar no caso da pendência de procedimento penal até à sentença definitiva” comporta o 
“risco da ‘reentrada em massa’ de trabalhadores públicos condenados (mas não definitivamente) por 
gravíssimos crimes, ainda não judicáveis em sede disciplinar e cuja permanência em suspensão cautelar não 
pode superar os cinco anos face a processos de bem maior longa duração” (idem, p. XVIII). 
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2. A vinculação do empregador aos «factos judiciais» 

Segundo uma dada concepção da independência entre a jurisdição penal e a «jurisdição» 

disciplinar, a consideração de certos factos como não provados por sentença transitada em 

julgado não obsta à sua relevância no procedimento disciplinar. Numa concepção oposta, 

de inter-relação, a Administração não deve “levar a cabo qualquer actividade sancionatória 

enquanto não o tenha feito a jurisdição penal”1875; caso venha a instaurar procedimento 

disciplinar posteriormente à sentença penal está vinculada à “apreciação dos factos” nela 

feita, segundo a ideia de “que uns mesmos factos não podem existir e deixar de existir para 

os órgãos do Estado”1876 e de que “não é possível admitir por parte do Estado uma 

valoração dupla e discrepante sobre os mesmos elementos de prova”1877. 

A Administração deve, desde logo, aceitar os factos dados como provados na sentença com 

trânsito em julgado: a decisão proferida em processo penal vincula no que respeita “à 

verificação da existência material dos factos [e respectivo agente], em razão da autoridade 

de caso julgado inerente às decisões judiciais”1878, por força do artigo 205.º, n.º 2, da 

CRP1879 1880. 

                                                      
1875. STC n.º 77/1983, de 3 de Outubro de 1983, número de registo 368/1982, pp. 1 e 5, in www.tribunal- 

constitucional.es, e Belén Marina Jalvo, El Régimen Disciplinario de los Funcionarios Públicos, cit., p. 204. 
1876. STC n.º 77/1983, de 3 de Outubro de 1983, número de registo 368/1982, pp. 1, 5 e 6, in 

www.tribunal constitucional.es, e Belén Marina Jalvo, El Régimen Disciplinario de los Funcionarios 
Públicos, cit., p. 204.  

1877. María José Falcón y Tella y Fernando Falcón y Tella, Fundamento y Finalidad de la Sanción: ¿ Un 
Derecho a Castigar?, Marcial Pons, Editions Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, Barcelona, 2005, p. 238. 

1878. Parecer da PGR n.º 163/82, publicado no BMJ, n.º 328, Julho, 1983, p. 242. 
1879. E, portanto, apesar da à inexistência no Código de Processo Penal de uma norma equivalente à do 

artigo 153.º do CPP de 1929. A jurisprudência do STA é no sentido de que, na ausência de um artigo como o 
do artigo 153.º do CPP, “a Administração não está agora vinculada aos resultados probatórios obtidos em 
processo-crime, podendo decidir, segundo a sua livre convicção, em termos divergentes do caso julgado 
penal”, admitindo que possa suceder que não reúna “os mesmos meios probatórios que estiverem à disposição 
do juiz penal” e que, portanto, por falta e consistência probatória, venha a não justificar-se a punição. Ver 
Carlos Alberto Fernandes Cadilha, Direito disciplinar da função pública. Alguns tópicos, cit., p. 6. 

1880.  Os “factos provados na sentença penal condenatória” relevam também por força dos “artigo 674.º-A 
do CPC ou até pelo artigo 371.º do Código Civil, uma vez que a certidão da sentença criminal se qualifica 
como documento autêntico” (Acórdão de 13 de Janeiro de 2005, do Tribunal Central Administrativo Norte). 
Acórdão proferido no Processo n.º 00959/04.9BEVIS, in www.dgsi.pt/jtcan.nsf. 

Vinculado fica também, o empregador público, nos termos do respectivo caso julgado, formado em sede 
de contencioso administrativo, o empregador público à sentença  que concluiu pela “inexistência de qualquer 
infracção disciplinar imputável ao trabalhador”, tendo anulado a correspondente decisão punitiva. “[T]endo 
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Consideremos as seguintes hipóteses: 

a) a de o tribunal não punir o arguido porque não deu como provados ou teve como 

insuficientemente provados os factos constitutivos do crime ou que tenha sido o arguido 

o agente responsável pelos mesmos; 

b) a do tribunal concluir que os factos não constituíam crime ou que não era devida a 

responsabilidade do arguido por intercorrência de uma circunstância dirimente da 

responsabilidade; 

c) a do tribunal ter considerado provado que os factos não se verificaram (“inexistência 

material dos factos”) ou que o arguido não foi o seu agente. 

Temos que, nas duas primeiras hipóteses, ao invés de terceira, não fica precludida a 

indagação e punição disciplinar. Na primeira hipótese, porque não há, em rigor, um 

acertamento dos factos quanto à sua verificação ou não verificação1881; na segunda, porque 

o acertamento resulta de uma valoração jurídica própria ao Direito penal, ou seja, os factos 

podem não constituir crime, mas constituir infracção disciplinar ou uma circunstância 

dirimente da responsabilidade penal não o ser também da responsabilidade disciplinar1882. 

                                                                                                                                                                  
ficado determinado, por sentença judicial transitada em julgado, a inexistência de infracção disciplinar …, a 
tomada de nova deliberação sobre idêntica factualidade em que a recorrente procedeu a diferente valoração 
fáctica e a novo enquadramento jurídico, contraria o teor daquela sentença” e é nula por ofensa do caso 
julgado (artigo 133.º, n.º 2, alínea h), do CPA) - Acórdão de 19 de Janeiro de 2006, processo n.º 00905/03 – 
Porto, 1.ª Secção. Diferente conclusão se imporia se a sentença tivesse concluído pela não verificação de 
concreta infracção disciplinar, deixando aberta a hipótese de uma diferente qualificação jurídica dos factos.  

1881. No sentido que “se o tribunal criminal não pune o arguido, porque não deu como provados ´os factos 
constitutivos de crime e de infracção`”, o agente não pode ser “punido disciplinarmente por esses factos (não 
provados) sob pena de inadmissivelmente se negar a função específica própria do tribunal criminal e mesmo 
de se suscitar interpretações contraditórias da legalidade disciplinar” Juiz Conselheiro Almeida Ferrão citado 
por Teresa Pizarro Beleza, Direito Penal, 1.º Volume, AAFDL, 1985, 2.ª edição revista e actualizada, p. 112. 
e Carlos Alberto Conde da Silva Fraga, Sobre a Independência dos Juízes e Magistrados, cit., p. 134 (“o 
princípio non bis in idem impede que os mesmos factos julgados não provados pelos Tribunais possam servir 
de base a uma sanção por parte da administração” por força do efeito do caso julgado, sob pena de violação 
do princípio da separação dos poderes (p. 138). Em sentido diverso, por exemplo Beleza dos Santos apud 
Leal-Henriques, Procedimento Disciplinar, 3.ª edição, 1997, Editora Rei dos Livros, p. 89.  

Sobre o assunto, pode ver-se, designadamente, ainda Luís Vasconcelos Abreu, Para o Estudo do 
Procedimento Disciplinar no Direito Administrativo Português Vigente: As relações com o Processo Penal, 
Livraria Almedina, Coimbra, 1993, pp. 95 a 111.  

1882. Cfr. artigos 31.º a 39.º do Código Penal e artigo 32.º do Estatuto Disciplinar de 1984. 
Sem prejuízo de se poder discutir a “relevância disciplinar das causas de exclusão da ilicitude criminal”. 

Sobre a questão, Luís Vasconcelos Abreu, ob. cit., pp. 105 e segs. 
A “unidade” entre infracção penal e infracção disciplinar, constata Jean-Marc Duval, reduz-se às 
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Observa Eduardo Correia, “uma absolvição em processo criminal, mesmo por falta de 

provas, não deve constituir caso julgado em processo disciplinar – atenta a diferente 

natureza da qualificação jurídica e o maior rigor dos requisitos da prova em processo 

criminal”1883. Quanto a este maior rigor dos requisitos de prova, a afirmação tem que se 

vista com cautela. Com efeito, embora o maior aperfeiçoamento do contraditório na 

produção de prova em processo penal, a punição disciplinar, tal como a punição criminal, 

exige a certeza da prática dos factos pelo respectivo autor. Não se trata de uma certeza 

ditada pelo convencimento do empregador, mas de uma certeza ditada pela prova recolhida. 

Importa ter presente que, para o instrutor, é mais fácil, muitas vezes, conhecer e provar os 

factos, assim como para o empregador ter a percepção e o conhecimento desses factos. O 

facto de certos factos não se terem provado em processo penal não significa que não se 

possam vir a provar em procedimento disciplinar. É possível que neste venha a ser ilidida a 

presunção que daí possa resultar, pela prova produzida e não porque assim venha a ser 

considerado pelo instrutor ou órgão administrativo decisor1884. 

Na terceira hipótese, o apuramento dos factos impõe-se à Administração, obstando ao 

sancionamento disciplinar, ademais sob pena de ilegalidade da decisão por erro nos 

pressupostos de facto, a qual pode ter lugar mesmo que aquele apuramento seja posterior à 

conclusão do procedimento disciplinar1885. 

Àquelas hipóteses há que acrescentar outras duas, relacionadas com a ocorrência de uma 
                                                                                                                                                                  
“comprovações de facto estabelecidas pelo juiz penal”, mas tratando-se da “qualificação do comportamento 
faltoso, o juiz disciplinar conserva todo o seu poder de apreciação.” No entanto, observa que  “o conteúdo das 
obrigações disciplinares [dos médicos] e penais sendo frequentemente idênticos e os métodos de apreciação 
do comportamento faltoso muito próximos, é muito raro que, para além dos acasos dos processos, os mesmos 
factos sejam qualificados diferentemente. A unidade das faltas penais e disciplinares existe de facto. Se uma 
unidade de direito não é afirmada, não é senão porque, por natureza distintos, são punidas de maneira muito 
diferente” - “Faute personnelle, faute disciplinaire et faute pénale, en matière d’activité médicale 
hospitalière”, Revue du Droit Public, n.º 6, 2001, p. 1885. 

1883. Direito Criminal, I, Reimpressão, com a colaboração de Figueiredo Dias, Livraria Almedina, 
Coimbra, 1971, pp. 38 e 39. No mesmo sentido, v.g., Acórdão do STJ de 13 de Novembro de 2003, Processo 
n.º 03A163, número convencional JSTJ000, documento n.º SJ200311130016366, p. 6. 

1884. Não consideramos assim precisas as expressões usadas no Acórdão do STJ de 13 de Novembro de 
2003, pp. 6 e 7, Processo n.º 03A163, número convencional JSTJ000, documento n.º SJ200311130016366, 
tais como: a “Administração pode considerar ilidida pela prova que reuniu …”; e “[n]o processo disciplinar 
basta que o superior hierárquico se convença de que a infracção se produziu ou até mesmo de que o agente, 
pela sua conduta, precisa de ser corrigido ou não convém que continue no serviço público”. 
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amnistia criminal1886: 

a) Se a amnistia é própria, isto é, intervém antes da condenação, portanto, antes do 

acertamento definitivo dos factos, o seu apuramento (não vinculado) fica ao cuidado da 

Administração. 

b) Se a amnistia é imprópria, isto é, extingue os efeitos da pena já aplicada, não prejudica 

a vinculação da Administração ao acertamento dos factos que teve lugar no processo 

penal.  

Da mesma forma, não a prejudicam o indulto, que opera sobre o quantum ou o tipo da pena 

criminal, mas não apagando o crime cometido ou a sentença condenatória1887. 

Quando a sentença penal de absolvição é posterior ao esgotar do prazo de recurso da 

decisão disciplinar, com a qual contende, três hipóteses se colocam: 1) a da reabertura do 

prazo de recurso; 2) o direito a que as consequências da sanção se apaguem, 

designadamente o direito à reintegração e caso a sanção não seja exclusivamente fundada 

nos factos considerados inexistentes, a Administração deve proceder a um novo exame da 

situação do agente e determinar se há lugar à revogação da sanção; 3) o direito a ser 

indemnizado1888. 

3. Os factos considerados provados na sentença e a instrução disciplinar 

Decidindo o órgão administrativo competente pela instauração de procedimento disciplinar, 

assente que provados estão os factos assim considerados na decisão judicial condenatória 

transitada em julgado, coloca-se a questão da necessidade de realização da instrução 

disciplinar. Para que se possa responder a esta pergunta, é necessário ter presente o alcance, 

o conteúdo e a finalidade da instrução em procedimento disciplinar. 

                                                                                                                                                                  
1885. René Chapus, Droit administratif général, Tome 2, 5.e Édition, Montchrestien, 1991, p. 263. 
1886. Marcello Caetano entende que deve distinguir-se entre o crime sem relação com a função e o crime 

cometido no exercício das funções ou em razão das funções exercidas e que, no segundo caso, a amnistia do 
crime não abrange a infracção disciplinar, “a falta profissional concomitantemente praticada,... a perturbação 
dos serviços causada”. Cfr. Do Poder Disciplinar, cit., p. 83, nota 2.  

1887. Salvatorre Terranova, Il Rapporto di Pubblico Impiego, Milano - Dott., A. Giuffrè Editore, 1991, pp. 
210 e 211.  

1888. René Chapus, Droit administratif général, Tome 2, cit., p. 263. 
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A instrução visa apurar “a existência material das faltas”, a sua “qualificação e gravidade” 

e delimitar a sanção que seja justa ou a decisão de arquivamento devida1889. 

Compreende dois momentos1890: a instrução preparatória ou investigação1891, a cuja 

conclusão se segue ou não dedução de acusação e a instrução contraditória, alicerçada na 

defesa e prova por esta aduzida ou requerida1892.  

Na instrução1893, está em causa a recolha de elementos de prova relativamente aos factos 

indiciados como imputáveis ao trabalhador, mas está também em causa a aferição da sua 

qualificação e valoração jurídica disciplinar1894.  

                                                      
1889. Dispõe o artigo 65.º do Estatuto Disciplinar de 1984, que “Finda a instrução do processo, o instrutor 

elaborará, no prazo de 5 dias, um relatório completo e conciso donde conste a existência material das faltas, 
sua qualificação e gravidade, importâncias que porventura haja a repor e seu destino, e bem assim a pena que 
entender justa ou a proposta para que os autos se arquivem por ser insubsistente a acusação” (itálico e negrito 
nossos).  

1890. Considerando as disposições do Estatuto Disciplinar de 1984 (Disposições respeitantes ao “processo 
disciplinar comum” (Secção II do Cap. IV, artigos 45.º e segs.). Em parte, poderá dizer-se que corresponde 
como que à reunião do inquérito e da instrução em processo penal (artigos 262.º e segs. e artigos 286.º e segs. 
do CPP). O inquérito ordena-se à investigação de um crime, determinação dos seus agentes e responsabilidade 
deles, e à descoberta e recolha das provas, constituindo a fase prévia e preparatória à decisão de acusação ou 
de não acusação). Digo em parte, conquanto a instrução (de carácter contraditório) em processo penal tem 
carácter facultativo, não oficioso (só pode ser requerida pelo arguido e pelo assistente), o que é compreensível 
conquanto o que está em causa é a manutenção ou não da decisão que põe termo ao inquérito (A instrução 
“visa a comprovação judicial da decisão de deduzir acusação ou de arquivar em ordem a submeter ou não a 
causa a julgamento” – artigo 286.º, n.º 1, do CPP ), e em procedimento disciplinar a instrução contraditória é 
obrigatória e essencial (n.º 3 do artigo 269.º da CRP) e até porque não há nenhuma fase autonomizável qual 
seja a fase do julgamento com audiência contraditória. Cfr. artigos 321.º e segs. do CPP. 

Nem terá sequer sentido invocá-la na medida em que, no procedimento disciplinar e decisão 
sancionatório respectiva, o que está em causa parece ser unicamente o exercício da função administrativa e 
não da função jurisdicional, consubstanciando o procedimento disciplinar um procedimento administrativo 
especial por referência ao procedimento administrativo de referência disciplinado pelo CPA. 

1891. O artigo 57.º, n.º 1, do Estatuto Disciplinar de 1984, chama-lhe investigação. “Concluída a 
investigação, se o instrutor entender que os factos constantes dos autos não constituem infracção disciplinar, 
que não foi o arguido o agente da infracção ou que não é de exigir responsabilidade disciplinar por virtude de 
prescrição ou outro motivo, elaborará no prazo de 5 dias o seu relatório e remetê-lo-á imediatamente, com o 
respectivo processo, à entidades que o tiver mandado instaurar, propondo que se arquive”.  

1892. Cfr. artigos 59.º a 64.º, inclusive, do Estatuto Disciplinar de 1984. 
1893. E como resulta, designadamente, do artigo 65.º do Estatuto Disciplinar de 1984. 
1894. No que respeita ao conteúdo instrutório lato sensu, este compreende, entre outras, as seguintes 

diligências: a audição do participante, a audição das testemunhas ou declarantes indicadas pelo participante e 
outras julgadas necessárias, exames, junção aos autos do certificado do registo disciplinar do arguido (artigo 
55.º); exame do processo pelo arguido, seu representante ou curador ou um advogado (a qualquer hora de 
expediente ou na sequência da confiança do processo), inquirição das testemunhas indicadas pela defesa, 
junção de documentos (artigos 60.º a 64.º do Estatuto Disciplinar). 
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Marcello Caetano contesta que, “havendo lei cominatória, para determinado facto, de certa 

sanção normalmente disciplinar, esta sanção deixe de ser aplicada disciplinarmente quando 

os factos estejam verificados por sentença passada em julgado” e observa ser inútil a 

investigação de factos já provados no processo criminal, e ademais que “refazer toda a 

investigação no processo disciplinar é nitidamente contraditório com a natureza dele, pois 

lá dizem os textos que ´o processo disciplinar é de investigação sumária devendo... recusar-

-se o que for impertinente, inútil ou dilatório`”1895 1896. Opôs-lhe o Conselho Consultivo da 

Procuradoria-Geral da República, no Parecer n.º 163/82, de 9 de Dezembro de19821897, que 

não se trata de “refazer toda a investigação no processo disciplinar uma vez que, neste, 

apenas se deverá apurar a matéria de facto complementar à que integra a já constante da 

decisão penal condenatória”, apreciando-se “a influência dos factos apurados e das 

circunstâncias em que ocorreram no âmbito dos serviços e em função do respectivo 

estatuto, para individualizar a sanção disciplinar que for mais adequada ao interesse dos 

mesmos serviços, cuja defesa, nos pontos de vista da disciplina, da eficiência e do prestígio, 

o poder disciplinar visa assegurar”1898.  

Posto o que antecede, cremos, não obstante não puderem ser postos em causa pela instrução 

e decisão disciplinar, os factos «acertados» na decisão penal condenatória, que ainda assim 

a instrução se revela útil e não dispensável em ordem ao «acertamento jurídico» dos factos, 

ou seja, apurar da sua valoração disciplinar, considerando não só a sua subsunção às 

normas qualificadoras de infracção disciplinar – e aqui há a considerar que aos factos 

provados na sentença e que integraram a prática de um crime pode corresponder a prática 

de mais do que uma infracção disciplinar1899 –, mas igualmente se se verificam ou não 

algumas das circunstâncias atenuantes, agravantes ou dirimentes da responsabilidade 

                                                      
1895. Manual de Direito Administrativo, 9.ª edição, e Parecer mencionado, BMJ, 1983, n.º 328, Julho, p. 

239.  
1896. Escreve ainda Marcello Caetano que “nos crimes dos empregados públicos no exercício das suas 

funções há sempre inclusa a falta disciplinar” – Do Poder Disciplinar, cit., p. 37, nota 2.  
1897. Parecer que, contudo, contou com três votos de vencido.  
1898. Parecer em menção, p. 239 do BMJ, onde vem publicado.  
1899. Por exemplo, para além da agressão de um terceiro, estar em causa também o não cumprimento de 

disposições legais ou regulamentares em matéria de segurança, demonstrativo da falta de zelo. 



 
470   Direito disciplinar da função pública 
________________________________________________________________________________________ 
 

disciplinar1900 (que não fiquem prejudicadas com os factos provados), como por exemplo, 

se o agente conta ou não com uma prestação de mais de 10 anos de serviço com exemplar 

comportamento e zelo, se o agente deve considerar-se reincidente, se se verifica uma 

situação de acumulação de funções, se agiu sob coacção física, etc. Não está também 

afastada a possibilidade de a instrução preliminar trazer uma ampliação da matéria factual, 

além da e sem prejudicar a matéria provada na sentença penal condenatória: no 

procedimento disciplinar estarão em causa esses factos e, bem assim, os que vierem a 

apurar-se no curso da instrução. 

Sobre a valoração feita na acusação – deduzida esta em termos que não prejudiquem os 

factos judicialmente apurados – há-de o arguido poder pronunciar-se em sede de instrução 

contraditória e oferecer o que tiver por conveniente para a infirmar (sem prejuízo dos factos 

certos). 

Os factos supervenientemente advindos em inquérito ou sentença penal podem “integrar o 

fundamento” de pedido de revisão de processo disciplinar1901. É admitida a revisão, a todo 

o tempo, “quando se verifiquem circunstâncias ou meios de prova susceptíveis de 

demonstrar a inexistência dos factos que determinaram a condenação”1902. 

O empregador público não pode desconsiderar os factos provados em processo penal, no 

sentido em que não pode deixar de considerar como provados os factos dados como 

verificados ou não verificados na sentença judicial. Mas, como o objecto do processo 

disciplinar é sempre diferente do objecto penal1903, não fica impedido (antes deve realizá-

las, na medida do necessário) de efectuar diligências instrutórias, assim como se impõe que 

ouça o trabalhador arguido ainda que sobre os mesmos factos sobre os quais foi ouvido no 

processo penal.  

                                                      
1900. Cfr. artigos 29 a 32.º do Estatuto Disciplinar de 1984. 
1901. Ver Acórdão do Pleno da Secção de Contencioso Administrativo do STA, de 20 de Maio de 2003, 

Processo n.º 34324, N.º Convencional JSTA0002394, N.º do Documento SAP20030520034324, in 
www.dgsi.pt. 

1902. Se não puderam “ter sido utilizados pelo arguido no processo disciplinar”, segundo a previsão ainda 
do artigo 78.º do Estatuto disciplinar de 1984. 

1903. A qualificação jurídica dos factos é diferente, porque num caso está em causa um crime e no outro 
uma infracção disciplinar.  
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4. A hipótese de instauração de procedimento disciplinar na decorrência da 
condenação judicial definitiva pela prática de crime 

Não se tratando de decisão que imponha ou produza efeitos disciplinares, se a matéria de 

facto dada como provada em decisão penal transitada em julgado se impõe, cabe à entidade 

pública empregadora considerá-la à luz do regime disciplinar, aferir da respectiva 

relevância e decidir se há ou não lugar a procedimento disciplinar, do ponto de vista dos 

deveres e das obrigações do trabalhador na relação jurídica de emprego1904. Ou seja, 

determinados os factos por força da sentença penal condenatória transitada em julgada deve 

equacionar1905: 

a) se aqueles factos constituem ou não infracção disciplinar; 

b) indagar se não se dá o caso de não ser de exigir responsabilidade disciplinar por virtude 

de prescrição ou de outro motivo; 

c) instaurar ou determinar que se instaure procedimento disciplinar; 

d) submeter à apreciação do órgão competente para aplicar a sanção a que os factos 

liminarmente parecem reconduzir-se o seu entendimento de que não deve ser instaurado 

procedimento disciplinar. 

2.11. A redefinição da estrutura do procedimento disciplinar 

Na perspectiva da flexibilidade e eficácia do procedimento disciplinar, a estrutura 

tradicional assente numa fase de iniciativa, numa fase de instrução, de defesa e de decisão, 

deveria ser repensada. Com efeito, crê-se que poderia ser mais útil aos interesses de ambas 

as partes na relação jurídica laboral individualizar uma fase prévia ao início formal do 

procedimento, uma fase de instrução contraditória imediatamente subsequente à abertura do 

procedimento, uma fase de audiência prévia e uma fase de decisão. 

Na fase prévia, o empregador avaliaria a pertinência da adopção de medidas de diversão, 

quando a gravosidade da infracção noticiada a isso não se opusesse. Nessa mesma fase, 

                                                      
1904. Serge Salon e Jean-Charles Savignac referem que uma “condenação penal [pode ser] de molde a pôr 

em causa a apreciação da aptidão moral para exercer uma função pública inicialmente reconhecida ao agente”. 
Cfr. La Fonction Publique, Sirey, 1985, p. 267.  

1905. Cfr. artigo 50.º e 39.º do Estatuto Disciplinar de 1984. 
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deveriam ser privilegiadas as averiguações da situação de infracção noticiada, de modo que 

a decisão de abertura do procedimento disciplinar fosse suficientemente sustentada1906. 

Caso se impunha esta mesma decisão, a tomada da mesma deveria ser precedida da 

audiência do trabalhador. 

Instaurado procedimento disciplinar, a notificação respectiva ao trabalhador deveria ser 

acompanhada da acusação ou nota de culpa e da marcação de data para a realização de 

diligências de prova, quer as da iniciativa do empregador público – especificadas na 

acusação –, quer as do trabalhador – a comunicar juntamente com a defesa escrita –, a ter 

lugar, em princípio, em sessão contínua. 

Terminada a fase da instrução contraditória, e uma vez elaborado projecto de decisão, o 

mesmo deve ser levado ao conhecimento do trabalhador para se pronunciar em certo prazo. 

Seguir-se-ia a fase da decisão, a qual deve ser de forma completa notificada ao trabalhador, 

com a indicação precisa dos meios de que dispõe para reagir à mesma. Entre estes meios, 

deveriam figurar, para além dos clássicos procedimentos impugnatórios, procedimento de 

conciliação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1906. “Investigar as circunstâncias de uma aparente” inobservância da disciplina antes de desencadear 

procedimento disciplinar. Em sentido similar, ver “7.6. Bexar County Civil Commission Rules and 
Regulations”, “7.6.10: progressive discipline”. 
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CONCLUSÕES 

Secção III  

O procedimento disciplinar 

1. A ideia de procedimento administrativo encerra em si mesmo a jurisdicidade própria do 

«processus» aplicado à função administrativa. 

2. O procedimento é sistema diferenciado de papéis e tarefas, cujo afinamento ou 

perfeição é condição quer da eficácia, quer da aceitabilidade das decisões. 

3. O procedimento tem duas funções essenciais: a função de racionalização e a função de 

garantia. 

4. A função de racionalização convoca as ideias de ordenação, faseamento, articulação, 

decantação e composição de interesses, informação, transparência e referencialidade 

finalística. 

5. O procedimento como tutela subjectiva tem uma tripla vertente: i) constitui a dimensão 

adjectiva necessária de certos direitos; ii) surge ordenado à garantia dos direitos e 

interesses das pessoas; iii) envolve garantias (substantivas) procedimentais, como o 

direito de defesa, o direito de ser ouvido e o direito de consulta do processo. 

6. O artigo 269.º, n.º 3, da CRP consagra o direito do trabalhador parte numa relação 

jurídica de emprego público a não ser punido sem procedimento prévio. 

7. O procedimento devido é o que garante a audiência e a defesa do trabalhador. 

8. A gravidade da infracção indiciada constitui um critério possível da densidade 

normativa do procedimento disciplinar. 

9. Daí que a preceder a aplicação da sanção de repreensão escrita esteja em regra um 

procedimento normativamente rarefeito. 

10. a acção e a responsabilidade disciplinar partilham da natureza das respectivas relações 

de trabalho em cuja dinâmica se enxertam, sem prejuízo dos ajustamentos impostos 
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pelas vinculações jus-publicistas que impendem sobre a relação jurídica de emprego 

público de que constituem um dos títulos. 

11. Nos contratos de trabalho (ainda que de direito administrativo) não há lugar à prática de 

actos administrativos, com todas as consequências que tal importa em termos de meios 

de tutela procedimental e judicial. 

12. O procedimento disciplinar serve o apuramento racional e adequado da decisão 

disciplinar e, por outro lado, é uma refracção da audi et alteram partem. 

13. Podem ser considerados procedimentos disciplinares especiais os procedimentos de 

inquérito, de sindicância, de averiguações, de falta de assiduidade e de revisão. 

14. Os três primeiros colocam-se num momento precedente a eventual procedimento 

disciplinar. São susceptíveis de identificarem, na realidade funcional, a prática de 

“eventuais faltas ou irregularidades” disciplinares. Para além da sua dimensão 

inspectiva, têm uma finalidade disciplinar, fazem uma avaliação preliminar e indiciária 

da necessidade de procedimento ou medida disciplinar. 

15. O procedimento de falta de assiduidade e o procedimento de revisão merecem a 

qualificação de procedimentos disciplinares especiais, respectivamente, o primeiro, por 

a infracção disciplinar consistir em ausência reveladora do desinteresse do trabalhador 

pelo posto de trabalho e, o segundo, por envolver o reexame de responsabilidade 

disciplinar já apurada. 

16. Limites à maleabilidade do procedimento disciplinar são: a omissão de diligências 

essenciais para a descoberta da verdade e a omissão de audiência do trabalhador 

arguido. 

17. Os direitos fundamentais à informação procedimental e de acesso aos arquivos e 

registos administrativos articulam-se com as garantias de “audiência e defesa” do 

trabalhador, podendo a preterição daqueles afectar o seu direito de defesa. 

18. O processo disciplinar está sujeito, não apenas a um princípio de publicidade, mas 

também a um regime de publicidade, o que convoca, prima facie, as normas 
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constitucionais e legais sobre o acesso das pessoas ao processo administrativo (artigo 

268.º, n.ºs 1 e 2, da CRP). 

19. Limite à publicidade, com credencial constitucional (artigo 268.º, n.º 1 e 2, da CRP), é 

não tanto a oportunidade do acesso, mas a eficácia da acção investigatória, a qual tem 

de ser doseada, no caso concreto, e explicitada nos seus fundamentos. 

20. A ideia de audiência pública instrutória no procedimento disciplinar não é uma 

decorrência do princípio matriz do contraditório. 

21. A aplicação do Direito disciplinar tem por referência o procedimento administrativo e 

as normas de garantias que lhe estão ínsitas. A remissão para o Direito processual penal 

deve ser entendida no sentido de observância estrita das garantias de defesa próprias do 

processo equitativo e justo. 

22. A inobservância dos prazos procedimentos pode constituir, em casos-limite, fonte de 

invalidade da decisão disciplinar punitiva e deve ser levada em linha de conta na 

determinação da sanção disciplinar e da sua medida. 

23. A realização prévia de procedimentos de averiguações, de inquérito ou de sindicância 

impõe um maior rigor no controlo da observância dos prazos do procedimento 

disciplinar, atento o facto de, por vezes, a infracção surgir já suficientemente 

caracterizada na pendência daqueles. 

24. No procedimento disciplinar, não sendo de reproduzir a separação entre acusação, 

instrução e julgamento, própria do processo penal, importa garantir a independência e a 

liberdade probatória do instrutor.  

25. No procedimento disciplinar clássico do Direito da função pública portuguesa é 

possível divisar quatro fases: a fase de iniciativa, a fase de instrução, a fase de defesa e 

a fase da decisão. 

26. Quanto à iniciativa e prossecução procedimental vigora o princípio da oficialidade. 

27. A decisão relativa à abertura de procedimento disciplinar está sujeita a um princípio de 

«discricionariedade vinculada». 



 
476   Direito disciplinar da função pública 
________________________________________________________________________________________ 
 

28. As medidas preventivas disciplinares regulam a situação jurídica laboral e funcional 

que advém da instauração de um procedimento disciplinar.  

29. A suspensão preventiva, afectando em particular a situação jurídica do trabalhador deve 

ser, na medida do possível, precedida de audiência prévia, tem carácter supletivo e 

pressupõe um juízo de viabilidade da punição disciplinar. 

30. A fase de instrução é a fase de esclarecimento dos factos indiciados, que justificaram a 

abertura de procedimento disciplinar. 

31. Esta fase termina seja com a formulação de acusação seja com o arquivamento do 

procedimento. 

32. Quer no curso da instrução, quer após a acusação, ao trabalhador arguido assiste o 

direito de intervir no procedimento, designadamente, através de requerimentos de 

prova. 

33. A instrução-investigação e a instrução contraditória não são estanques. 

34. A distinção entre o órgão competente para instaurar o procedimento disciplinar, o órgão 

com competência para dirigir a instrução e o órgão competente para a decisão final é 

uma garantia.  

35. O instrutor é o órgão administrativo ad hoc, que realiza a função de forma imparcial e 

objectiva. 

36. O princípio do inquisitório é mitigado no procedimento disciplinar, pela importância 

que o contraditório nele reveste. 

37. O princípio da imediação implica a recolha directa da prova por parte do instrutor. 

38. Também por esta razão (imediação da prova) não pode o órgão decisor alterar a 

materialidade fáctico-normativa. 

39.  A audiência do trabalhador arguido assenta na ideia da imediação da prova e na 

autodeterminação livre e consciente do mesmo. 
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40. O princípio da livre apreciação da prova é condicionado pelo dever de explicitação dos 

motivos da decisão probatória e pelas regras de prova. 

41. O controlo jurisdicional da decisão disciplinar é um controlo negativo da suficiência 

probatória. 

42. A acusação é a pedra de toque da defesa do trabalhador, o pilar do contraditório. 

43. A notificação da acusação é a comunicação individual, intencional e formal ao 

trabalhador daquela. 

44. O princípio da imparcialidade constitui um parâmetro de optimização da instrução.  

45. A defesa é um direito fundamental de contraditar a acusação, seja através das alegações 

constantes da resposta escrita, seja através da prova ou contra-prova que o trabalhador 

arguido tenha por conveniente. 

46. O patrocínio por advogado do trabalhador arguido em procedimento disciplinar é uma 

imposição do acesso do direito e, nesta medida, das garantias de defesa do trabalhador 

arguido. 

47. O desvalor da preterição do direito de audiência e defesa exige, em primeiro lugar, a 

identificação concreta dos preceitos constitucionais e legais em causa (tendo presente o 

imperativo da interpretação da lei conforme aos direitos fundamentais) e, em segundo 

lugar, a determinação das faculdades contidas no direito afectado e, em terceiro lugar, a 

aferição da gravidade da afectação. 

48. A decisão disciplinar coincidente com o relatório do instrutor não tem a natureza de um 

acto homologatório, não é meramente integrativa de um acto administrativo anterior, 

porque apesar de alicerçado naquele, encerra um juízo autónomo sobre a «matéria 

disciplinar», juízo que, tendo-se traduzido, numa decisão de concordância, poderia ter 

sido de divergência ou determinativo da continuação da actividade instrutória. Dito de 

outra forma, encerra um juízo avaliativo sobre o mérito da matéria disciplinar. 

49. O relatório do instrutor é uma pré-decisão, porque define o enquadramento fáctico-

normativo da subsequente decisão final do procedimento. 
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50. Embora o relatório seja determinante e limitativo da decisão do procedimento 

disciplinar, a amplitude de variação desta esvazia, parcialmente, a eficácia da 

impugnação do relatório. 

51. Não tem aplicação no procedimento disciplinar o instituto da audiência prévia, porque a 

participação do interessado é assegurada através dos mecanismos próprios de audiência 

e defesa. 

52. Diversa é situação relativa à necessidade de assegurar o contraditório em relação às 

diligências instrutórias desencadeadas após a fase da defesa. 

53. A natureza e a textura da decisão disciplinar (o espaço de apreciação e decisão que 

encerra) e a incidência negativa na esfera jurídica de uma pessoa justificam um dever 

qualificado da sua fundamentação. 

54. A fundamentação da decisão disciplinar compreende os aspectos seguintes: i) a 

explicitação das razões que levaram a dar por assenta a matéria de facto dela constante, 

incluindo o juízo sobre as provas tidas por credíveis; ii) deve aduzir as razões da 

qualificação jurídica; iii) deve explicar o apuramento da sanção concreta a aplicar. 

55. A notificação da decisão disciplinar é pessoal, não ficando dispensada com a 

notificação a advogado. 

56. Em ordem a assegurar a eficácia da decisão, o empregador tem o ónus de assegurar a 

efectiva notificação pessoal da mesma. 

57. Na hipótese residual em que seja incontornável a publicidade da decisão através de 

meio de comunicação oficial ou de grande circulação, deve a mesma realizar-se por 

extracto. 

58. A imposição de sanção não prevista na lei importa a nulidade do acto punitivo, por 

violação do direito a não ser punido sem ser com base em norma legal incriminadora e 

sancionatória prévia (artigo 133.º, n.º 2, alínea d), do CPA, e artigo 17.º e 2.º da CRP). 

59. A decisão disciplinar é uma decisão na qual o empregador público tem no plano 

avaliativo e no plano aplicativo, uma ponderosa esfera de apreciação e decisão. 
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60. O princípio da igualdade postula coerência, constância e objectividade de critérios 

decisórios, quer no seu conteúdo, quer nos termos da sua aplicação. 

61. A igualdade também é relevante na decantação dos factos, isto é, na determinação dos 

casos que, por semelhança, podem ser ditos comparáveis. 

62. O princípio da proporcionalidade é um parâmetro da definição abstracta das infracções 

e das sanções que lhe correspondem e é um parâmetro de aferição da aplicação concreta 

de umas e outras, actuando sob a forma de controlo negativo. 

63. O princípio non bis in idem, aplicado às sanções disciplinares, não só veda a aplicação 

de mais do que uma sanção por infracção disciplinar, como determina a aplicação de 

uma única sanção por várias infracções disciplinares que correspondam a um 

comportamento unitário do ponto de vista da avaliação do empregador. 

64. Na relação entre responsabilidade penal e responsabilidade disciplinar, o princípio do 

non bis in idem convoca a autonomia relativa do Direito disciplinar: i) a mesma 

materialidade fáctica é recortada em função do tipo de ilícito, diverso entre si no âmbito 

penal e no disciplinar; ii) a força vinculativa do caso julgado penal projecta-se sobre a 

decisão disciplinar, condicionando-a, não quanto à valoração dos factos, mas quanto a 

estes, na medida da respectiva prova.  

65. Não existe obrigatoriedade de suspensão do procedimento disciplinar em função da 

pendência de processo judicial criminal relativo à mesma materialidade fáctica. 
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Secção IV – As sanções disciplinares 

1. Conceito 

1.1. Caracterização da sanção disciplinar 

A sanção disciplinar é a expressão punitiva das condutas disciplinarmente anti-jurídicas do 

trabalhador1907. Constitui a censura disciplinar formal da inobservância culposa dos seus 

deveres e obrigações na relação jurídica de emprego público. Cria uma situação jurídica 

desfavorável ou gravosa na esfera jurídico-profissional do trabalhador punido1908. São três 

os seus elementos identificativos: i) pressupõe uma infracção disciplinar; ii) tem carácter 

punitivo ou sancionatório; iii) tem valoração e efeitos jurídico-laborais. 

Consubstancia-se na imposição ao trabalhador de uma prestação de dare, num facere” ou 

não facere (por exemplo, no pagamento de uma multa, na suspensão ou na cessação do 

exercício de funções ou de certas funções), na afectação (restrição ou privação) dos seus 

direitos laborais1909 (como, por exemplo, o direito à remuneração, o direito à carreira, o 

direito à ocupação efectiva, o direito ao exercício de férias, o direito à segurança no 

emprego) ou dos seus interesses laborais legalmente protegidos (como, por exemplo, o 

interesse em ser promovido, o interesse em evoluir remuneratoriamente na carreira, o 

interesse na contagem de certo tempo de serviço)1910.  

                                                      
1907. Eugenio Mele, La Responsabilità dei Dipendenti e degli Amministratori Pubblici, Quinta Edizione, 

Milano, 2000, p. 123, Belén Marina Jalvo, El Régimen Disciplinario de los Funcionários Públicos, editorial 
Lex Nova, Valladolid, 1999, p. 356, e Michel Stassinopoulos, Le Droit de la Défense Devant les Autorités 
Administratives, cit., pp. 125 e 129. 

1908. Américo. A. Taipa de Carvalho refere-se à sanção disciplinar como a inflição de “um mal” (Direito 
Penal, Parte Geral. Questões Fundamentais, Porto, 2003, p. 185). Do mesmo modo, Eduardo García de 
Enterría e Tomás-Ramón Fernández, sobre a sanção administrativa, caracterizam-na como “um mal infligido 
pela Administração a um administrado como consequência de uma conduta ilegal. Este mal (fim aflitivo da 
sanção) consistirá sempre na privação de um bem ou de um direito, imposição de uma obrigação de 
pagamento de uma multa” (Curso de Derecho Administrativo II, Novena Edición, Thomson Civitas, 2004, p. 
163. Cesare Beccaria refere-se também à pena como um mal: “Para que uma pena tenha efeito, basta que o 
mal, nascido da pena, exceda o bem que nasce do delito, e é neste excedente de mal que deve ser calculada a 
infalibilidade da pena e a perda do bem que o delito produziria. Tudo o que é demais é, portanto, supérfluo, e 
por isso tirânico” (Dos Delitos e das Penas, cit., p. 116). 

1909. Eduardo García de Enterría e Tomás-Ramón Fernández, Curso de Derecho Administrativo II, cit., p. 
196. 

1910. Cfr. artigos 12.º e 13.º do Estatuto Disciplinar de 1984.  
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A sanção disciplinar aplicada ao trabalhador é profissional, porque o afecta enquanto parte 

numa relação jurídica de emprego e é uma sanção pessoal, porque o afecta a ele e não o 

afecta senão a ele, sendo intransmissível. 

Não tem carácter ressarcitório ou compensatório de “prejuízo ou de risco para o 

empregador causado pela infracção”1911, não se situando, como tal, no plano da 

responsabilidade civil1912. 

Não tem também potencialidades reconstitutivas, não produz efeito sobre o passado, nem 

impõe a repetição de um comportamento. 

As sanções disciplinares têm uma natureza punitiva, fundamentalmente correctiva1913: a de 

repor a observância da disciplina laboral, prevenindo a repetição de condutas contrárias 

pelo trabalhador1914. 

Apesar da utilização comum da designação pena disciplinar, a pena “pressupõe, lógica e 

materialmente, o crime, e só a este pode ser aplicada”1915, melhor se oferecendo, por isso, a 

terminologia de sanção disciplinar. 

 

 

                                                      
1911. No mesmo sentido, relativamente às sanções disciplinares laborais privadas, cfr. Maria do Rosário 

Ramalho, Direito Disciplinar, cit., p. 640.  
O prejuízo ou o risco para o empregador releva, no Estatuto Disciplinar de 1984, em sede de 

circunstâncias agravantes especiais (cfr. artigo 31.º, n.º 1, alíneas a) e b), do Estatuto Disciplinar de 1984).  
1912. A responsabilidade civil também “pode ter características sancionatórias” (DAR, II Série-n.º 71-RC, 

de 2 de Fevereiro de 1989, p. 2155).  
1913. Vítor Faveiro, “Esquema de uma teoria geral da infracção disciplinar”, cit., p. 898.  
Em geral, sobre a punição “no regime do poder disciplinar”, Michel Foucault destaca que “não visa nem a 

expiação, nem mesmo exactamente a repressão. Aplica cinco operações distintas: referenciar os actos, os 
desempenhos, as condutas singulares a um conjunto que é ao mesmo tempo campo de comparação, espaço de 
diferenciação e princípio de regra a seguir. (…) Faz funcionar … o constrangimento de uma conformidade a 
realizar”. Cfr. Surveiller et punir, Naissance de la prison, Gallimard, 1975, pp. 214 e 215 (itálicos nossos). 

1914. Para Belén Marina Jalvo, “a funcionalidade múltiplice das sanções disciplinares não impede a 
conclusão de que, diferentemente das penas, nas primeiras [“sanções disciplinares preventivas”] a finalidade 
correctiva aparece de forma secundária e subordinada à conservação da ordem na organização administrativa” 
– El Régimen Disciplinario de los Funcionarios Públicos, cit., p. 357, nota 16.  

1915. O sistema jurídico-penal é constituído pela única categoria de infracção penal que é o crime 
(retiradas as contravenções), o que conduziu à utilização sinónima de lei penal com lei criminal. A pena é, 
assim, a expressão punitiva do crime e não de outras categorias de ilícitos. Ver Américo A. Taipa de 
Carvalho, Direito Penal, cit., pp. 223 a 225.  



 
484   Direito disciplinar da função pública 
________________________________________________________________________________________ 
 

1.2. Delimitação de outras medidas disciplinares 

As sanções disciplinares constituem uma espécie de medidas disciplinares. As medidas 

disciplinares são um instrumento de regulação, pelo empregador, da relação jurídica de 

emprego e desta na sua articulação com outras num quadro institucional dado, orientadas ao 

cumprimento dos deveres e obrigações laborais. Neste sentido, incluem as medidas 

prescritivas da observância da disciplina e também os «prémios» ou recompensas 

profissionais1916. Afastando-nos de uma leitura exclusivamente punitiva do poder 

disciplinar, entendemos que a medida disciplinar não pode ser nomeada como “a sanção 

infligida ao funcionário ou agente administrativo que, por haver culposamente 

desrespeitado algum dos deveres funcionais, deixou desprotegida a capacidade funcional da 

Administração Pública” (itálico nosso).1917 Antes, pode ser definida como a disposição 

tomada pelo empregador público no sentido da implementação, manutenção ou recuperação 

do cumprimento das prescrições disciplinares pelos trabalhadores ao seu serviço. 

Ao contrário das sanções disciplinares, as medidas disciplinares em geral não pressupõem 

necessariamente a prática de infracção disciplinar e a observância das correspondentes 

garantias específicas. A menor densidade normativa que rodeia a sua aplicação é, por vezes, 

aproveitada para o exercício não nomeado, com carácter sancionatório, do poder 

disciplinar1918 1919, importando observar, na sua aplicação, as garantias da fundamentação e 

da audição prévia, que previnam a sua utilização imprópria. 

1.3. As restrições ao exercício de funções públicas 

As sanções disciplinares distinguem-se também das “restrições administrativas ao exercício 

da profissão, designadamente, quando o inibem”, as quais podem ser tão ou mais gravosas 
                                                      

1916. Michel Foucault, Surveiller et punir, Naissance de la prison, Gallimard, 1975, p. 213 ("…A 
disciplina recompensa pelo simples dinâmica das promoções; pune fazendo retrogradar ou desprovendo."). 

1917. M. Leal Henriques, Procedimento Disciplinar, Editora Rei dos Livros, 4.ª edição, 2002, p. 118. 
1918. Fausto de Quadros, Os Conselhos de Disciplina na Administração Consultiva portuguesa, cit. pp. 

115 e 116. 
A designação das medidas disciplinares como “medidas de administração interna” será amiúde não fiel 

atenta a sua projecção sobre a esfera do outro sujeito, parte na relação jurídica de emprego. 
1919. Considere-se, por exemplo, a decisão de transferência ou a decisão de reafectação funcional do 

trabalhador, determinada por motivações disciplinares, quando não é legalmente permitida a “transferência 
disciplinar”.  
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do que as sanções disciplinares e mesmo, nalguns casos, do que certas penas criminais. As 

restrições em causa são determinadas por razões capacitárias e por específicos motivos de 

interesse público (artigo 47.º, n.º 1 e n.º 2, da CRP) e estão sujeitas aos parâmetros 

constitucionais das restrições aos direitos, liberdades e garantias (artigo 18.º da CRP). 

As restrições ao exercício de funções públicas são, fundamentalmente, de dois tipos. Por 

um lado, assacam consequências negativas à actuação ou omissão de certo indivíduo 

candidato ou provido em certo emprego público, independentemente das suas motivações 

ou censurabilidade que mereça. É o caso do candidato ao concurso (de massas) de 

colocação de professores nos estabelecimentos de ensino não superior que, em 

consequência da não aceitação de colocação ou da não apresentação em certo prazo no 

respectivo estabelecimento de ensino, deixa de poder exercer funções docente em 

estabelecimento de educação ou de ensino público por determinado período de tempo1920. É 

também o caso das idênticas consequências associadas à constatação da não 

correspondência à verdade dos elementos constantes do impresso de candidatura 

preenchido pelo candidato, independentemente das suas intenções ou de ter agido com 

culpa. 

Relativamente às incompatibilidades, podem ter relevância disciplinar (é, por exemplo, a 

situação do exercício não autorizado, em acumulação, de actividade privada ou após ter 

sido indeferido pedido de autorização). Na impossibilidade legal absoluta do exercício de 

certa actividade e independentemente da susceptibilidade de censura disciplinar, pode ser 

devido que cesse a respectiva relação jurídica de emprego, por tal motivo objectivo (pense-

se, por exemplo, do caso do juiz do tribunal de execução das penas que exerce funções de 

director de estabelecimento prisional)1921. 

                                                      
1920. Cfr., v.g., artigo 19.º, maxime, n.º 7, do Decreto-Lei n.º 35/2003, de 27 de Fevereiro, na versão 

republicada pelo Decreto-Lei n.º 20/2005, de 19 de Janeiro: “O não cumprimento dos deveres de apresentação 
e aceitação é considerado, para todos os efeitos legais, como não aceitação da colocação, determinando (…) 
c) A impossibilidade de, no respectivo ano escolar e no subsequente, o docente ser colocado em exercício de 
funções docentes em estabelecimento de educação ou de ensino público”.  

1921. Sobre a «relevância objectiva» e a «relevância subjectiva» das incompatibilidades, ver Giustina 
Noviello e Vito Tenore, La Responsabilità e Il Procedimento Disciplinare nel Pubblico Impiego Privatizzato, 
pp. 152 a 160. 

Ver, também, artigos 25.º a 30.º do “PL 316/2007”, de 12 de Junho de 2007 (www.min-



 
486   Direito disciplinar da função pública 
________________________________________________________________________________________ 
 

Por outro lado, as restrições em causa dizem respeito ao não preenchimento dos requisitos 

para o exercício de funções públicas. Por exemplo, o indivíduo não pode ser provido em 

emprego público por falta de perfil psíquico1922 ou porque se encontra na situação de 

aposentado1923. Quando a falta de preenchimento de requisitos é contemporânea ou anterior 

à constituição da relação jurídica de emprego, o problema é de validade da mesma. 

Na situação em que o trabalhador deixa de preencher os requisitos de que depende o 

exercício de funções públicas o problema não é de disciplina. Pode tratar-se, por exemplo, 

da perda da nacionalidade (nas situações em que esta pode ser exigida1924), do apuramento 

superveniente da falta de habilitações académicas e/ou profissionais, do facto do 

trabalhador ter deixado de reunir o perfil psíquico e/ou a robustez física para o exercício da 

profissão ou de ter sido judicialmente interdito para o exercício de funções públicas.  

Nos casos de perda de requisitos para o exercício de funções públicas ou de ocorrência de 

situação incompatível com a sua manutenção, poder-se-á falar na caducidade da relação 

jurídica de emprego pela ocorrência de facto objectivo com efeito extintivo ou da 

“resolução da relação de emprego por verificação de situações com esta incompatíveis”1925. 

As situações que o importem devem ser acertadas num procedimento declarativo ou ser 

objecto de verificação de forma adequada. 

1.4. Distinção das chamadas «sanções estatutárias» 

A relação jurídica de emprego é uma relação duradoura, cuja cessação pode ocorrer, no 

curso da sua vigência, por vários motivos, disciplinares ou objectivos, e pode ocorrer por 

limite de idade ou incapacidade declarada por exame médico determinativos da passagem à 

                                                                                                                                                                  
financas.pt/inf_geral/Projecto/VinculosCarreirasRem_vfinal.pdf), em especial, o artigo 29.º, n.º 2, alínea g), 
nos termos do qual o trabalhador, no caso de acumulação de funções, assume o “compromisso de cessação 
imediata da função ou actividade acumulada no caso de ocorrência de superveniente conflito”. 

1922. Cfr. Maria Francisca Portocarrero, “Discricionariedade e conceitos imprecisos. Ainda fará sentido a 
distinção?”, Cadernos de Justiça Administrativa, n.º 10, Julho/Agosto, 1998, p. 45, nota 35.  

1923. Cfr. artigos 78.º e 79.º do Decreto-Lei n.º 498/72, de 9 de Dezembro, que define o “estatuto da 
aposentação”, na redacção que lhes foi dada pelo artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 179/2005, de 2 de Novembro.  

1924. Cfr. artigo 15.º, n.ºs 1 e 2, da CRP.  
1925. Enquadram-se no “instituto de resolução da relação de emprego por verificação de situações 

incompatíveis com esta”, referenciadas por Salvatore Terranova como situações de “decadenza dall’impiego”. 
Il Rapporto di Pubblico Impiego, Milano, 1991, pp. 420 a 426, maxime, p. 420. 
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situação de aposentação ou reforma. A cessação por motivos disciplinares pressupõe a 

inobservância culposa pelo trabalhador dos deveres e obrigações a que está vinculado na 

relação jurídica de emprego.  

De forma menos concreta ou objectiva, e independentemente de lhe ser censurável e de ser 

referida “a uma concreta actuação profissional”1926, pode acontecer que o trabalhador deixe 

de reunir o perfil exigido, de competência e/ou idoneidade pessoal, para o exercício de 

certas funções. Esta situação é geralmente referenciada como permitindo a aplicação de 

denominadas «sanções estatutárias», com expressa previsão legal nos estatutos de 

determinadas categorias de trabalhadores. É o caso da dispensa de serviço dos militares da 

Guarda Nacional Republicana. Esta é susceptível de ser aplicada quando o agente deixa de 

preencher os “requisitos morais, éticos e técnico-profissionais”, a “capacidade ética, cívica 

e profissional” exigidos a um militar ou agente militarizado, “perdeu aquelas condições ou 

passou a possuir uma estrutura caracteriológica incompatível com o espírito do corpo a que 

pertence”1927. Cruza-se, porém, por vezes, com «resolução disciplinar». O Supremo 

Tribunal Administrativo, o Supremo Tribunal de Justiça e o Conselho Consultivo da 

Procuradoria-Geral da República, sobre a dispensa, têm entendido que os factos 

integrativos de infracção disciplinar podem ser considerados no procedimento 

administrativo autónomo de aferição da capacidade e/ou adequação para o exercício 

daquelas específicas funções, juntamente ou não com outros elementos, sem violação do 

princípio non bis in idem e sem que sejam abrangidas pela amnistia da infracção 

disciplinar1928.  

                                                      
1926. Acórdão do STA de 2 de Fevereiro de 2006, processo n.º 0765/04, , JSTA0006327, 

SA1200603020765, in http://www.dgsi.pt/jsta.  
1927. Acórdão do STA de 10 de Julho de 1990, in BMJ, n.º 399, p. 310, Acórdão do STA de 2 de 

Fevereiro de 2006, processo n.º 0765/04, Carlos Alberto Fernandes Cadilha, Direito disciplinar da função 
pública. Alguns tópicos, cit., pp. 21 e 22, e Acórdão do Conselho de Estado francês de 12 de Julho de 1995, 
Req. n.º 130053 apud Didier Jean-Pierre, Le Droit de la Fonction Publique, 10 ans de jurisprudence, 1990-
2000, Editions Du Juris-Classeur, Décembre 2000. 

1928. Carlos Alberto Fernandes Cadilha, Direito disciplinar da função pública. Alguns tópicos, cit., pp. 21 
e 22, Acórdão do STJ de 13 de Novembro de 2003, Processo n.º 03A163, número convencional JSTJ000, 
documento n.º SJ200311130016366, pp. 5 e 6, Parecer n.º 100/2001, do Conselho Consultivo da 
Procuradoria-Geral da República, in DR., II Série, n.º 141, de 21 de Junho de 2002, pp. 11 424 a 11 431, 
Parecer da Comissão Constitucional n.º 32/79, de 6 de Novembro de 1979, in Pareceres da Comissão 
Constitucional, 10.º volume, INCM, Lisboa, 1980, pp. 80 e segs. e Acórdão do STA de 2 de Fevereiro de 
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Estão em causa, diz-se, medidas que “traduzem menos a ideia de sanção que a de ruptura de 

vínculo entre o serviço e o militar, por se haver concluído pela impossibilidade de 

cumprimento dos deveres funcionais”1929 1930, em virtude de ter deixado de reunir os 

necessários requisitos “éticos, técnico-profissionais ou militares”1931, só interessando os 

factos, “[d]iferentemente do que sucede no ilícito disciplinar… enquanto possam indiciar 

aquela ruptura”1932. Visam, “não a punição de uma actuação profissional concreta, mas a 

aferição de um perfil comportamental e caracteriológico inadequado à permanência” na 

instituição1933. Cremos, no entanto, que importa melhor separar a “ruptura de vínculo” por 

razões de capacidade e perfil pessoal para a função e a determinada por motivos 

disciplinares. No caso de serem os mesmos os factos, o procedimento e a eventual punição 

disciplinares não podem deixar incluir um juízo sobre a permanência do trabalhador no 

exercício de funções públicas, o que for determinado pela qualificação jurídica dos factos 

disciplinarmente censuráveis, sem que, em princípio, se justifique uma valoração outra, 

extra-procedimento disciplinar, para ajustar aos efeitos da punição disciplinar outros efeitos 

que prejudicam a utilidade daquela, de modo que o empregador deixe de aplicar sanção 

disciplinar para subsequentemente aplicar medida estatutária.  

À prática da infracção disciplinar, para efeitos da sua aplicação, devem, pois, acrescer 

outros elementos. Daí que se destaque que, “diversamente do que sucede no ilícito 

disciplinar, os factos tidos em conta no procedimento de avaliação individual para o efeito 

da eventual aplicação da medida de dispensa de serviço relevam apenas enquanto meros 
                                                                                                                                                                  
2006, processo n.º 0765/04. 

1929. Ver Parecer n.º 100/2001, do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, in DR., II 
Série, n.º 141, de 21 de Junho de 2002, p. 11 425. 

1930. A verdadeira causa para a sua aplicação, incluindo ou sobretudo quando se «cruzava» com a 
identificação de infracções disciplinares, parece prender-se com a “impossibilidade legal de aplicar a soldados 
e a cabos, penas expulsivas, mesmo perante infracções de particular gravidade e que manifestamente 
inviabilizam a permanência do arguido na Guarda, impossibilidade essa que vem sendo frequentemente 
suprida – segundo regista, em 1998, Maria de Fátima da Graça Carvalho – pela aplicação da medida 
estatutária de dispensa de serviço, cuja aplicabilidade em tais casos não e totalmente líquida”. Cfr. “Exercício 
da acção disciplinar”, in Intervenções no Seminário Internacional sobre Direitos Humanos e Eficácia Policial, 
Sistemas de Controlo da Actividade Policial, IGAI, Lisboa, 1998, p. 274. 

1931. Acórdão do STA de 2 de Fevereiro de 2006, processo n.º 0765/04.  
1932. Ver Parecer n.º 100/2001, do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, in DR., II 

Série, n.º 141, de 21 de Junho de 2002, p. 11 425. 
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indicadores da inviabilidade da relação funcional”1934, que se exija “um procedimento 

administrativo autónomo em que venham a ser valorados, isolada ou conjuntamente com 

outros elementos, os mesmos factos que tenham sido já objecto de punição disciplinar”1935 

e que os “desvios dos requisitos morais, éticos, técnico-profissionais ou militares … 

exigidos pela sua qualidade e função” devam ser “notórios”1936. As valorações tidas em 

conta por este tipo de medida devem ser objectivadas com um mínimo de 

determinabilidade em normas legais, em decorrência do princípio da proibição do excesso e 

do direito à segurança no emprego1937. 

Em face do exposto, crê-se ser inadequada a utilização do termo sanção para designar tais 

medidas que afectam a relação jurídica de emprego público1938. Com efeito, aquilo que é 

determinante da sua aplicação são razões capacitárias e de idoneidade para o exercício de 

dadas funções e não uma violação, e uma violação culposa, de deveres funcionais. 

Corresponde, no fundo, a uma espécie de despedimento por inadequação superveniente do 

trabalhador ao posto de trabalho (ou às funções)1939 ou ao despedimento por “insuficiência 

profissional”, definida como “o resultado de um conjunto de factos que não têm um 

carácter disciplinar e traduzem a incapacidade, a inaptidão de um funcionário em exercer 

correctamente as suas funções”1940, factos cuja “exactidão material” é controlável pelo juiz 

administrativo, que aprecia também se “são de molde a justificar a medida”1941. 

                                                                                                                                                                  
1933. Acórdão do STA de 2 de Fevereiro de 2006, processo n.º 0765/04.  
1934. Parecer n.º 100/2001, cit., p. 11 427.  
1935. Parecer n.º 100/2001, cit., p. 11 427. 
1936. Cfr. artigo 94.º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 231/93, de 26 de Junho. 
1937. Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 481/2001, in Diário da República, II Série, de 25 de Maio de 

2002. 
1938. A qual só se pode compreender, em alguma medida, por constituir uma reacção a um comportamento 

negativo imputável ao trabalhador. 
1939. Sem prejuízo das diferenças relativamente ao “despedimento por inadaptação ao posto de trabalho”, 

que passou a constituir uma justa causa de cessação do contrato de trabalho por iniciativa do empregador, 
com o Decreto-Lei n.º 400/91, de 16 de Outubro. Ver António de Lemos Monteiro Fernandes, Direito do 
Trabalho, I – Introdução. Relações Individuais de Trabalho, 8.ª edição, Almedina, Coimbra, 1992, pp. 502 a 
507, e os artigos 405.º a 410.º do Código do Trabalho. 

1940. Serge Salon e Jean Charles Savignac, Fonction Publique, Agents de l’État, des Collectivités Locales 
et des Grands Services Publics, Dalloz, Paris, 1976, p. 238.  

1941. Serge Salon e Jean Charles Savignac, Fonction Publique, Agents de l’État, des Collectivités Locales 
et des Grands Services Publics, cit., p. 238. 
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A separação legal deve ser expressa claramente, isto é, a lei deve ter o cuidado de enunciar 

os fundamentos passíveis de justificar a aplicação de uma medida deste tipo, não 

disciplinar1942. 

1.5. A reposição de quantias 

Trata-se de o trabalhador restituir ao empregador quantias que, estando à sua guarda ou 

administração, indevidamente saíram da esfera patrimonial pública ou deixaram de nela 

entrar, em virtude de acto ou omissão seus1943. 

A reposição de quantias pode corresponder a uma de duas perspectivas: i) a de constituir 

consequência da punição por infracção disciplinar que envolve a referida perda financeira 

ou uma inerente “obrigação acessória”, segundo a qual deve ser imposta ao trabalhador a 

restituição das quantias «perdidas»1944; ii) a da efectivação de uma outra forma de 

responsabilidade, financeira ou civil.  

No quadro disciplinar, a previsão da reposição de quantias “tem apenas em vista os casos 

de violação dos deveres funcionais em que esteja em causa a obrigação de dar conta de 

                                                      
1942. Sobre a equívoca distinção legal entre “sanções disciplinares” e “sanções estatutárias”, ver o Parecer 

n.º 32/79, de 6 de Novembro, da Comissão Constitucional, o qual, fazendo apelo reiterado à distinção entre 
ambas, no Decreto-Lei n.º 203/78, de 24 de Julho, articulado com o Regulamento de disciplina militar, de 
1977, nunca concretizou a distinção, não sendo capaz de afastar, portanto, a inferência, expressa no voto de 
vencido, segundo a qual as “sanções estatutárias” aí em causa eram, na verdade, sanções disciplinares. 
Pareceres da Comissão Constitucional, 10.º volume, INCM, 1980, pp. 80 a 106. 

1943. Numa perspectiva algo diferente, temos o “Estatuto dos Funcionários (art. 214) e a Lei Orgânica do 
Tribunal de Contas (Decreto-lei 199, de 25.2.67, art. 40, III) brasileiros. Autorizam a ‘prisão administrativa 
do responsável por dinheiros e valores pertencentes à Fazenda Nacional ou que se acharem sob a guarda 
desta, no caso de alcance ou omissão em efectuar as entradas nos devidos prazos”. A “prisão administrativa”, 
aplicável, fundamentalmente, pelos “Ministros de Estado, Director-Geral… da… Secretaria da Receita 
Federal… e … pelos Directores (ou Delegados) de repartições federais”, Tribunal de Contas, e, no caso das 
autarquias, pelos respectivos “dirigentes”, através de decreto, podia ir até 90 dias, devendo ser “comunicada 
imediatamente à autoridade judiciária competente… e a sua efectivação requisitada à autoridade policial”. 
Esta figura, noticiada em 1981, tinha “uma função compulsiva” e preventiva, “em razão de tentativa de fuga 
ou abandono de função, emprego, comissão ou serviço,… porque, em qualquer caso, a reposição dos valores 
extingue a medida, embora não as responsabilidades criminal e disciplinar” (itálico nosso). O funcionário 
podia ainda ver sequestrados os seus bens “por danos causados ao erário ou no caso de enriquecimento ilícito 
no exercício de cargo, função ou emprego na Administração, directa ou indirecta”, que, respectivamente, se 
processavam no “juízo penal” e no “juízo cível”. Ver Raimundo Nonato Fernandes, “Do procedimento 
disciplinar na função pública”, Revista de Direito Público, Ano XIV, Janeiro/Junho, 1981, n.ºs 57-58, pp. 62 a 
66. 

1944. Francisco Cardona, “Foundations and procedures on discipline of civil servants”, Outubro de 2002, 
p. 5, in http://www.oecd.org/dataoecd/27/45/37197156.pdf.  
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fundos, de dinheiros que, dada a natureza especial das suas funções, estejam confiados ao 

funcionário punido ou tenham de passar pelas suas mãos”. Fora destas situações, a 

reposição tem de efectivada em sede de responsabilidade financeira e em sede de 

responsabilidade civil1945. A adopção de perspectiva não disciplinar, pelo empregador 

público, para exigir a reposição de quantias pode colocar a actuação administrativa na 

esfera da jurisdição do Tribunal de Contas ou dos Tribunais Administrativos1946. 

2. A tipologia das sanções disciplinares 

A tipologia das sanções e a sanção a aplicar em concreto devem afeiçoar-se à natureza e 

gravidade das infracções, segundo postulado pelo princípio da proporcionalidade, da 

justiça1947 e pelo princípio da eficácia ou utilidade punitiva. Regem em primeira linha, a 

“previsão legal” das sanções e, em segunda lugar, a sua aplicação (artigos 18.º, 165.º, n.º 1, 

alínea d), e 266.º da CRP)1948, vinculando o legislador, a Administração e os tribunais.  

                                                      
1945. Sobre a dualidade de perspectivas, ver Carlos Alberto Fernandes Cadilha, Direito disciplinar da 

função pública. Alguns tópicos, texto policopiado, Elementos de apoio à prelecção aos auditores do curso de 
juízes dos tribunais administrativos, de 9 de Maio de 2003, p. 16, e ver, também, o Acórdão do STA de 28 de 
Janeiro de 1992, processo n.º 027176, JSTA00033671 e SA119920128027176. 

1946. Acórdão do STA de 28 de Janeiro de 1992, processo n.º 027176, JSTA00033671 e 
SA119920128027176. 

1947. Cesare Beccaria expressivamente escreve (Dos Delitos e das Penas, cit., respectivamente, p. 75 e p. 
104): “Se uma mesma pena se destina a dois delitos que de forma desigual ofendem a sociedade, os homens 
não encontrarão um obstáculo mais forte para cometer o maior delito se a isso se associar uma maior 
vantagem. (…) Um outro princípio serve admiravelmente para estreitar sempre mais a importante relação 
entre o crime e a pena, isto é, que esta seja o mais possível conforme à natureza do delito. Esta analogia 
facilita admiravelmente o contraste que deve existir entre o estímulo ao delito e a repercussão da pena, ou 
seja, que esta afaste o espírito e o conduza para um fim oposto àquele para o qual procura encaminhá-lo a 
sedutora ideia da infracção da lei.” E ainda (p. 111): “(…) embora as penas produzam um bem, elas nem 
sempre são justas, porque, para isso, devem ser necessárias, e uma injustiça útil não pode ser tolerada pelo 
legislador que quer fechar todas as portas à vigilante tirania …”. E noutro passo: “Para que uma pena tenha 
efeito, basta que o mal, nascido da pena, exceda o bem que nasce do delito, e é neste excedente de mal que 
deve ser calculada a infalibilidade da pena e a perda do bem que o delito produziria. Tudo o que é demais é, 
portanto, supérfluo, e por isso tirânico.” (Dos Delitos e das Penas, cit., p. 116). E notava: “As penas não 
devem somente ser proporcionadas entre si e os delitos na força, mas também no modo da sua aplicação” 
(Dos Delitos e das Penas, cit., p. 129 – itálicos nossos). “Para que uma pena seja justa não deve haver senão 
aquele grão de intensidade que basta para afastar os homens dos delitos” (idem, cit., p. 120). 

1948. Acórdão do TC n.º 282/86 – Processo n.º 4/85, DR., I Série, n.º 260, de 11 de Novembro de 1986, p. 
3390, e Acórdão do STA de 25 de Março de 1998, recurso n.º 41 316, in BMJ, n.º 475, p. 751 (“A 
proporcionalidade exige uma relação de adequação entre o meio e o fim; a gravidade da pena não deve 
exceder manifestamente a gravidade da falta cometida, hipótese em que se verificaria a ofensa de valores que 
à Administração cabe garantir nos termos do n.º 2 do artigo 266.º da Constituição da República”).  
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O afeiçoamento de tal previsão é ditado pelo tipo de infracções e pela consideração da 

natureza e interesses tutelados na relação jurídica a que respeitam, no caso, os da pessoa 

colectiva pública empregadora e os do trabalhador, na relação jurídica de emprego 

público1949. 

A generalidade das sanções tem efeitos remuneratórios mais ou menos directos. Com o 

propósito de que possam melhor cumprir uma função de prevenção geral e especial – 

funcionem como “um factor desincentivador de condutas não desejadas”, considerando as 

“expectativas principais dos funcionários, na sua relação de trabalho com a 

Administração”1950 – é defendida a renovação do catálogo das sanções, focalizando-as 

sobre a carreira e a estabilidade profissional1951, em detrimento de “sanções puramente 

económicas”, como a multa, que, diz-se, “monetarizam a infracção”1952. É observado, 

igualmente, que a vinculação das sanções disciplinares a um modelo de emprego público 

baseado no mérito1953 aconselha a adopção de “sanções que consistam, seja na limitação 

das oportunidades de promoção profissional, e inclusive na retrogradação ou retrocesso na 

carreira”1954. O sistema de sanções deveria “limitar a sua influência aos direitos ou 

interesses da carreira do funcionário (incluindo sanções como “a mudança forçada de posto 

de trabalho, sem alteração de residência” e o “demérito, que consistirá na penalização para 

                                                      
1949. Se assim não for corre-se o risco da sua adulteração. Sugestivas são as palavras de Cesare Beccaria, 

mutatis mutantis, referidas a punição criminal: “Houve já um tempo em que quase todas as penas eram 
pecuniárias. Os delitos dos homens eram o património do príncipe. Os atentados contra a segurança pública 
eram um objecto de luxo. Aquele que estava destinado a defendê-la tinha interesse em vê-la ofendida. O 
objectivo das penas era, portanto, um litígio entre o fisco (o cobrador das penas e o réu; era uma questão civil, 
de contencioso, mais privada do que pública, que dava ao fisco direitos diferentes dos que eram necessitados 
pela segurança pública e o réu culpas diferentes das que lhe deveriam ser imputadas pela necessidade do 
exemplo” (pp. 99 e 100). 

1950. Cfr. “Anteproyecto de Ley Reguladora del Estatuto Básico de la Función Pública (20 de octubre de 
1997)” apud Belén Marina Jalvo, El Régimen Disciplinario de los Funcionarios Públicos, cit., p. 357, nota 13. 

1951. Belén Marina Jalvo, El Régimen Disciplinario de los Funcionarios Públicos, cit., pp. 356 e 357. 
1952. Expressão de Eugenio Mele, La Responsabilità dei Dipendenti e degli Amministratori Pubblici, cit., 

p. 125. 
1953. Designadamente, “um modelo baseado na promoção profissional através da avaliação do 

desempenho e no reforço dos valores éticos do serviço” – “Informe” da “Comisión para el estudio y 
preparación del Estatuto Básico del Empleado Público”, Abril de 2005, p. 219, in www.map.es.  

1954. “Informe” da “Comisión para el estudio y preparación del Estatuto Básico del Empleado Público”, 
Abril de 2005. 
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efeitos de provimento de postos de trabalho, carreira e promoção”1955), sem qualquer 

incidência sobre os bens do funcionário”1956.  

Tratando-se de sanções profissionais, a esfera de incidência das sanções disciplinares é a 

das vantagens e interesses dos trabalhadores na relação jurídica de emprego. Tal não 

prejudica o efeito útil da multa como a primeira das sanções menos gravosas (exceptuando 

a repreensão), a qual não vai direccionada à remuneração do trabalhador; a sua 

«laboralização» traduzir-se-ia na “redução do vencimento”, caso em que a “exigência da 

«sobrevivência laborativa» (própria e da família)” do trabalhador teria que ser 

especificamente tida em conta1957. A ausência de remuneração nas sanções que implicam a 

não realização do trabalho é, sem reservas aceite, por haver aí como que “uma 

recomposição do equilíbrio das contraprestações” das partes1958.  

2.1. Classificação das sanções disciplinares 

Tradicionalmente, as sanções são classificadas, à luz da sua natureza e efeitos, em sanções 

correctivas e expulsivas, em sanções de carácter moral e “de estado jurídico”, em sanções 

que afectam os direitos patrimoniais e os direitos não patrimoniais, em sanções pecuniárias 

e profissionais e em sanções principais e acessórias1959. 

                                                      
1955. Belén Marina Jalvo, El Régimen Disciplinario de los Funcionarios Públicos, cit., pp. 356 e 357, 

maxime, nota 13. 
1956. J. M. Auby e J.B. Auby apud Belén Marina Jalvo, El Régimen Disciplinario de los Funcionários 

Públicos, cit., p. 356, nota 11, e João Caupers, Parecer emitido no processo n.º 76-DI-10, in Relatório do 
Provedor de Justiça, 1977, cit., p. 126. O autor manifesta-se a favor da “eliminação da multa” como sanção 
disciplinar. A inconstitucionalidade invocada da multa, por traduzir-se na supressão da remuneração e na 
prestação de trabalho, não é, hoje, pertinente, por estabelecer o Estatuto Disciplinar de 1984, um limite 
quantitativo para a multa, por não poder incidir sobre o “abono de família e prestações complementares” e por 
não ir especificamente dirigida à remuneração (artigo 12.º, n.º 2, do Estatuto disciplinar de 1984). 

No caso da perda do direito à pensão de aposentado a quem foi aplicada sanção disciplinar que a importe, 
a jurisprudência afasta a “impenhorabilidade parcial das pensões que o artigo 824.º do CPC estabelece para as 
relações jurídicas devedor-credor em paridade de posicionamento”, por o “direito sancionatório disciplinar 
esta[r] impregnado de considerações de interesse público” (cfr. Acórdão do STA de 14 de Janeiro de 2003, 
processo n.º 01047/02). 

1957. Ivone Cacciavillani, Il Diritto Disciplinare, Cedam, Casa Editrice Dott. Antonio Milani, 1994, pp. 87 
e 88. 

1958. Miguel Sánchez Morón, Derecho de la Función Pública, cit., p. 301.  
1959. Marcello Caetano, Princípios Fundamentais do Direito Administrativo, reimpressão  da edição 

Brasileira de 1977, 1.ª reimpressão portuguesa, Livraria Almedina, Coimbra 1996, pp. 317 e 318, Salvatore 
Terranova, Il Rapporto di Pubblico Impiego, cit., p. 224, Guido Zanobini, Corso di Diritto Amministrativo, 
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Todas as sanções disciplinares são profissionais no sentido em que afectam os direitos e 

interesses do trabalhador na relação jurídica de emprego ou a sua situação jurídico-             

-funcional, seja o montante do vencimento auferido, a carreira (antiguidade e promoção), a 

manutenção da relação jurídica de emprego, o montante da pensão de aposentação, o 

exercício do direito a férias e o local de trabalho, seja o brio, a motivação ou o crédito 

profissional.  

As sanções distinguem-se quanto ao seu carácter conservatório ou não da relação jurídica 

de emprego, sendo ditas, respectivamente, de correctivas e expulsivas. Estas melhor seriam 

ditas de sanções que implicam a cessação da relação de emprego: a designação de sanção 

expulsiva tem uma coloração institucional, valorizadora da integração do indivíduo na 

organização sobre a relação jurídica de emprego que a suporta. 

As sanções podem ser classificadas quanto ao seu carácter principal ou acessório. Uma 

sanção acessória é aquela que acompanha, é complementar e pressupõe a aplicação de uma 

outra sanção, sem, no entanto, dispensar um juízo sobre a necessidade da sua aplicação em 

concreto. 

As sanções disciplinares podem igualmente ter um carácter dinâmico ou estático, conforme 

se projectem sobre os efeitos futuros da relação jurídica de emprego, por exemplo, 

repercutindo-se negativamente sobre o direito à carreira, ou se esgotem no presente com a 

sua aplicação, que é o que acontece com a repreensão e com a multa. 

2.2. Espécies de sanções disciplinares 

Se há elemento constante no Direito disciplinar, evolutiva e comparativamente considerado, 

é o “princípio da tipicidade e taxatividade das sanções disciplinares”, cuja violação 

contende, para além de com o princípio da legalidade e pode contender com “a regra do 

contraditório procedimental”1960 e com os “parâmetros da correcção e da boa fé”, pelos 

quais se deve pautar o empregador público na relação jurídica de emprego1961.  

                                                                                                                                                                  
Volume Terzo (L’Organizzazione Amministrativa), Sesta Edizione, Milano, Dott. A. Giuffrè Editore, 1958, p. 
304, e Massimo Severo Giannini, Diritto Amministrativo, Volume secondo, Milano, 1970, p. 1309. 

1960. Giustina Noviello e Vito Tensore, La Responsabilità e il Procedimento Disciplinare nel Pubblico 
Impiego Privatizzato, cit., pp. 110, 115 e 116.  

1961. No “emprego público privatizado”, o argumento da violação do princípio da tipicidade e taxatividade 
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O catálogo das sanções disciplinares compreende, em geral, a repreensão escrita, a multa, a 

suspensão, a “suspensão da progressão e promoção na carreira”, a inactividade, a 

aposentação compulsiva, a demissão, a cessação da comissão de serviço, “a redução ou 

perda dos direitos relativos à pensão”1962. No Direito da função pública de outros países, 

encontra-se ainda a previsão de sanções disciplinares como a diminuição de vencimento, a 

transferência, o regresso à categoria anterior, a descida de escalão remuneratório, a 

impossibilidade de promoção por certo período de tempo ou de utilização dos instrumentos 

de mobilidade voluntária1963. 

Vejamos algumas destas sanções. 

 

                                                                                                                                                                  
foi substituído pelos parâmetros da correcção e da boa fé. Cfr. Giustina Noviello e Vito Tensore, La 
Responsabilità e il Procedimento Disciplinare nel Pubblico Impiego Privatizzato, pp. 111 e 117. 

1962. Francisco Cardona, “Foundations and procedures on discipline of civil servants”, Outubro de 2002, 
pp. 5 e 6, in http://www.oecd.org/dataoecd/27/45/37197156.pdf.  

Cfr. artigo 11.º do Estatuto Disciplinar de 1984. As sanções disciplinares hoje legalmente previstas 
filiam-se em anteriores regimes jurídicos disciplinares, os quais incluíam, no entanto, sanções disciplinares 
que deixaram de ter previsão legal. É o caso da passagem à situação de licença ilimitada ou sem vencimento 
de longa duração (cfr. Lopes Navarro, Funcionários Públicos, cit., pp. 186 e 187). A passagem à situação de 
licença sem vencimento de longa duração pode ser voluntária ou uma consequência necessária do decurso de 
um período prolongado de doença do trabalhador não seguido, injustificadamente, do retomar do exercício de 
funções. Cfr. artigo 47.º do “regime jurídico das férias, faltas e licenças”, constante do Decreto-Lei n.º 100/99, 
de 31 de Março. Mais do que uma sanção disciplinar (que pressuporia a qualificação da conduta do 
trabalhador como constituindo infracção disciplinar), constitui uma modificação da relação jurídica de 
emprego restritiva do exercício de funções públicas. 

Ver, também, “7.6 Bexar County Civil Service Commission Rules and Regulations”, “7.6.11: 
Disciplinary Actions”, de 16 de Março de 2007, que prevê como sanção o desconto nos períodos de ausência 
legal ou autorizada, como, por exemplo, do número de dias de férias 
(http://www.bexar.org/PRM/CivilService.html). 

1963. No “Informe” da “Comisión para el estudio y preparación del Estatuto Básico del Empleado 
Público”, Abril de 2005, são propostas as seguintes sanções para inclusão no estatuto básico, sem prejuízo de 
outras a incluir na lei ou através de convenções colectivas: “suspensão do emprego e salário até a um máximo 
de seis anos de duração”, “transferência obrigatória, com ou sem mudança de localidade de residência, e sem 
direito a indemnização, pelo período que em cada caso se estabeleça”, “proibição temporária de participação 
em procedimentos de provisão de postos de trabalho ou de mobilidade voluntária ou em procedimentos de 
avaliação para mudança de categoria”, “retrocesso na categoria” e a admoestação (pp. 219 e 220), in 
www.map.es. A proposta foi no essencial seguida pelo projecto de lei de “estatuto básico do empregado 
público” (artigo 96.º), publicado no “Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, VIII 
Legislatura, Serie A: Proyectos de Ley”, n.º 94-1, de 8 de Setembro de 2006, p. 33. 

Ver, também, Giustina Noviello e Vito Tenore, La Responsabilità e Il Procedimento Disciplinare nel 
Pubblico Impiego Privatizzato, cit., pp. 117 e segs., Emmanuel Aubin, Droit de la Fonction publique, Gualino 
éditeur, 2001, pp. 180 a 180, e Astrid Auer, Christoph Demmke e Robert Polet, La Fonction publique dans 
l’Europe des 15, Réalités et Perspectives, Institut Européen d’Administration Publique, 1996, pp. 115 a 118. 
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2.2.1. A repreensão 

A repreensão consiste na “declaração de censura”1964 ou o reparo, ao trabalhador, por 

infracção disciplinar cometida, ou na admoestação, específica advertência, preventiva de 

uma mais expressiva censura formal1965. Daí que o legislador, por vezes, separe as duas 

realidades, sob a designação de repreensão e advertência. À repreensão tem diferente 

expressão de gravidade consoante seja escrita ou oral, ou à mesma seja atribuída 

publicidade ou maior ou menor publicidade (por exemplo, publicação através de ordem de 

serviço ou nos locais de estilo, publicação no diário oficial)1966. 

Têm uma finalidade essencialmente correctiva: conduzir o trabalhador a alterar a sua 

conduta ou a cumprir os deveres e as obrigações que inobservou e/ou advertir o mesmo de 

que iniciativa disciplinar suplementar será tomada se não adoptar outro comportamento1967.  

A sanção disciplinar de repreensão pressupõe que a infracção verificada seja de menor 

gravidade, afastando-se a respectiva aplicação, em princípio, na situação de reiteração de 

infracção e na situação de condenação criminal disciplinarmente relevante1968.  

Esta sanção é referida como não afectando, ao invés das demais, os direitos profissionais do 

trabalhador. Na realidade, embora em menor medida, projecta-se sobre a sua situação 

jurídica profissional: há lugar ao seu registo no processo do trabalhador, é considerada para 

o apuramento de situação de reincidência1969 e é equacionável que assuma relevância em 

                                                      
1964. Piergiovanni Piscione, Ordine e Collegi Professionali, Milano, Dott. A. Editore, Ùniversità degli 

Studi di Roma, 1959, p. 142 (declaração “de desaprovação pela infracção cometida pelo culpado”). 
1965. Piergiovanni Piscione, Ordine e Collegi Professionali, cit., p. 142 (“nel richiamare il colpevole sulla 

mancanza commessa e nel diffidarlo a non ricadervi”) e Acórdão do TCA Norte, de 25 de Maio de 2006, 
processo n.º 00162/02 – Porto, pp. 1 e 13. 

1966. O Regulamento disciplinar dos funcionários civis aprovado pelo Decreto de 22 de Fevereiro de 1913, 
diferenciava a advertência, a repreensão verbal, a repreensão escrita, a repreensão escrita publicada na ordem 
de serviço e a repreensão escrita publicada no Diário do Governo. “A pena de repreensão publicada no Diário 
do Governo… determinava sempre a perda de antiguidade”, pelo período de três dias. Cfr. Lopes Navarro, 
Funcionários Públicos, cit., p. 229. 

1967. Claramente neste sentido, ver, “7.6 Bexar County Civil Service Commission Rules and 
Regulations”, “7.6.11: Disciplinary Actions”, de 16 de Março de 2007, citadas. 

1968. No mesmo sentido, “LegCo Panel on Public Service. Disciplinary Mechanism in the Civil Service”, 
na função pública do Hong Kong, in http://cbs.gov.hk/hkgcsb/doclib/e.pdf”. 

1969. Cfr. artigo 83.º, n.º 2, alínea a), a contrario, e artigo 31.º, n.º 1, alínea f), e n.º 3, do Estatuto 
Disciplinar de 1984, Belén Marina Jalvo, El Régimen Disciplinario de los Funcionarios Públicos, cit., p. 371, 
e Guido Zanobini, Corso di Diritto Amministrativo, Volume Terzo (L’Organizzazione Amministrativa), Sesta 



 
Capítulo II – Os limites ao exercício do poder disciplinar 497 
________________________________________________________________________________________ 
 

sede de avaliação do desempenho profissional ou atribuição de classificação de serviço ao 

trabalhador1970. 

2.2.2. A multa 

A sanção disciplinar de multa implica o pagamento, pelo trabalhador, de um quantitativo 

monetário certo. Tem por referência directa ou indirecta o vencimento do trabalhador. No 

primeiro caso, quando é determinada por dias de remuneração1971. No segundo caso, 

quando é utilizada como limite à fixação do seu valor1972 e quando sobre ela se efectiva, 

sem prejuízo de, dada a natureza de contrapartida do trabalho prestado, não poder exceder 

certo montante1973.  

Tendo a sanção disciplinar de multa, como “moldura abstracta”, um quantitativo monetário 

dado ou parâmetro máximo, deve o mesmo ser indicado na respectiva decisão punitiva, isto 

é, quer “o limite máximo da pena abstracta”, quer o valor exacto da sanção concreta1974. 

A concreta configuração da multa como sanção disciplinar não justifica a proposta da sua 

“eliminação”, com base no argumento de que pode traduzir-se na supressão do vencimento 

e na prestação de trabalho gratuito1975. Com efeito, não vai dirigida à sua afectação. A 

efectivação sobre o mesmo constitui, em regra, uma opção de pagamento da multa para o 
                                                                                                                                                                  
Edizione, Milano, Dott. A. Giuffrè Editore, 1958, pp. 304 e 305. 

1970. Embora não haja expressa previsão nesse sentido – ao invés do que nos dá conta Guido Zanobini, de 
acordo com o qual o trabalhador que incorreu em qualquer sanção disciplinar, incluindo a censura, não pode, 
no “relatório informativo do ano em que foi aplicada, ser qualificado de óptimo, nem distinto –, constitui um 
elemento relevante para avaliação do desempenho profissional do trabalhador (Corso di Diritto 
Amministrativo, Volume Terzo, cit., pp. 305 e 326). 

1971. No Regulamento Disciplinar de 1913, a multa sendo “relativa aos dias de vencimento até 15 dias”, 
não obstante, repercutia-se directamente sobre o vencimento, não a tomando apenas como referência, como se 
percebe exactamente pelos esclarecimentos de Lopes Navarro, Funcionários Públicos, cit., pp. 226 e 227. 

1972. Não pode exceder uma vez e meia “a totalidade das remunerações certas e permanentes, com 
excepção do abono de família e prestações complementares, devidas ao funcionário ou agente à data da 
notificação do despacho condenatório” – cfr. artigo 12.º, n.º 2, do Estatuto Disciplinar de 1984.  

1973. O não pagamento voluntário pode implicar o desconto da respectiva quantia na remuneração em 
prestações mensais (artigo 91.º, n.º 1, do Estatuto Disciplinar de 1984). Sem prejuízo da alternativa do 
processo de execução fiscal (artigo 155.º do CPA e artigo 92.º do Estatuto Disciplinar de 1984). De acordo 
com o n.º 2 do artigo 91.º, o desconto, em prestações mensais, nos “vencimentos, emolumentos ou pensões 
que haja de perceber” o trabalhador não pode exceder a quinta parte dos mesmos. 

1974. Cfr. Acórdão do TCA Sul de 13 de Setembro de 2996, proferido no processo n.º 12102/03, in 
http://www.dgsi.pt/jtca.nsf/.  

1975. João Caupers, Parecer emitido no processo n.º 76-DI-10, in Relatório do Provedor de Justiça, 1977, 
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trabalho, depois, não pode ultrapassar um dado quantitativo dos “vencimentos, 

emolumentos ou pensões” mensais, pelo que não pode dizer-se que há prestação gratuita de 

trabalho1976, nem que põe em causa “o princípio constitucional da suficiência salarial 

mínima (art. 59.º, n.º 1, al. a), in fine, e n.º 2 al. a) da CRP)”1977. “O facto da 

‘parametrização’ para a fixação da medida concreta da multa… ter por referente 

remunerações” não a transforma numa sanção de desconto ou incidência na retribuição do 

trabalhador1978. 

É distinta da sanção disciplinar redução do vencimento, a qual é referenciada nalguns 

ordenamentos jurídicos, individualizada como sanção que se projecta especificamente sobre 

o vencimento durante alguns meses1979. Traduz-se na “dedução proporcional do 

vencimento” e afecta o equilíbrio das prestações mútuas do funcionário e empregador1980. 

A multa, como observa Lopes Navarro, é uma pena de aplicação prática, maleável e 

notoriamente eficaz”1981. Acresce que, na impossibilidade de pagamento voluntário, a sua 

efectivação sobre o vencimento é comedida. “[N]ão é [seguramente] daquelas que mais 

prejudicam os funcionários”1982 1983. 

 

 

                                                                                                                                                                  
cit., p. 126.  

1976. Incorrecta e irrealista é a tese, outrora avançada, de que a multa é inadequada, porque, “afecta[ndo] 
os vencimentos dos funcionários públicos” e estes “exist[indo] em razão dos serviços e não para benefício dos 
funcionários”, ao “Estado não convém … que os seus funcionários vivam em inferiores condições 
económicas”. Sobre esta tese informa Lopes Navarro, Funcionários Públicos, cit., p. 227. 

1977. Isto mesmo observa Maria do Rosário Palma Ramalho, embora relativamente à sanção pecuniária, 
prevista no Código do Trabalho, cujos limites são diferentes. Cfr. Direito do Trabalho, cit., p. 638. 

1978. No acórdão do STA de 11 de Outubro de 2006 (processo n.º 01166/05). 
1979. Guido Zanobini, Corso di Diritto Amministrativo, Volume Terzo,cit., p. 304. 
1980. Ver Miguel Sánchez Morón, Derecho de la Función Pública, cit., p. 301.  
1981. Lopes Navarro, Funcionários Públicos, cit., p. 227. 
1982. Lopes Navarro, Funcionários Públicos, cit., p. 227.  
1983. A “Lei que institui o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das autarquias, 

inclusive as em regime especial, e das fundações públicas federais”, não prevendo a multa como sanção 
disciplinar, usa-a como parâmetro de conversão da sanção de suspensão, “quando houver conveniência para o 
serviço… poderá ser convertida em multa, na base de 50% (cinquenta por cento) por dia de vencimento ou 
remuneração, ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço”. Cfr. artigo 130.º, § 2, da Lei brasileira 
n.º 8.112, de 11 de Dezembro de 1990. 
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2.2.3. A suspensão do exercício de funções e a inactividade 

As sanções da inactividade e da suspensão impõem ao trabalhador o não exercício de 

funções por um determinado período de tempo, com as consequências correspondentes. A 

inactividade, sendo uma forma de suspensão do exercício de funções1984, diferencia-se da 

sanção assim designada, por ser mais gravosa, quanto ao período de não exercício de 

funções e quanto aos efeitos jurídicos que produz1985.  

Ambas têm efeitos pecuniários, pela perda da remuneração correlativa aos dias da sua 

duração e efeitos profissionais com relevância pecuniária, traduzidos na perda do tempo de 

serviço, incluindo a contagem do mesmo para a aposentação, e no obstar temporariamente à 

evolução profissional1986; e podem determinar uma mudança de local e/ou posto de 

trabalho, pois, no regresso à actividade, o funcionário deve ser tendencialmente colocado 

em “unidade orgânica” ou serviço diferente daquele em que praticou a infracção1987. 

Têm também efeito sobre o exercício do direito a férias, porque condicionam o respectivo 

tempo (duração e período de gozo), sem prejuízo de um número mínimo de dias de 

férias1988. Este efeito, mais do que uma restrição do direito a férias, reflecte o não exercício 

efectivo de funções que o gozo de férias pressupõe (artigo 59.º, n.º 1, alínea d), parte final, 

da CRP). No ano e antes do início do cumprimento da sanção (de suspensão ou de 

actividade), o trabalhador pode gozar as férias a que tem direito nesse ano, e deve receber a 

remuneração e subsídio de férias correspondentes. Durante o período daquele cumprimento, 

não há lugar ao gozo de férias. Uma vez cessado o mesmo, o trabalhador pode gozar as 

                                                      
1984. João Caupers defende a supressão da pena de inactividade, por constituir uma forma de suspensão do 

exercício de funções – Parecer elaborado no Processo n.º 76-DI-10, da Provedoria de Justiça, Relatório do 
Provedor de Justiça, 1977, p. 127. 

1985. Cfr. artigos 12.º, n.º 4, e 13.º, n.ºs 2 a 9, do Estatuto Disciplinar de 1984. A inactividade tem a 
duração de pelo menos um ano e não pode ser superior a dois, enquanto a suspensão não só tem dois escalões 
(de 20 a 120 dias e de 121 a 240 dias) como não pode ultrapassar os 240 dias. 

1986. No Estatuto disciplinar de 1984, na impossibilidade de promoção durante certo período de tempo a 
contar do termo de cumprimento da pena, respectivamente, um ano e dois anos, para a suspensão superior a 
cento e vinte dias e para inactividade (artigo 13.º, n.ºs 2 e 3). 

1987. Cfr. artigo 13.º, n.ºs 4 e 5, do Estatuto Disciplinar de 1984. 
1988. O Estatuto Disciplinar de 1984 prevê a “impossibilidade do gozo de direito de férias pelo período de 

um ano, contado do termo do cumprimento da sanção”, salvo quanto à suspensão, se não for superior a certo 
período, caso em que o trabalhador terá direito ao gozo de um número mínimo das férias (artigo 13.º, n.ºs 2 e 
3). 
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férias a que tinha direito e que eventualmente não gozara antes do início do cumprimento 

da sanção. Não sendo este o caso, a duração de, pelo menos, um ano da suspensão e da 

inactividade prejudica o gozo de férias pela simples ausência pelo período a que se reporta 

o direito a férias. Acontece que, a não coincidir, em concreto, com o ano civil implicará 

que, em 1 de Janeiro de cada ano, haja quase sempre trabalho prestado no ano anterior, que 

seja o ano de “regresso à actividade”, hipótese em que se justifica a possibilidade de gozo 

pelo trabalhador, a partir de um de Janeiro do ano subsequente, de um número de dias de 

férias proporcional à duração do trabalho prestado (no ano de regresso)1989. No caso de 

coincidência com o ano, o direito a férias do trabalhador deve ser exercido em termos 

equivalentes aos do ano de um ano de admissão ou de início de funções. 

Castro Neves coloca a questão da constitucionalidade da impossibilidade de gozo de férias 

pelo período de um ano após o termo do cumprimento das sanções em referência por 

redundar numa supressão do direito fundamental a “férias periódicas pagas”, apelando à 

convicção da obrigatoriedade do seu gozo numa base anual, pelo que sempre o trabalhador 

haveria de poder gozar parte do período geral de férias1990. A observação é pertinente, 

porque se é legítima a opção do legislador em fazer repercutir sobre o direito a férias (em 

termos de dias de férias) punições disciplinares mais gravosas, importa salvaguardar o 

conteúdo útil do direito1991. Acresce que, não só do ponto de vista do trabalhador, mas 

também do empregador interessa o gozo de férias por um período mínimo, atenta a 

necessidade de descanso e recuperação bastante ao desempenho laboral pretendido do 

trabalhador. 

 

 

                                                      
1989. A concepção, hoje ultrapassada, das férias como “licença graciosa” e como “recompensa aos 

serviços prestados” condicionava a possibilidade do respectivo gozo ao facto do funcionário não ter “sofrido, 
há menos de um ano, pena disciplinar superior à da repreensão verbal ou escrita”. Entendia-se que não 
merecia gozar férias “quem infringe os deveres do seu cargo por forma a serem aplicadas sanções 
disciplinares de certa gravidade”. Cfr. Lopes Navarro, Funcionários Públicos, cit., pp. 168 e 169. 

1990. “O novo estatuto disciplinar (1984) – algumas questões”, Revista do Ministério Público, Vol. 6, n.º 
21, pp. 32 a 34.  

1991. Cfr. artigos 366.º, alínea d), e 368.º do Código do Trabalho, nos termos dos quais a sanção 
disciplinar de “perda de dias de férias não pode pôr em causa o gozo de vinte dias úteis de férias”.  
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2.2.4. A cessação de comissão de serviço 

A sanção da cessação da comissão de serviço é a sanção principal ou acessória aplicada aos 

trabalhadores parte numa relação jurídica de emprego titulada pela comissão de serviço1992. 

É um título de exercício transitório de certas funções públicas, como é o caso de certos 

cargos não inseridos em carreira, designadamente, dos dirigentes e dos cargos designados 

de confiança pessoal. O regime relativamente flexível e transitoriedade do provimento dos 

respectivos empregos são acompanhados de um regime jurídico de cessação que coloca a 

esta escassos limites. Só nos casos em que uma certa estabilidade é garantida (maxime, é 

fixado um período de tempo determinado para a comissão de serviço) é que se justifica 

reagir através de procedimento disciplinar ao incumprimento culposo dos deveres e 

obrigações do respectivo trabalhador, que são, para além dos do trabalhadores em geral, os 

próprios da específica relação jurídica, da qual decorre, por vezes, inclusive, a 

impossibilidade temporária de exercício subsequente de certas funções1993. Nos casos em 

que a comissão de serviço constitua ou constitua também um título de modificação de uma 

relação jurídica de emprego anterior e os deveres e obrigações violados sejam de carácter 

laboral geral, não pode ser desconsiderada a repercussão dos respectivos efeitos na relação 

jurídica modificada ou de base, tanto mais que, nesses casos, o trabalhador regressa ao 

emprego que ocupava anteriormente, retomando a prestação funcional no âmbito da relação 

jurídica de emprego em que seja parte1994. 

2.2.5. A transferência e a mobilidade funcional  

A transferência não constitui uma sanção disciplinar de carácter geral, tendo sido 

eliminada, enquanto tal, no “Estatuto disciplinar de 1984”. Tal resulta, esclarece o estatuto 

no preâmbulo, “não tanto de dificuldades de aplicação mas sobretudo da consideração de 

                                                      
1992. Cfr. artigo 25.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, alterada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, e 

artigo 34.º do “PL 316/2007”, de 12 de Junho.  
1993. Cfr., por exemplo, o artigo 17.º, n.º 4, da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro (versão alterada pela Lei 

n.º 51/2005, de 30 de Agosto).  
1994. Sobre o assunto, ver o artigo 13.º, artigo 12, do Estatuto Disciplinar de 1984, o artigo 25.º, n.º 2, 

alínea f), do “estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos da administração central, regional e 
local do Estado”, constante da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, alterada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de 
Agosto, e os artigos 9.º, n.º 4, 31.º e 32.º do “PL 316/2007”, de 12 de Junho de 2007. 
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que a transferência é um instrumento de gestão do pessoal e que, por isso, não deve ter uma 

valoração disciplinar autónoma”1995.  

A transferência é uma figura de mobilidade dos funcionários da Administração Pública com 

um “sentido técnico-jurídico preciso”1996. Trata-se de uma mudança de quadro de pessoal, 

verificados certos requisitos atinentes à carreira e categoria detidas e à sua similitude com 

as do quadro de destino1997. A transferência pode ocorrer por iniciativa do funcionário, caso 

em que depende, em regra, da “autorização do serviço de origem”, ou ser-lhe imposta, por 

“interesse e conveniência da Administração”, com ou sem o acordo prévio, neste último 

caso1998. Diversa da figura da transferência é afectação do funcionário a um outro posto de 

trabalho ou ao exercício de outras funções num outro local de trabalho, no mesmo serviço 

ou organismo ou para serviço ou organismo diferentes1999.  

Tenha-se presente que, implicando a transferência e a mobilidade funcional o assentimento 

do órgão competente do serviço de destino, difícil será a sua concretização e, portanto, 

pouco eficaz, mesmo que para serviço de uma mesma pessoa colectiva ou ministério, desde 

logo porque um lugar ou posto de trabalho ficará ocupado a título indeterminado pelo 

trabalhador punido disciplinarmente.  

O facto de a transferência não ser hoje, em geral, uma sanção disciplinar e de ter, numa 

certa perspectiva, um sentido técnico-jurídico preciso, não nos deve fazer esquecer que a 

reafectação funcional e/ou a mudança de local de trabalho também não podem ser 

                                                      
1995. Cfr. parágrafo 5.º do ponto 1 do preâmbulo do Estatuto Disciplinar de 1984. No âmbito do 

Regulamento Disciplinar de 1943, ora é referenciada como uma sanção disciplinar, ora como um efeito da 
aplicação de certas sanções, ora, ainda, como “providência complementar da condenação”, a qual, a não ser 
possível efectivar, por “não haver vaga para a transferência dos funcionários punidos com a inactividade ou 
com a pena de regresso”, poderia dar lugar à “aposentação, por determinação ministerial, independentemente 
da inspecção médica e da condição de idade, contanto que tenham mais de 15 anos de serviço” (Lopes 
Navarro, Funcionários Públicos, cit., pp. 230 e 231). 

1996. Como destaca o STA no Acórdão de 2 de Junho de 1992, proferido no Recurso n.º 26 932, pela 1.ª 
Secção em Subsecção, in Apêndice ao Diário da República de 16 de Abril de 1996, pp. 3485 e segs., maxime, 
p. 3488.  

1997. Cfr. artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro (versão que considera as suas 
alterações), e artigos 4.º, n.º 1, e 49.º, alínea b), da Lei n.º 53/2006, de 7 de Dezembro.  

1998. Cfr. artigo 4.º da Lei n.º 53/2006, de 7 de Dezembro. 
1999. No “PL 316/2007”; de 12 de Junho de 2007, dilui-se na figura da “mobilidade interna”.  



 
Capítulo II – Os limites ao exercício do poder disciplinar 503 
________________________________________________________________________________________ 
 

determinadas por razões disciplinares2000. O elemento histórico mostra-nos que o que fica 

postergado com a não adopção pelo legislador da transferência como sanção disciplinar é, 

ou é também, a transferência enquanto mudança disciplinar de local de trabalho e de 

afectação funcional2001.  

Como é possível a transferência e a mobilidade em geral determinada pelo interesse e 

conveniência do empregador e as razões disciplinares também se prendem com essa 

conveniência, nem sempre é fácil fazer a respectiva triagem. A dificuldade da destrinça 

verifica-se especialmente quando esse mudança funcional anda associada ou é contextual 

ou contemporânea de um procedimento de averiguações, de inquérito e de um 

procedimento disciplinar, deixando a suspeita da aplicação de uma sanção no caso de 

improceder o apuramento de responsabilidade disciplinar ou de constituir uma sanção 

acessória não nomeada, no caso de uma sanção disciplinar ter sido aplicada.  

É, no entanto, possível que a investigação disciplinar, não concluindo pela prática de 

infracção disciplinar, constate uma situação de conflitualidade interpessoal ou de 

desadequação funcional que aconselhem a reafectação funcional. Neste caso, não deve ser 

liminarmente excluída a transferência ou outra forma de mobilidade. É que, 

objectivamente, pode ser justificada do ponto de vista do adequado funcionamento do 

serviço e do ajustamento do trabalhador ao posto de trabalho. Como se escreve no Acórdão 

do Supremo Tribunal de Justiça de 2 de Junho de 1992, a “conveniência de serviço 

pressupõe a existência de circunstâncias alheias ao poder disciplinar, não podendo basear-       

                                                      
2000. Giannini, Massimo Severo, Diritto Amministrativo, Vol. I, Terza Edizione, Giuffrè Editore,1993, p. 

401. O autor destaca que, não obstante as amplas possibilidades de transferência do trabalhador, no caso de 
transferência que “esconda decisão disciplinar”, o trabalhador pode impugná-la com fundamento no interesse 
legalmente protegido à “própria condição disciplinar”. Sobre o mesmo assunto, Giustina Noviello e Vito 
Tenore, La Responsabilità e il Procedimento Disciplinare nel Pubblico Impiego Privatizzato, cit., pp. 109 a 
117.  

2001. Assim, por exemplo, em 1885, António Ribeiro da Costa e Almeida relata, por referência ao Código 
Administrativo, que o escrivão, enquanto empregado da administração do concelho, só podia “ser demitido, 
depois de ouvido, por erro de ofício, ou mau procedimento, podendo todavia ser transferido para outro 
concelho do mesmo distrito” – Elementos de Direito Público e Administrativo Portuguez, Porto, Livraria 
Portuense, p. 11. Cfr. também Lopes Navarro, Funcionários Públicos, cit., pp. 225 e 228. O Regulamento 
Disciplinar de 1913 previa como sanção disciplinar a transferência, na forma de “afastamento do serviço para 
outro análogo, sem prejuízo de terceiro” (artigo 6.º, n.º 6.º). “A transferência só pod[ia] ter lugar dentro do 
mesmo quadro, na mesma espécie de serviços e sempre sem alteração da categoria atribuída aos funcionários” 
(Lopes Navarro, cit., p. 228). 
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-se em motivos de ordem disciplinar”; “pode haver conveniência de serviço que justifique a 

transferência, se o funcionário, sem incorrer em sanção disciplinar, é, no entanto, causa de 

mau ambiente na repartição onde trabalha”2002. Pode, com efeito, acontecer que não se 

indicie a “prática de condutas passíveis de responsabilidade disciplinar”2003, mas se apure 

situação que, por razões de correcta gestão de recursos humanos, de adequação do 

trabalhador a um dado posto de trabalho ou ao exercício de certas funções, aconselhe a essa 

deslocação. Uma maior exigência é exigível na fundamentação do acto que a determina 

num “contexto disciplinar”, implicando a inequívoca demonstração dos pressupostos 

integrativos da conveniência de serviço, de modo a não deixar dúvidas sobre as suas fiéis 

motivações. 

O que não pode é, indiciada a prática de infracção disciplinar, substituir-se o procedimento 

disciplinar por decisão de deslocação funcional e/ou de unidade orgânica do trabalhador, 

que pode afectá-lo (v.g., importar mais encargos de deslocação para o local de trabalho; 

alterar a organização da sua vida pessoal). É certo, pode invocar-se, que a instauração de 

procedimento disciplinar “é mais lesivo dos direitos da recorrente em termos de reputação e 

bom-nome”2004 e que fora daquele também está salvaguardado o direito de audiência prévia 

à tomada da decisão de deslocação funcional2005. Não pode, no entanto, aceitar-se em 

Estado de Direito o exercício de um poder de forma não nomeada, escondida, sem 

percepção clara pelo sujeito afectado da sua natureza e, bem assim, da decisão 

administrativa que na sua fiel configuração possa contraditar. 

Situação diversa é aquela em que, concluindo-se, em procedimento disciplinar (ou outro), 

pela prática de infracção disciplinar e tendo nele o trabalhador tido oportunidade de se 

defender de uma imputação disciplinar, o órgão com competência para punir optar, ouvido 
                                                      

2002. Acórdão do STA de 2 de Junho de 1992, proferido pela 1.ª Secção em Subsecção, in Apêndice ao 
Diário da República de 16 de Abril de 1996, pp. 3485 e segs., Acórdão do STA de 26 de Outubro de 1978, 
Processo n.º 10 892 (1.ª secção), in BMJ, n.º 282, pp. 107 e segs., e Giustina Noviello e Vito Tenore, La 
Responsabilità e il Procedimento Disciplinare nel Pubblico Impiego Privatizzato, cit., pp. 113 a 115.  

2003. Acórdão do STA de 2 de Junho de 1992, proferido pela 1.ª Secção em Subsecção, in Apêndice ao 
Diário da República de 16 de Abril de 1996, p. 3489. 

2004. Assim argumentou o Ministério Público no Recurso n.º 26 932, no âmbito do qual foi proferido o 
Acórdão de 2 de Junho de 1992, pela 1.ª Secção em Subsecção, do STA, in Apêndice ao Diário da República 
de 16 de Abril de 1996, p. 3487. 
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o trabalhador, pela aplicação de uma medida correctiva em detrimento de uma medida 

disciplinar sancionatória,. Não é, assim, de excluir, num contexto disciplinar, que o órgão 

com competência para punir, asseguradas todas as garantias do trabalhador, acorde com o 

mesmo uma outra afectação funcional ou transferência, caso em se oferecem como medida 

alternativa, e não punitiva, à aplicação de uma sanção disciplinar. 

A utilização da transferência, enquanto mudança de local e posto de trabalho pode ainda 

justificar-se como medida cautelar, temporária, como uma alternativa à suspensão 

preventiva do exercício de funções. É o caso da mudança de estabelecimento prisional de 

guarda prisional indiciado disciplinarmente pela prática de corrupção ou da mudança de 

comando de um agente da PSP disciplinarmente responsável por envolvimento em 

contrabando2006.  

A possibilidade de transferência ou colocação do trabalhador punido com suspensão ou 

inactividade, aquando do “regresso ao serviço”, “em serviço diferente da mesma unidade 

orgânica” constitui um dos efeitos jurídicos possíveis daquelas, como referido2007. Não é 

necessariamente um efeito jurídico desfavorável. Pode ser aconselhável “para subtrair o 

funcionário ao ambiente onde infringiu o cumprimento dos seus deveres”2008 e para 

“acautelar riscos de tratamento discriminatório ou persecutório”2009. 

 

 

                                                                                                                                                                  
2005. Cfr. artigo 100.º do CPA.  
2006. Belén Marina Jalvo, El Régimen Disciplinario de los Funcionários Públicos, cit., pp. 368 a 369, 

maxime, nota 82.  
2007. Cfr. artigo 13.º, n.ºs 4 e 5, do Estatuto Disciplinar de 1984.  
2008. Lopes Navarro, Funcionários Públicos, cit., p. 230.  
2009. Mutatis mutandis, quanto à transferência de objector de consciência para outro serviço por força da 

“aplicação de multa superior a 30 dias”, ver Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 363/91 – Processo n.º 
351/91, publicado na Revista de Legislação e Jurisprudência, Ano 124.º, n.º 3807, de 1 de Outubro de 1991, 
p. 183. 

Acresce referir que não existe, em regra, mesmo para o trabalhador integrado em carreira, um direito ao 
exercício de funções num concreto serviço de entre aqueles enquadrados pelo respectivo empregador público. 
Em regra, uma mobilidade funcional ou “uma mera transferência para outro serviço … não põe em causa 
direitos civis, profissionais ou políticos” do trabalhador da Administração Pública, nas palavras do Acórdão 
do Tribunal Constitucional n.º 363/91, loc. cit. ult., p. 183. 
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2.2.6. O regresso à categoria anterior, a descida de escalão remuneratório e 

remuneração por escalão inferior 

A sanção do regresso à categoria inferior2010, a sanção de descida de escalão remuneratório 

e a remuneração por escalão inferior, que não têm previsão no regime disciplinar vigente, 

são especialmente gravosas, em particular a primeira. Contra a mesma, argumenta Lopes 

Navarro que é “essencialmente degradante” e inconveniente para o serviço, porque pode 

“produzir certas perturbações na hierarquia e na disciplina dos serviços”2011, o que decai, 

hoje, no entanto, dada a ausência, em geral, de hierarquia entre os trabalhadores, seja por 

categorias ou por postos de trabalho. A sanção de regresso à categoria anterior parece, não 

obstante, andar associada a uma (certa) concepção hierarquizada da disciplina. 

Expressivamente Michel Foucault escreve: “A repartição segundo as categorias ou os graus 

tem um duplo papel: assinalar os erros, hierarquizar as qualidades, as competências e as 

aptidões; mas também punir e recompensar (…) A disciplina recompensa pelo simples 

dinâmica das promoções; pune fazendo retrogradar ou desprovendo2012” (itálico nosso). 

A sanção de regresso à categoria anterior é demasiado gravosa para o trabalhador, 

dificilmente sendo capaz de cumprir a finalidade preventiva especial ou correctiva da 

sanção disciplinar. Comparativamente, é menos gravosa a sanção de descida de escalão 

remuneratório, a qual, em geral, redunda, como aquela, na eliminação de um certo percurso 

profissional, que pressupõe. Menos gravosa parece oferecer-se a “penalização para efeitos 

de carreira, promoção ou mobilidade voluntária”, prevista no projecto de lei de “estatuto 
                                                      

2010. A primeira integrava o elenco das estabelecidas no Regulamento disciplinar dos funcionários civis 
aprovado pelo Decreto de 22 de Fevereiro de 1913. O diploma oferecia uma maior diversidade ao nível das 
penas de censura – diferenciando-se a advertência, a repreensão verbal, a repreensão escrita, a repreensão 
escrita publicada na ordem de serviço e a repreensão escrita publicada no Diário do Governo –, limitava a 
aplicação da pena de multa até 15 dias de vencimento, a qual actualmente pode ascender ao “quantitativo 
correspondente a uma vez e meia a totalidade das remunerações certas e permanentes, com excepção do 
abono de família e prestações complementares, devidas ao funcionário ou agente à data da notificação do 
despacho condenatório” (artigo 12.º, n.º 2, do Estatuto Disciplinar de 1984); a suspensão do exercício de 
funções compreendia então dois intervalos, o primeiro menos amplo do que o primeiro hoje e o segundo mais 
amplo do que o actual – respectivamente entre 5 e 30 dias e 31 a 180 dias e 20 a 120 e 121 a 240. A sanção da 
inactividade já no Regulamento disciplinar de 1913 não podia ter medida inferior a dois anos nem superior a 
dois, mas, mais beneficamente, naquele podia não implicar perda total de vencimento, mas metade do 
vencimento de categoria (artigo e artigos 11.º e 12.º do Estatuto Disciplinar de 1984). 

2011. Funcionários Públicos, cit., p. 228. 
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básico do empregado público” espanhol, por não apontar para uma situação de retrocesso, 

mas se traduzir em dificultar ou impedir temporariamente que o trabalhador evolua na 

carreira, seja promovido ou utilize instrumento de mobilidade2013.  

A sanção de remuneração por escalão inferior pode ser diferenciada da descida de escalão, 

por esta, tal como a do regresso à categoria anterior, importar a redefinição do 

posicionamento profissional (no caso, remuneratório) do trabalhador na relação jurídica de 

emprego, enquanto que aquela apenas importa que, durante certo período de tempo, o 

trabalhador deixe de auferir a remuneração que, nesse mesmo período lhe seria devida, se 

não fosse a aplicação da sanção. 

2.2.7. A licença ilimitada 

Quanto à licença ilimitada, diz Lopes Navarro que, apesar de não figurar entre o elenco das 

sanções disciplinares mencionadas no estatuto geral, “pode também constituir uma pena de 

carácter disciplinar, no caso de infracção do dever de assiduidade”2014. A afirmação não 

tem, hoje, pertinência. A violação do dever de assiduidade, correspondente à não 

comparência injustificada ao serviço, pode dar lugar à aplicação de uma sanção disciplinar, 

que não a licença ilimitada ou de longa duração2015. Não se pode confundir com a passagem 

do trabalhador à situação de licença decorrente da ausência prolongada justificada (por 

doença), a qual não tem carácter de punição disciplinar. Com efeito, constitui aí uma 

modificação da relação jurídica de emprego público determinada pela impossibilidade 

prolongada do trabalhador exercer as funções a que está obrigado2016.  

 

 

                                                                                                                                                                  
2012. Surveiller et punir, Naissance de la prison, Gallimard, 1975, p. 213.  
2013. Cfr. artigo 96.º, n.º 1, alínea e), do projecto de “estatuto básico del empleado público”, publicado no 

“Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, VIII Legislatura, Serie A: Proyectos de 
Ley”, n.º 94-1, de 8 de Setembro de 2006, p. 33  

2014. Lopes Navarro, Funcionários Públicos, cit., p. 229. 
2015. Cfr. artigos 45.º, 47.º e 71.º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, e artigos 3.º, 22.º a 

26.º do Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro. 
2016. Cfr. artigo 47.º, n.º 1, alínea b), n.º 4, n.º 5 e n.º 7, do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março.  
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2.2.8. As sanções disciplinares que extinguem a relação jurídica de emprego 

As sanções expulsivas mostram que a finalidade correctiva não é incindível da sanção 

disciplinar2017. Pressupõem a inviabilidade da “manutenção da relação funcional”, isto é, a 

quebra da confiança de forma irrecuperável entre o empregador público e o trabalhador2018. 

Estas sanções são tradicionalmente entre nós, quanto aos vínculos jurídico-administrativos, 

a sanção da demissão e da aposentação compulsiva2019. A demissão faz cessar a relação 

jurídica de emprego2020. Na aposentação, a relação jurídica de emprego cessa também, por 

imposição da passagem do trabalhador à situação de aposentado2021. Neste caso, há uma 

outra relação jurídica que se constitui, a de aposentado. A tramitação do procedimento de 

aposentação é que não é a do respectivo procedimento ordinário2022. Não existe, neste caso, 

ao invés de na aposentação voluntária, um período de «trânsito» possível: (1) a sanção de 

aposentação produz efeitos desde a data da notificação da respectiva decisão ao 

trabalhador; esta sanção, mais do que ou para além da cessação definitiva de funções, opera 

                                                      
2017. Landi, “Disciplina”, cit., p. 31 e Belén Marina Jalvo, El Regímen Disciplinario de los Funcionarios 

Publicos, cit., pp. 361 e 362. 
2018. Cfr. artigo 26.º, n.º 1, do Estatuto Disciplinar de 1984 e Acórdão de 20 de Fevereiro do STA, 

processo n.º 045401, n.º Convencional JSTA00055438 e n.º do Documento SA120010220045401.  
2019. Cfr. artigo 11.º, n.º 1, alíneas e) e f), do Estatuto Disciplinar de 1984. 
2020. O legislador alude ao “afastamento definitivo do funcionário ou agente do serviço”, deste modo, 

“cessando o vínculo funcional”. Cfr. artigo 12.º, n.º 8, do Estatuto Disciplinar de 1984.  
2021. Com efeito, a sanção de aposentação compulsiva “implica… a aposentação nos termos e nas 

condições estabelecidas no Estatuto da Aposentação”. Cfr. artigo 12.º, n.º 7, e artigo 13.º, n.º 10, do Estatuto 
Disciplinar de 1984.  

2022. O n.º 10 do artigo 13.º e o n.º 5 do artigo 26.º do Estatuto Disciplinar de 1984 têm, pois, de ser lidos 
com cuidado. Em sentido diferente ao exposto no texto, cfr. Parecer do Conselho Consultivo da PGR n.º 
100/2005, número convencional PGR00002695, de 19 de Janeiro de 2006, in http://www.dgsi.pt/pgrp.nsf/, 
pp. 19 e 24. Depois de enunciar as normas que constituem o parâmetro de resolução da questão de “saber se a 
entidade responsável pelo pagamento das verbas devidas a funcionário objecto da pena de aposentação 
compulsiva durante o período que mediou entre a data da produção de efeitos dessa pena e a data em que a 
CGA passou a processar a respectiva aposentação: ou o serviço onde exerceu funções; ou a própria CGA, 
responsável pelo pagamento da pensão definitiva” (p. 9), o Conselho Consultivo centra-se na tramitação em 
concreto seguida para destacar a aplicação da tramitação comum, e prossegue dizendo que há, então, que 
apurar o “momento a partir do qual a funcionária visada se deve considerar desligada do serviço” e determinar 
a “entidade responsável pelo pagamento da devida pensão transitória de aposentação” (p. 21).  

Ora precisamente o que está em causa é saber se existe, após a aplicação da sanção disciplinar de 
aposentação compulsiva, a situação de desligado do serviço a anteceder ulterior decisão de aposentação da 
Caixa Geral de Aposentações, hipótese que assim enunciada logo revela a sua incoerência, porque equivaleria 
a admitir a possibilidade de substituição ou assunção temporária pela Caixa Geral de Aposentação do papel de 
empregador público.  
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a ruptura, põe termo à relação jurídica de emprego2023; (2) a sua aplicação pressupõe que o 

trabalhador tem tempo de serviço exigível para a aposentação ordinária2024. A ficção de um 

período intermédio entre a cessação de funções que ocorre com a notificação da sanção e 

uma hipotética necessária posterior decisão no procedimento de aposentação a desligar o 

trabalhador do serviço, para além de não ser juridicamente rigorosa, conduz a uma situação 

desfavorável para o trabalhador, pois faz assentar o pagamento da pensão (transitória) nos 

seguintes vectores: “interrupção de pagamentos (no momento da cessação de funções); 

posterior percepção global de verbas (após a comunicação da resolução final da CGA); e 

uma pretensão voluntarista de aceleração processual”2025.  

Da sanção de demissão não decorre a impossibilidade de constituição futura de nova 

relação jurídica de emprego público com a mesma ou outra pessoa colectiva, a 

“impossibilidade ad eternum de o trabalhador sancionado voltar a exercer funções 

públicas”2026. No sentido da necessidade contrária se pronuncia Vítor Faveiro, arguindo que 

se trata “de um fim utilitário, de defesa de todo o sector dos fins do Estado realizados 

através dos serviços públicos, o qual não pode correr o risco de readmitir elementos que já 

se revelaram perniciosos”2027. Contra este entendimento, depõe o seguinte: 

a) Nenhuma pena pode envolver, em nome do sentido e da eficácia da sua aplicação, 

efeitos necessários e ter carácter estigmatizante ou difamante2028. O n.º 4 do artigo 30.º 

                                                      
2023. Cfr. artigo 70.º, n.º 1, do Estatuto da Aposentação.  
2024. Cfr. artigo 42.º do Estatuto da Aposentação.  
2025. A esta conclusão chega o Parecer do Conselho Consultivo da PGR n.º 100/2005, conclusão que, no 

entanto, aceita, dizendo, então, “que se justificaria uma intervenção legislativa que pudesse corrigir a 
deficiência” (loc. cit., pp. 28 e 29). É improcedente a invocação do artigo 84.º (“Instauração do processo”) e 
do artigo 94.º (“Resolução final”). Por um lado, porque sendo ulterior à notificação da sanção disciplinar, 
apenas dirá respeito à CGA e já não ao serviço empregador do qual o subscritor já não é trabalhador. Por 
outro lado, porque se sobrepõe ou duplica o apuramento prévio da possibilidade de aposentação do subscritor, 
pois foi com base nessa informação que pode ser aplicada a sanção da aposentação compulsiva. 

A situação de desligado do serviço não tem necessariamente que se verificar em todo e qualquer 
procedimento de aposentação (v.g., artigo 100.º do “Estatuto da aposentação”). 

2026. João Caupers, Parecer elaborado no Processo n.º 76-DI-10, Relatório do Provedor de Justiça, 1977, 
p. 127.  

2027. Víctor Faveiro, “Esquema de uma teoria geral da infracção disciplinar”, cit., p. 894.  
2028. “Informe” da “Comisión para el estudio y preparación del Estatuto Básico del Empleado Público”, 

Abril de 2005, p. 218, in www.map.es: “… bastava que o mal que ela inflige exceda o bem que nasce do 
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estabelece que “[n]enhuma pena envolve como efeito necessário a perda de quaisquer 

direitos civis, profissionais ou políticos”. Esta norma, datada da revisão constitucional 

de 1982, visa evitar o efeito estigmatizante, a automática ou mecânica preclusão de 

direitos, ainda que associados à realidade punida, e evitar refracções não consideradas 

das penas2029, à luz dos “princípios da culpa, da necessidade e da jurisdicionalidade”, 

referenciados na dignidade da pessoa humana2030.  

b) As penas criminais são temporalmente limitadas e às mesmas não se podem associar 

efeitos equivalentes2031. As finalidades de “reeducação e reinserção” depõem contra a 

respectiva perpetuidade. As penas acessórias àquelas são igualmente temporárias. 

c) A proibição da “privação de direitos” por simples decorrência, “por via directa da lei”, 

da condenação numa pena abrange não apenas as penas criminais, mas, por maioria de 

razão, qualquer pena2032. 

d) A reabilitação não está excluída relativamente às sanções disciplinares que operam a 

cessação da relação jurídica de emprego: “[o]s funcionários e agentes condenados em 

quaisquer penas poderão ser reabilitados independentemente da revisão do processo 

disciplinar”, decorrido que seja certo prazo2033. A reabilitação, embora não permita ao 

indivíduo, no caso das penas de demissão e de aposentação compulsiva, “reocupar, por 

esse facto, um lugar ou cargo na Administração, sendo considerado para todos os 

                                                                                                                                                                  
delito e que nesse excesso de mal deve ser levada em conta a infalibilidade da pena e a perda do bem que o 
delito devia produzir”. 

2029. Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 363/91 – Processo n.º 351/91, publicado na Revista de 
Legislação e Jurisprudência, Ano 124.º, n.º 3807, de 1 de Outubro de 1991, pp. 176, 178 e 190. 

2030. Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 363/91, voto de vencido de Armindo Ribeiro Mendes, 
Revista citada, p. 190 e voto de vencido de Antero Alves Monteiro Dinis, p. 192, e Acórdão do Tribunal 
Constitucional n.º 165/86 – Processo n.º 7/86, DR., I Série, n.º 126, de 3 de Junho de 1986, pp. 1317 e 1318. 

2031. Já em 1908, o Código Penal estabelecia com carácter temporário a suspensão do exercício de direitos 
políticos (entre os quais se incluía o “direito aos empregos públicos”). Na descrição de Guimarães Pedrosa, 
“[e]sta consiste, como pena maior fixa, na incapacidade de tomar parte, por qualquer maneira, no exercício ou 
no estabelecimento do poder público, ou funções públicas por tempo de quinze ou vinte anos; e, como pena 
correccional, tal suspensão consiste na privação do exercício de todos ou de alguns dos direitos políticos por 
tempo não menor de três anos nem excedente a doze.” Cfr. Curso de Ciência da Administração e Direito 
Administrativo, Prelecções feitas na Universidade de Coimbra, I – Introdução e Parte I (Parte Geral), 
Coimbra, Imprensa da Universidade, 1908, p. 247. 

2032. Acórdão n.º 282/86 – Processo n.º 4/85, DR., I Série, n.º 260, de 11 de Novembro de 1986, p. 3388. 
2033. Cfr. artigo 84.º, n.º 1 e n.º 3, alínea e), do Estatuto Disciplinar de 1984.  
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efeitos legais como não vinculado à função pública”, faz cessar “as incapacidades e 

demais efeitos da condenação ainda existentes, designadamente a incapacidade de ser 

de novo provido como funcionário” ou contratado para emprego que pressuponha 

“particulares condições de dignidade e de confiança que o cargo de que foi demitido 

exigia”2034.  

O n.º 11 do artigo 13.º do Estatuto Disciplinar de 1984 impossibilita o “funcionário ou 

agente de ser nomeado ou contratado para lugar diferente que [não] possa ser exercido sem 

que o seu titular reúna as particulares condições de dignidade e de confiança que o cargo de 

que foi demitido exigia”. Prima facie, a limitação é relativa, na medida em que nova 

relação jurídica de emprego pode ser constituída com o funcionário ou agente demitido sem 

exigência de qualquer decurso do tempo. No entanto, veda sem limite temporal, com 

carácter indefinido, a possibilidade de readmissão para o exercício de certas funções 

públicas, aquelas para as quais não “reúna as particulares condições de dignidade e de 

confiança que o cargo de que foi demitido exigia”. O problema não está, no entanto, do 

ponto de vista da sua compatibilidade com o n.º 1 do artigo 30.º da CRP, nesta condição, 

mas no ilimitado da respectiva exigência. No entanto, a “dignidade” e a “confiança” 

exigidas podem ser objectivadas no requisito legal de admissão a emprego público de “não 

estar inibido ou interdito para o exercício das funções a que se candidata”2035 e no “perfil 

psíquico indispensável ao exercício das funções” 2036. O juízo negativo relativo à dignidade 

e à confiança para o exercício das funções a que se candidata tem de ser aferido em 

concreto, não apenas do ponto de vista da invocação genérica da actividade em causa, mas 

                                                      
2034. Cfr. artigo 13.º, n.º 11, e artigo 84.º, n.º 5, do Estatuto Disciplinar de 1984, e Parecer n.º 71/81, da 

PGR, in BMJ, n.º 321, p. 161.  
2035. No “Informe” da “Comisión para el estudio y preparación del Estatuto Básico del Empleado 

Público”, Abril de 2005, propõe-se que “o despedimento disciplinar” do pessoal laboral, à semelhança da 
“separação de serviço dos funcionários públicos”, importe “a inabilitação do sancionado para celebrar um 
novo contrato laboral com as Administrações Públicas durante um prazo determinado” (p. 220), in 
www.map.es. 

2036. Cfr., v. g., artigo 8.º, alínea c), do “PL 316/2007”, de 12 de Junho de 2007, e artigo 29.º, n.º 2, alínea 
e), do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho. 
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também à luz do circunstancialismo de concreto procedimento do recrutamento e das suas 

formas de selecção2037. 

2.3. A publicidade das sanções  

A publicidade de uma sanção pode ela própria consubstanciar a forma concreta de uma 

sanção e uma sanção acessória2038, como aconteceu, quanto à primeira, no passado, com a 

repreensão escrita. Não só nem tem hoje previsão legal2039, como se pode questionar a 

exigência de publicação no Diário da República da “vacatura do lugar ou cargo em 

consequência da aplicação das penas de aposentação compulsiva e demissão”2040. Prima 

facie, trata-se apenas da publicação da vacatura do lugar ou cargo e “não também das 

decisões que aplicam”2041 aquelas sanções disciplinares. Sendo em geral obrigatória a 

publicação das situações de cessação da relação jurídica de emprego por outros motivos e 

não tendo a divulgação dessa estrita informação utilidade, nem dependendo a eficácia das 

respectivas sanções de tal publicação2042, o sentido da previsão legal tem de ser outro. A 

exigência legal só é compreensível se se reportar à indicação de cessação do vínculo laboral 

e da respectiva causa, no caso que em determinado lugar, cargo ou emprego vagou porque a 

certo trabalhador foi aplicada uma das sanções disciplinares expulsivas2043. Surge como 

uma espécie de garantia genérica de legalidade através da publicidade, semelhante à que é 

exigida para a constituição de um vínculo laboral e para a cessação, independentemente das 

suas causas2044. 

 
                                                      

2037. Cfr., v. g., artigos 18.º, 19.º, n.º 2, alínea b), e 24.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho. 
2038. Cfr. artigo 67.º da Lei n.º 84-16, de 11 de Janeiro, que corresponde ao Título II do “Estatuto geral da 

função pública do Estado e das colectividades territoriais”, francês. Contendo o regime jurídico estatutário do 
primeiro. A decisão de tornar pública a sanção e os seus motivos cabe ao conselho de disciplina.  

2039. Entre nos, o Estatuto Disciplinar de 1984, não confere à publicação nenhum daqueles efeitos.  
2040. Cfr. n.º 2 do artigo 70.º do Estatuto Disciplinar de 1984.  
2041. Leal Henriques, Procedimento Disciplinar, cit., p. 199.  
2042. Cfr. artigo 119.º, n.º 2, da CRP, artigo 70.º, n.º 1, do Estatuto Disciplinar de 1984, e artigo 37.º, n.º 1, 

alínea d), e artigo 38.º, n.º 1, alínea d), do “PL 316/2007”, de 12 de Junho. 
2043. Mireille Delmas-Marty e Catherine Teitgern-Colly, Punir sans Juger. De la répression administrative 

au droit administratif pénal, Ed. Economica, 1992, pp. 82 e 83. 
2044. Cfr. artigos 37.º e 38.º do “PL 317/3007”, de 12 de Junho de 2007, e artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 
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3. Os fins das sanções disciplinares 

A sanção disciplinar constitui a punição do trabalhador pela prática de infracção disciplinar. 

Consubstancia a inflição de “um mal”, de uma consequência desfavorável com um sentido 

punitivo2045. O trabalhador não observou dever ou obrigação cujo acatamento lhe é devido 

por força da relação jurídica de emprego.  

A sanção disciplinar constitui uma censura e uma interpelação formal do trabalhador pelo 

seu incumprimento. Pretende-se que, dessa feita, interpelado, não reitere na conduta 

censurada, mas antes que actue no cumprimento dos deveres e obrigações laborais que 

sobre si impendem2046. 

Os fins são, pois, o da reprovação e o da prevenção especial, negativa e positiva. A 

prevenção é, por vezes, referenciada como correcção, isto é, à punição disciplinar é 

assinalada uma finalidade correctiva2047. A locução pode ser equívoca, porque a 

necessidade de correcção abrange também a de “aperfeiçoamento profissional” e esta pode 

ser autónoma ao cometimento de qualquer infracção disciplinar.  

Nalguns casos, a prevenção negativa não comporta senão a cessação da relação de trabalho 

(com a aplicação de sanção extintiva da relação jurídica de emprego)2048.  

A necessidade de punição não é indiferente ao efeito de interpelação e dissuasão geral 

(função de prevenção geral positiva e negativa): chama a atenção dos demais trabalhadores 

para o desvalor funcional da conduta do funcionário infractor, demovendo-os da prática de 
                                                                                                                                                                  
427/89, de 7 de Dezembro.  

2045. Américo. A. Taipa de Carvalho, Direito Penal, Parte Geral. Questões Fundamentais, cit., p. 185.  
2046. Acórdão do Conselho Permanente do Conselho Superior da Magistratura de 9 de Novembro de 2004, 

Sub judice, n.º 23, Jul-Set., 2005, p. 155: “temos esta como a pena mais adequada, por se ter como: // - por um 
lado, suficiente, para fazer sentir à Exm.ª Juíza que ultrapassou a fronteira do tolerável em termos do respeito 
pelos deveres estatutários inerentes à sua condição de Juíza; // - por outro, mais eficaz, em termos de prevenir 
(pela repreensão que traduz), que de futuro, não se repetirá este tipo de conduta;…”. 

2047. André Gonçalves Pereira, Erro e Ilegalidade no Acto Administrativo, cit., p. 278. Refere caber ao 
acto de punição, alternadamente ou cumulativamente, a prevenção geral, a prevenção especial e a retribuição. 
Ver, também, Leal Henriques, Procedimento Disciplinar, 2.ª edição, 1989, p. 63, e Eugenio Mele, La 
Responsabilità dei Dipedenti e degli Amministratori Pubblici, Milano, Giuffrè Editore, 2000, Quinta 
Edizione, p. 107 (Com a responsabilidade disciplinar, numa relação de trabalho, o que se pretende é a 
“correcção do comportamento do empregado público”, reprimindo e prevenindo os comportamentos 
incorrectos). 

2048. E, portanto, a “neutralização ou inocuização do funcionário infractor” – Américo A. Taipa de 
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ilícitos disciplinares2049. Neste plano, se compreendendo o prosseguimento de 

procedimento disciplinar de trabalhador entretanto aposentado (por sua iniciativa ou por 

limite de idade) ou exonerado a seu pedido. Américo A. Taipa de Carvalho insere ainda 

nesta função de prevenção geral a salvaguarda ou recuperação da “confiança da 

comunidade dos cidadãos nos respectivos serviços públicos”2050 e afirma distanciar-se de 

Eduardo Correia e Figueiredo Dias quando a fazem assentar “no asseguramento da 

funcionalidade, da integridade e da confiança do serviço público”2051. Não obstante, como 

se vê, o aspecto da protecção da confiança dos cidadãos no serviço público é também por si 

referido. 

Entendemos, no entanto, que o que justifica a punição disciplinar é sobretudo o fim de 

prevenção especial. A aplicação de sanção disciplinar ao trabalhador parte numa relação 

jurídica de emprego público pela prática de infracção disciplinar é um instrumento de 

garantia do cumprimento dos deveres e obrigações violados. Visa, portanto, evitar que novo 

incumprimento ocorra, no limite, pondo termo àquela relação jurídica. Em segunda linha, é 

                                                                                                                                                                  
Carvalho, Direito Penal, Parte Geral. Questões Fundamentais, cit., p. 185.  

2049. Américo. A. Taipa de Carvalho, Direito Penal, Parte Geral. Questões Fundamentais, cit., pp. 184 e 
185. Para Cesare Beccaria a prevenção geral é o fim essencial das penas: “o fim das penas não é o de 
atormentar e afligir um ser sensível, nem o de anular um delito já cometido (…) O fim, portanto, não é outro 
senão o de impedir o réu de fazer novos danos aos seus concidadãos e de dissuadir os outros de fazer o 
mesmo.” (Dos Delitos e das Penas, de Cesare Beccaria, Edição da Fundação Calouste Gulbenkian, 1998, p. 
85). E noutro passo (p. 93): “Um mal já feito, e para o qual não há remédio, não pode ser punido pela 
sociedade política senão na medida em que influencia os outros com a lisonja da impunidade. (…) De uma 
maneira geral o peso da pena e a consequência de um delito devem ser os mais eficazes para os outros e os 
menos duros possíveis para quem os sofre” (p. 103); e ainda: “Alguns libertam de pena um pequeno delito 
quando a parte ofendida o perdoa, acto que é conforme ao espírito de caridade e de humanidade, mas 
contrário ao bem público, como se um cidadão particular pudesse de igual modo anular com o seu perdão a 
necessidade do exemplo, tal como perdoar a reparação da ofensa. (p. 129)” 

2050. Américo. A. Taipa de Carvalho, Direito Penal, Parte Geral. Questões Fundamentais, cit., p. 184.No 
mesmo sentido, se pronuncia Pedro Jorge da silva Cordeiro (“Responsabilidade Médica Disciplinar no 
Sistema Nacional de Saúde”, citado) quando escreve: “O exercício da responsabilidade disciplinar no S.N.S 
constitui um meio legítimo, idóneo e credível, ao alcance dos utentes, compatível com as exigências de 
garantia dos direitos de defesa dos arguidos, vertidos na Constituição e na Lei.” (…) “o exercício da acção 
disciplinar na Administração Pública pela prática de actos médicos no S.N.S., atenta a circunstância da 
maioria daqueles ser praticada por médicos integrados nos quadros do Serviço Público, poderá constituir, para 
além dos objectivos de disciplina administrativa que visa acautelar, um contributo relevante, para a prevenção 
geral de infracções emergentes de assistência médica e a promoção da justiça, na globalidade do sistema 
jurídico” (p. 256). 

2051. Américo. A. Taipa de Carvalho, Direito Penal, Parte Geral. Questões Fundamentais, cit., p. 185.  
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um instrumento mediato de promoção da disciplina organizacional, ao reafirmar os deveres 

e obrigações de cujo cumprimento fundamentalmente depende. 

A confiança a recuperar não é, por vezes, apenas a do interlocutor disciplinar ou titular do 

respectivo poder (esta não é recuperável nas penas expulsivas), é também a confiança dos 

elementos da instituição no «acerto» da disciplina vigente (previsibilidade nas actuações 

futuras; efeito preventivo ou dissuasor da repetição da prática de infracções disciplinares) e, 

nalguns casos, a compreensão social ante os ecos do exercício da disciplina 

(inaceitabilidade dos «resultados» da não reacção a acções ou omissões disciplinarmente 

censuráveis). Não se pode, no entanto, afirmar que em geral seja a prevenção geral que 

motiva a punição disciplinar. Não é de excluir, por último, de uma qualquer punição e, 

portanto, também da disciplinar, o fim retributivo, como contraponto da autonomia e 

responsabilidade2052. 

4. A Fixação e graduação da sanção  

4.1. Os critérios de fixação e graduação  

As infracções disciplinares, apesar de não definidas, em regra, pelo legislador com 

precisão, não se confundem. A qualificação jurídica da conduta infractora, implicando 

embora, frequentemente, a interpretação e aplicação de conceitos vagos ou com elevado 

grau de indeterminado, é determinada e, portanto, limitada, pelos factos e pela identidade 

jurídica de cada infracção. Apurada a infracção praticada, obtém-se a sanção 

abstractamente aplicável, a que lhe corresponde na respectiva definição normativa. A lei 

define nexos entre infracções e sanções aplicáveis, pelo que não pode ser aplicada 

”qualquer uma das penas previstas, arbitrariamente, em qualquer caso e por qualquer 

infracção, mas só as penas que estejam em correlação com os vários tipos de faltas que a lei 

                                                      
2052. José de Faria Costa contesta a afirmação corrente de que “o pensamento iluminista é 

intrinsecamente, quase que sem resto, uma corrente doutrinal que vê os fins das penas sempre ligados a uma 
ideia de prevenção (geral)….”, sublinhando que “a ideia matriz de retribuição está ela também, 
materialmente, ligada ao Iluminismo”, seja por ser “uma das expressões mais lídimas da liberdade, da 
autonomia e da autodeterminação da pessoal humana” (p. 13), seja porque “é nuclear à ideia de contrato 
originário que a um comportamento criminalmente censurável se siga a correspondente – quase que de modo 
sinalagmático – pena” (pp. 15 e 16) – “Ler Beccaria hoje”, in Dos Delitos e das Penas, de Cesare Beccaria, 
Edição da Fundação Calouste Gulbenkian, 1998.  
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enumera”2053. A sanção disciplinar está adstrita à qualificação jurídica da conduta 

infractora. Não existe fungibilidade entre sanções2054. Mais do que “um indicador da 

gravidade da ilicitude, a considerar na aplicação em concreto da pena”2055, corresponde à 

adequação da sanção à ilicitude2056. Trata-se de uma premissa punitiva, um dado objectivo, 

um limite inultrapassável na individualização da sanção concreta.  

Um outro limite é dado pelo grau de culpa. O princípio da culpa, em sede de determinação 

e medida da sanção disciplinar, postula uma relação de equilíbrio entre a gravidade da 

imputação subjectiva da conduta e a intensidade da reacção disciplinar2057. 

Dentro destes dois parâmetros, a sanção concreta será aferida pela ponderação das 

circunstâncias que agravam ou atenuam a conduta do agente, da sua categoria profissional, 

natureza das funções exercidas e do serviço de enquadramento, do seu comportamento 

anterior e posterior à prática dos factos2058. A fundamentação da decisão punitiva, para 

                                                      
2053. Acórdão de 26 de Fevereiro de 1965 do STA, Recurso n.º 6853, Acórdãos Doutrinais, n.º 43, p. 881, 

António Francisco de Sousa, «Conceitos indeterminados» no Direito Administrativo, Livraria Almedina, 
Coimbra, 1994, p. 217, e André Gonçalves Pereira, Erro e Ilegalidade no Acto Administrativo, cit., p. 275 (“a 
determinação de se determinado facto constitui ou não infracção é sempre uma actividade vinculada, 
interpretativa, uma actividade de subsunção dos factos à norma – uma qualificação, que pode ser técnica (por 
exemplo, o carácter incorrigível do alcoolismo só pode ser determinada por um médico) ou puramente 
jurídica. Mas nunca se insere nela discricionariedade, pois a noção de infracção disciplinar decorre 
unicamente da lei, sem intervenção da vontade psicológica do agente, e é ao menos em teoria, unívoca – um 
facto ou é ou não é infracção disciplinar, e a apreciação que dessa qualidade faz o agente administrativo tem 
natureza puramente declarativa. Assim, quer no caso de inexistência material da infracção, quer no de 
defeituosa qualificação dos factos, o acto de punição que se não basear numa infracção disciplinar está 
viciado por falta de causa, que pode ser intencional ou motivada por erro; erro de facto no primeiro caso; erro 
de direito quanto aos factos no segundo. Não há discricionariedade quanto à causa no acto de punição”). 

2054. Por exemplo, não se pode aplicar uma sanção de inactividade se à infracção disciplinar apurada 
corresponde a sanção de suspensão. No sentido diferente, em face de preceitos legais normativamente mais 
rarefeitos, cfr. Lopes Navarro, Funcionários Públicos, cit., pp. 232 e 233.  

2055. Pedro Jorge da Silva Cordeiro, “Responsabilidade médica disciplinar no serviço nacional de saúde”, 
cit., p. 218.  

2056. A adequação da sanção à responsabilidade opera em três passos, segundo escreve Pedro Jorge da 
Silva Cordeiro, “adequação pena – ilicitude, relação pena culpa e correcção em função das circunstâncias 
atenuantes ou agravantes” – “Responsabilidade médica disciplinar no serviço nacional de saúde”, cit., p. 219. 

2057. Assim, por exemplo, existindo “circunstâncias atenuantes que diminuam substancialmente a culpa do 
arguido” prevê a lei que seja aplicada a “pena de escalão inferior” (artigo 30.º do Estatuto Disciplinar de 
1984). 

2058. Nesta medida, o artigo 28.º do Estatuto Disciplinar de 1984 prevê que a «relação infracções – 
sanções» (artigos 22.º a 27), que define, se concretize numa sanção concreta. Sob a epígrafe «Medida e 
graduação das penas» estabelece que “[n]a aplicação das penas atender-se-á aos critérios gerais enunciados 
nos artigos 22.º a 27.º, à natureza do serviço, à categoria do funcionário ou agente, ao grau de culpa, à sua 
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além de assentar nos elementos de facto e na sua qualificação legal, deve fazer-se por 

referência da sanção concreta aos parâmetros legais de “escolha e medida da pena”. O 

controlo da proporcionalidade da sanção não pode, assim, deixar de apreciar a ponderação 

que deles foi feita pelo órgão que a aplicou. A fundamentação, inafastável sempre que um 

direito é negado ou restringido e aplicada uma sanção, é um instrumento fundamental de 

efectividade do direito à tutela jurisdicional, pois só pode com utilidade ser exercido se o 

acto indicar os motivos de facto e de direito e estas serem conhecidas do interessado2059. 

E também por esta via não pode excluir-se a sustentabilidade da aplicação de certa sanção 

apesar do apuramento judicial da falência de uma de entre as infracções imputadas ao 

arguido se, ponderadas as sanções abstractamente aplicáveis a cada uma delas e a 

fundamentação da escolha da sanção concreta, se concluir, sem margem para dúvidas, que 

ela permanece com justificação bastante face aos elementos coligidos no relatório final do 

instrutor e que fundamentaram a decisão punitiva. Pelo exposto, temos por excessiva a 

doutrina do Supremo Tribunal Administrativo segundo a qual a «falência» de uma das 

infracções, independentemente da sua «valia jurídica» na sanção concreta, prejudica a 

sindicabilidade dos “restantes factos incluídos no libelo com vista ao apuramento da 

medida concreta da pena” e que argumente com o desconhecimento de qual “a pena 

aplicável”, “[p]erante uma menor dimensão infraccional” e que aquela apreciação conduzirá 

a substituir-se ao órgão administrativo competente2060. Não se trata de escolher quais os 

                                                                                                                                                                  
personalidade e a todas as circunstâncias em que a infracção tiver sido cometida que militem contra ou a favor 
do arguido”. A utilização da expressão “Medida e graduação das penas” parece redundante nos seus termos. 
Medida e graduação parecem equivaler-se. Tirando as sanções da repreensão, da aposentação compulsiva e da 
demissão, as sanções da multa, suspensão e da inactividade admitem graduação. A medida parece pois 
reporta-se à medida da gravidade do sancionamento. Os artigos 29.º a 31.º prevêem, respectivamente, 
“circunstâncias atenuantes especiais”, “atenuação extraordinária” e “circunstâncias agravantes especiais”. 

2059. Ronny Abraham, “Les principes généraux de la protection juridictionnelle administrative en europe: 
L’influence des jurisprudences européenes”, Revue Européenne de Droit Public/European Review of Public 
Law, Vol. 9, n.º 3, autumn/automne, 1997, Esperia Publications Ltd, p. 585, Acórdão do STA de 2 de 
Fevereiro de 2006, processo n.º 0765/04, in http://www.dgsi.pt/jsta, e Acórdão do TJCE de 15 de Outubro de 
1997, “Union Nationale des Entraineurs et Cadres Techniques Professionnels du Football (UNECTEF) contra 
Georges Heylens e outros”, processo n.º 222/86. 

2060. No entanto, no Acórdão de 2 de Junho de 2005, o STA não deixou de sublinhar que “qualquer das 
infracções praticadas, só por si, em abstracto, seria susceptível de acarretar a inviabilidade da relação 
funcional” - Acórdão proferido no processo n.º 0332/05, N.º Convencional JSTA0005515 e N.º do 
Documento SA1200506020332 (p. 13). 
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pressupostos verdadeiros2061, nem de fazer uma nova subsunção jurídica. “O órgão judicial 

não pode levar a cabo por si mesmo… a subsunção dos factos imputados a um sujeito a 

preceitos legais seleccionados por si ex novo com o objectivo de manter a sanção imposta, e 

que a Administração não tenha identificado expressa ou tacitamente” ou tenha excluído2062. 

Trata-se de aferir da validade da subsunção jurídica quando não subsistem certos factos de 

entre os factos cuja veracidade foi judicialmente controlada. Precisamente, o que há que 

demonstrar é se o decaimento de uma infracção ou de certos factos de uma infracção 

diminui a “dimensão infraccional” punida2063. Esta assenta na recondução dos factos a certa 

qualificação jurídica e não necessariamente num “quantum infractor”. É o caso, por 

exemplo, do trabalhador que deu 153 faltas injustificáveis e não 419, como vinha referido 

na decisão punitiva, quando, na previsão legal, pode ser aplicada a sanção de demissão ao 

trabalhador que falte, sem ter justificação, cinco dias seguidos ou dez interpolados, pondo 

em causa a possibilidade de manutenção da relação jurídica de emprego2064. 

Acresce que sendo o actual contencioso administrativo de plena jurisdição, o argumento 

assente no carácter meramente anulatório já não pode ser usado2065. Se se admite, num 

processo jurisdicional de partes, a discussão da decisão punitiva em toda a sua extensão, 

também não se pode afastar a valoração factual e jurídica do empregador em juízo. 

A conduta global do agente – da conduta contemporânea, anterior e posterior à prática dos 

factos – é um dos critérios de ponderação na tomada da decisão final do procedimento 

                                                      
2061. Em sentido diferente, acórdão de 18 de Dezembro de 2002, Processo n.º 01525/02, 1.ª Subsecção do 

CA do STA, JSTA00058531 e SA12002121801525. 
2062. STC n.º 218/2005, de 12 de Setembro de 2005, processo n.º 3906-2001, ponto II.3 

(http://tribunalconstitucional.es). 
2063. Quando “uma sanção é aplicada por vários motivos dos quais um é reconhecido não fundado, o juiz 

examina se os outros motivos teriam justificado por si só para justificar a sanção”. Cfr. Serge Salon e Jean 
Charles Savignac, citando acórdão do Conselho de Estado, in Fonction Publique, Agents de l’État, des 
Collectivités Locales et des Grands Services Publics, cit., p. 233.  

2064. Ver acórdão de 18 de Dezembro de 2002, Processo n.º 01525/02, 1.ª Subsecção do CA do STA, 
JSTA00058531 e SA12002121801525. 

2065. Assim o pleno do STA no acórdão de 28 de Março de 1996 (recurso n.º 30690, in Apêndice ao 
Diário da República, de 30 de Janeiro de 1998, pp. 246 a 255, maxime, p. 253) escreveu: “Na verdade, porque 
se está num contencioso de mera anulação, não em contencioso de plena jurisdição, o juiz apenas aprecia a 
legalidade do acto, anulando-o se estiver em desconformidade com a lei ou com os princípios jurídicos, não 
podendo ele próprio, depois de analisar os elementos de facto fornecidos pelo processo e o direito aplicável 
definir a situação jurídica individual.”  
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disciplinar. Pode relevar como critério de determinação da “medida e graduação” da 

sanção, como circunstância agravante ou como circunstância atenuante e como elemento de 

ponderação da decisão de suspensão da sanção2066. René Chapus vai mais longe, entende 

que “a tomada em consideração do conjunto do comportamento do agente” ou “a maneira 

geral de servir do agente” importa para que “a administração aprecie se há lugar à aplicação 

[de sanção disciplinar]” e que assim procedendo mais provavelmente a sanção disciplinar 

será aplicada “com conhecimento da causa”2067. Crê-se, no entanto, que o elemento 

determinante do juízo punitivo é a consideração da ilicitude disciplinar (leve ou não 

acentuada) dos factos sopesada com o conjunto de todos os demais critérios decisórios 

enunciados e “congruentemente fundada”2068. 

A personalidade é outro “factor de graduação”2069, seja geral, seja como específica 

circunstância atenuante, por exemplo, sob a forma de prestação de serviço anterior com 

“exemplar comportamento e zelo”, por período de tempo relevante, seja como circunstância 

agravante, manifestada pela prática de anterior infracção2070 e como critério de decisão 

sobre a eventual suspensão da sanção2071. Michel Foucault destaca que “[a] disciplina, 

sancionando os actos com exactidão, avalia os indivíduos «em verdade»; a penalidade que 

aplica integra-se no ciclo de conhecimento dos indivíduos”.2072 No entanto, como observa 

André Gonçalves Pereira, a infracção “é sempre um facto ou uma série de factos”, sem que 

                                                      
2066. Cfr. artigo 33.º, n.º 1, artigo 29.º, alínea a), e artigo 30.º do Estatuto Disciplinar de 1984. 
2067. Cfr. Droit administratif général, Tome 2, 5. Édition, Montchrestien, 1991, pp. 265 e 272. 
2068. Ivone Cacciavillani, Il Diritto Disciplinare, Cedam, Padova, 1994, p. 66. 
2069. Vítor Faveiro, “Esquema de uma teoria geral da infracção disciplinar”, cit., pp. 904 a 906. 
2070. Cfr. artigos 28.º, 29.º, alínea a), 31.º do Estatuto Disciplinar de 1984 e Vítor Faveiro, “Esquema de 

uma teoria geral da infracção disciplinar”, cit., p. 906: “A influência da personalidade do agente sobre a 
graduação da pena através da culpa no cometimento da infracção exerce-se através do regime das 
circunstâncias atenuantes e agravantes”. O artigo 28.º daquele Estatuto autonomiza a ponderação da 
personalidade da culpa. 

2071. Cfr. artigo 33.º do Estatuto Disciplinar de 1984: “As penas das alíneas b) a d) do n.º 1 do art. 11.º 
podem ser suspensas, ponderados o grau de culpabilidade e o comportamento do arguido, bem como as 
circunstâncias da infracção.” 

2072. Michel Foucault, Surveiller et punir, Naissance de la prison, Gallimard, 1975, p. 213 e p. 224 ("O 
caso, não é mais, como na casuística ou na jurisprudência, um conjunto de circunstâncias qualificando um 
acto e podendo modificar a aplicação de uma regra, é o indivíduo tal como é possível descrevê-lo, avaliá-lo, 
medi-lo, compara-lo a outros, na sua própria individualidade; é também o indivíduo que se ensinou ou 
reensinou, a que se tem para classificar, normalizar, excluir, etc."). 
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a personalidade possa, independentemente, da “punibilidade dos actos imediatamente 

considerados”, basear unicamente a infracção disciplinar2073.Vítor Faveiro, com referência 

aos preceitos legais vigentes em 1961, destaca a personalidade como susceptível de ser 

“objecto de infracções qualificadas”, de que constituiriam exemplo o ser alcoólico 

incorrigível2074, o exercício de comércio ou indústria sem autorização ministerial2075 e a 

“falta de conhecimentos técnicos indispensáveis ao exercício da função” que produza um 

“resultado prejudicial ao serviço”2076. O primeiro exemplo está objectivado na infracção da 

comparência “ao serviço em estado de embriaguez ou sob o efeito de estupefacientes ou 

drogas equiparadas”2077, o segundo e o terceiro também não são ilustrativos de um 

específico desvalor da personalidade do trabalhador.  

A actuação do empregador ou a falta dela ou de uma actuação adequada, “eficaz e 

preventiva”, não figura entre o enunciado legal das circunstâncias atenuantes da prática da 

infracção disciplinar. Na Sentença de 18 de Outubro de 2001, T-333/99, o Tribunal de 

Primeira Instância – à invocação pelo recorrente do carácter desproporcionado do processo 

disciplinar, fundada na falta de actuação “eficaz e preventiva do BCE”, que não teria dado 

“instruções de trabalho claras, acompanhadas, se necessário, de uma advertência” – não 

deixou de analisar a actuação do BCE, dizendo-a não censurável. Notou, não obstante, que 

“a eventual negligência dos superiores do recorrente não pode justificar as faltas deste 

último, que continua responsável pelos seus actos”2078. Sem prejuízo, entendemos que, por 

uma questão de justiça e de proporcionalidade, se impõe, na avaliação da conduta infractora 

do trabalhador, considerar a conduta daqueles que corporizam o empregador público, seja 

na perspectiva da prevenção ou correcção daquela, seja na perspectiva do exercício 
                                                      

2073. André Gonçalves Pereira, Erro e Ilegalidade no Acto Administrativo, Edições Ática, pp. 274 e 275. 
2074. Cfr. artigo 23.º, § 2, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 32 659, de 9 Fevereiro de 1943. 
2075. Cfr. artigo 23.º, § 3, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 32 659, de 9 Fevereiro de 1943. 
2076. Cfr. artigo 21.º, § 1, n.º 4, do Decreto-Lei n.º 32 659, de 9 Fevereiro de 1943, e Vítor Faveiro, 

“Esquema de uma teoria geral da infracção disciplinar”, cit., p. 906.  
2077. Cfr. artigo 24.º, n.º 1, alínea b), do Estatuo Disciplinar de 1984.  
2078. Sentença do Tribunal de Primeira Instância, de 18 de Outubro de 2001, T – 333/99, pontos 228 a 

234. 
A responsabilidade disciplinar do agente pode ser atenuada quando os seus superiores, tendo competência 

e podendo fazê-lo, deixaram de exercer ou de exercer adequadamente os seus poderes de direcção, 
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adequado das respectivas competências para assegurar, designadamente, que o trabalhador 

possa ter um razoável domínio da sua função2079. 

O posicionamento hierárquico ou funcional do trabalhador e a natureza das suas funções 

“[s]ão critérios de apreciação da gravidade das faltas justificativas de procedimento 

disciplinar e das sanções a aplicar”2080. Em acórdão de 2 de Junho de 2005, o Supremo 

Tribunal Administrativo, na apreciação de direito da decisão impugnada, começou por 

salientar que o “recorrente, à data dos factos, exercia as funções de Chefe de Repartição de 

Finanças, uma categoria de topo da hierarquia do Ministério das Finanças, a nível local, 
                                                                                                                                                                  
fiscalização e controlo. 

2079. Neste sentido, cfr. o Acórdão do Tribunal de Justiça das Comunidades, de 2 de Junho de 1994, Henri 
de Compte contra Parlamento Europeu (“Recurso de Acórdão do Tribunal de Primeira Instância - Funcionário 
- Regime Disciplinar - Sanção de Retrogradação”), Processo n.º C-326/91, in celex, pp. 3 e 13: alude à “má 
organização dos serviços financeiros do Parlamento na altura dos factos em causa, bem como a insuficiência 
dos meios em pessoal e materiais então reinante” como circunstâncias atenuantes, “susceptíveis de influenciar 
a determinação da sanção aplicada no âmbito do processo disciplinar”, mas não “de natureza a influenciar a 
qualificação do comportamento” do arguido. 

Ver, também, Michael Jefferson, Employment Law, cit., pp. 234 e 235, e, mutatis mutandis, Germano 
Marques da Silva, “A Tutela Penal do Ambiente (ensaio introdutório)”, Estudos de Direito do Ambiente. 
Sessões do Seminário de 2002 de Direito do Ambiente, Coordenação de Mário de Melo Rocha, Publicações 
Universidade Católica, p. 20 (: “a falta de providências, de organização adequada a evitar o resultado 
previsível de determinada actividade, ainda que não directamente dirigido à produção desse resultado, fará 
incorrer o titular ou titulares dos órgãos das pessoas colectivas e os seus representantes, que tinham o dever de 
providenciar para evitar a lesão, em responsabilidade criminal, as mais das vezes a título de negligência, mas 
não sendo de excluir o dolo eventual”. 

Expressivo também o n.º 9.º do Capítulo I (“Disposições gerais”) do “Regulamento para execução da Lei 
de 14 de Julho de 1856, relativa à abolição no Exército do continente e Ilhas adjacentes, dos castigos de 
varadas e de pancadas com espada de prancha” (aprovado por Decreto de 30 de Setembro de 1856, in 
Collecção Official da Legislação Portuguesa, redigida por José Máximo de Castro Neto Leite e Vasconcelos, 
do Conselho de sua Magestada e Juiz da Relação de Lisboa, Anno de 1856, Imprensa Nacional, Lisboa, 1857, 
p. 406: “Os superiores devem ter sério cuidado em prevenir as faltas dos seus subordinados, e quando 
houverem de punir indagarão escrupulosamente todas as circunstâncias atenuantes e agravantes para 
graduarem a pena, animados tão somente do bem do serviço e do sentimento de dever, e nunca de outro 
qualquer.” 

Serviços ou estabelecimentos públicos há, como os estabelecimentos prisionais e os estabelecimentos 
hospitalares, cuja complexidade e interacção organizativas interferem particularmente na conduta dos agentes 
que neles trabalham. É extremamente difícil um guarda prisional cumprir o seu dever de vigilância ou de o 
cumprir eficazmente num estabelecimento prisional desorganizado, onde não se encontram estabelecidas, por 
exemplo, pela sua direcção, regras de circulação da população prisional. De igual forma, a sistemática 
omissão ou falta de exercício atempado da acção disciplinar sobre os reclusos infractores da disciplina gera 
um sentimento de impunidade e reproduz os comportamentos disfuncionais entre a população reclusa, o que 
por sua vez não deixa de se repercutir sobre a possibilidade de uma actuação serena e capaz dos guardas 
prisionais 

2080. Frédéric Laurie, “Faut-il mettre fin à l’imprescriptibilité des poursuites disciplinaires dans la fonction 
publique?”, in Actualité Juridique de Droit Administratif, n.º 22/2002, p. 1391, e Chapus, René, Droit 
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ocupando uma posição fulcral no sistema de cobrança de receitas por parte do Estado, um 

dos pilares que suportam o funcionamento de um verdadeiro Estado de Direito 

Democrático. “Trata-se, portanto, [referiu ainda] de um lugar – como outros mais – que 

impõe ao seu titular um padrão de comportamento, antes de mais, estritamente respeitador 

da legalidade, mas para além disso, também, um comportamento ético e cívico muito 

exigente, cujo exercício se não compadece com condutas impróprias, violadoras de 

qualquer daqueles planos”2081. 

A gravidade da infracção constitui um dos critérios de escolha concreta da sanção 

disciplinar e da sua medida. É determinada pelo tipo de infracção disciplinar cometido, a 

qual, no entanto, é qualificada (agravada e atenuada) por determinadas circunstâncias, todas 

aquelas que a contextualizam e caracterizam e que a lei, nalguns casos, qualifica 

expressamente como depondo a favor ou contra o arguido, por acentuarem ou atenuarem a 

gravidade da infracção2082. A sua enumeração legal, quanto às circunstâncias agravantes, é 

taxativa, porque tais circunstâncias depõem desfavoravelmente ao trabalhador. Pode 

contrapor-se o facto de tal rigidificar o juízo disciplinar quando tal não se verifica no 

domínio criminal2083. Constituem um limite ao poder punitivo do empregador público, ao 

qual a lei confere um significativo espaço de apreciação e decisão. Interferem na 

determinação concreta da sanção no quadro de subsunção punitivo apurado, permitindo as 

atenuantes justificar a aplicação de sanção de escalão inferior, mas já não as agraventes que 

possa ser infligida ao trabalhador a sanção imediatamente mais grave. 

Verifica-se a reincidência quando há o cometimento de nova infracção “antes de decorrido 

um ano sobre o dia em que tiver findado o cumprimento da pena imposta por virtude de 

                                                                                                                                                                  
administratif général, Tome 2, 5. Édition, Montchrestien, 1991, p. 265. 

2081. Acórdão proferido no processo n.º 0332/05, N.º Convencional JSTA0005515 e N.º do Documento 
SA1200506020332 (p. 8). 

2082. Esclarecem e pormenorizam o conteúdo da infracção – André Gonçalves Pereira, Erro e Ilegalidade 
no Acto Administrativo, Edições Ática, pp. 274 e 275. 

2083. Neste sentido, Leal Henriques, Procedimento Disciplinar, 4.ª edição, Editora Reis dos Livros, 2002, 
p. 223. Cfr., também, artigo 71.º, n.º 2, do Código Penal. 

No Direito penal, a lei manda atender às circunstâncias do crime, à personalidade do agente, à sua 
conduta anterior e posterior ao crime e às condições da sua vida. Talhados que são por tipos os crimes, os 
critérios da culpabilidade e da avaliação tout court do comportamento do agente perdem utilidade.  
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infracção anterior”2084; no Direito penal, tem lugar se o crime é cometido após o trânsito em 

julgado da primeira condenação2085. A infracção consubstanciada pela prática de uma outra 

infracção disciplinar traduz-se numa reacção “à ineficácia constatada da função de 

prevenção especial que a precedente sanção teve sobre o arguido”2086. Por vezes, a lei 

define ela própria o peso da reincidência na determinação da sanção aplicável, prevendo a 

aplicação da sanção imediatamente mais grave àquela prevista para a infracção 

cometida2087. 

A confissão é uma circunstância atenuante. No entanto, a aceitação dos factos ou “de 

algumas das circunstâncias integrantes do complexo comportamental punido” não é 

bastante para ter-se por verificada. Importa a aceitação do seu significado pelo seu2088 e que 

seja feita em tempo útil (isto é, não releva, em princípio, se for feita depois de provados dos 

factos integrantes da infracção disciplinar).  

As circunstâncias atenuantes devem ser devidamente pesadas no conjunto infraccional, 

porque, por vezes, atento o elevado grau de gravidade e censurabilidade dos factos, diluem-

se, sendo insusceptíveis de a atenuar. Assim, no acórdão de 2 de Junho de 2005, o Supremo 

Tribunal Administrativo considerou que “uma eventual omissão na ponderação da 

circunstância atenuante da alínea a) do artigo 29.º do ED [ “A prestação de mais de 10 anos 

de serviço com exemplar comportamento e zelo”] seria absolutamente irrelevante face à 

gravidade dos factos disciplinares praticados”2089. 

 

 

                                                      
2084. Cfr. artigo 31.º, n.º 1, alínea f), e n.º 4, do Decreto-Lei n.º 24/84, de 16.01, artigo 29.º, n.º 2, do 

Decreto-Lei n.º 191-D/79, de 25 de Junho, artigo 26.º, 3.º do Decreto-Lei n.º 32 659, de 9 de Fevereiro de 
1943. 

2085. Acórdão de 26 de Novembro do STA (Processo n.º 24 280), in BMJ, n.º 371 (1987), pp. 332, 333, 
339 e 340.  

2086. Belén Marina Jalvo, El Regimén Disciplinario de los Funcionarios Públicos, cit., p. 330.  
2087. Cfr., por exemplo, artigo 26.º, n.º 2, alínea e), do Estatuto disciplinar de 1984.  
2088. Neste sentido, ver o Acórdão de 9 de Julho de 1992 (Recurso n.º 20.399) do STA, in Acórdãos 

Doutrinais do STA, n.º 377, 1993, pp. 577 e 578. 
2089. Acórdão proferido no processo n.º 0332/05, N.º Convencional JSTA0005515 e N.º do Documento 

SA1200506020332 (p. 13). 
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4.2. A possibilidade de acordo na fixação da sanção 

Aos órgãos administrativos é legalmente conferida o poder de, na prossecução das 

atribuições da pessoa colectiva em que se inserem, praticar actos ou celebrar contratos 

administrativos, salvo disposição legal em contrário ou impossibilidade decorrente da 

natureza das relações jurídicas a estabelecer (artigo 179.º do CPA). O contrato 

administrativo é um acordo de vontades que permite quer a constituição, quer a 

modificação, quer ainda a extinção de uma relação jurídica (artigo 178.º do CPA). Os 

órgãos administrativos “devem assegurar a participação dos particulares… na formação das 

decisões que lhes disserem respeito”, constituindo a audiência uma, entre outras, formas da 

sua efectivação (artigo 267.º, n.º 5, da CRP e artigo 8.º do CPA)2090. “Compete aos órgãos 

administrativos prosseguir o interesse público, no respeito pelos direitos e interesses 

legalmente protegidos dos cidadãos” (artigo 266.º, n.º 1, e artigo 4.º do CPA). “Os órgãos 

da Administração Pública devem actuar em obediência à lei e ao direito, dentro dos limites 

dos poderes que lhes sejam atribuídos e em conformidade com os fins para que os mesmos 

poderes lhes forem conferidos” (artigo 3.º, n.º 1, do CPA e artigo 266.º, n.º 2, da CRP). A 

determinação legal da acção administrativa é variável. Esta, ora corresponde ao 

“cumprimento dos mandatos da lei”, mais ou menos estritos, ora é condicionada por 

parâmetros legais de regulação mais ou menos aberta, ora referencia as normas legais como 

“normas finais ou directrizes” (para além de como normas de competência)2091, que são, 

implicitamente, autorizativas da escolha dos meios que sejam os “mais eficazes para atingir 

os fins encomendados”2092. 

Nestes termos, e em face dos preceitos enunciados, pode dizer-se que a par da 

«discricionariedade substantiva» – como o poder da “Administração apreciar e avaliar a 

situação de facto e os interesses implicados, para os ordenar da forma mais satisfatória para 

                                                      
2090. Sobre a participação e a sua relação com as formas de colaboração dos particulares com a 

Administração, ver Rafael Calvo Ortega, Las Actividades de Colaboración de los Privados com la 
Administración Tributaria: en Torno a un Mero Ordenamiento, Dykinsons, S.L., 2006, pp. 140 e segs.  

2091. Em sentido próximo, ver Ángeles de Palma del Teso, Los Acuerdos Procedimentales en el Derecho 
Administrativo, Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, pp. 28 a 31. 

2092. Ángeles de Palma del Teso, Los Acuerdos Procedimentales en el Derecho Administrativo, Tirant lo 
Blanch, Valencia, 2000, p. 31. 
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o concreto interesse público contemplado de modo abstracto na norma” – o legislador 

atribui à Administração Pública “uma discricionariedade instrumental ou de meios” e que, 

salvo proibição legal ou por natureza, não deve deixar de ponderar, à face das 

circunstâncias do caso, se o acordo ou a concertação de uma decisão administrativa com o 

interessado, pode satisfazer melhor o interesse público concreto, em vista do qual é-lhe 

cometido determinado poder2093, para além de ser “idóneo a garantir a esfera jurídica do 

privado”2094.  

A “administração convencional”, reclamando o “esforço para se chegar a posições comuns” 

e a respectiva formalização, significa algo mais do que a administração participada2095. Este 

passo mais a frente explica-se, designadamente, pela ponderação do custo e da ineficácia ou 

insuficiente eficácia da imposição unilateral, pelo não exclusivo ou insuficiente 

conhecimento técnico da Administração para definir o conteúdo do acto e pela limitação da 

conflitualidade que pode significar2096. 

A determinação legal do conteúdo da decisão administrativa afasta, por natureza, a 

possibilidade dispositiva das partes, estando condicionada pela medida dessa determinação. 

Se o legislador “abre as portas ao exercício pactuado de poderes administrativos”, 

permitindo que “a Administração e os interessados determinem ou definam em comum o 

Direito no caso concreto”, tal significa que a norma aplicável deixa margem de apreciação 

ou de decisão à Administração2097. “As partes, de comum acordo, dão conteúdo ao espaço 

que a norma habilitante deixou à livre apreciação da Administração, para adoptar, em cada 
                                                      

2093. Ángeles de Palma del Teso, Los Acuerdos Procedimentales en el Derecho Administrativo, Tirant lo 
Blanch, Valencia, 2000, pp. 239 e 31. A discricionariedade já não é, como observa o autor, apenas, mas 
também a de escolha dos meios que permitem o melhor desenvolvimento da acção administrativa, num caso 
concreto. Ver, também, Paulo Otero, Direito Administrativo, Relatório de uma disciplina apresentado no 
concurso para professor associado na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Lisboa, 1998, p. 424, 
ponto 69.2.3, alínea a). 

2094. Andreina Scognamiglio, “Sui collegamenti tra atti di autonomia privata e procedimenti 
amministrativi”, RTDP, 1983, Ano 33, n.º 1, p. 293.  

2095. Joaquín Tornos Mas, no própogo ao livro, de Ángeles de Palma del Teso, Los Acuerdos 
Procedimentales en el Derecho Administrativo, cit., p. 18, e Andreina Scognamiglio, “Sui collegamenti tra 
atti di autonomia privata e procedimenti amministrativi”, cit., p. 295. 

2096. Joaquín Tornos Mas, no própogo ao livro, de Ángeles de Palma del Teso e este próprio, Los 
Acuerdos Procedimentales en el Derecho Administrativo, cit., pp. 18, 34, 39 e 41. 

2097. Ángeles de Palma del Teso, Los Acuerdos Procedimentales en el Derecho Administrativo, cit., p. 
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caso concreto, a decisão mais satisfatória para o interesse geral ou o cumprimento da 

finalidade pública cometida”2098. 

Numa proposta de concretização do conteúdo ou objecto de tais acordos enumeram-se as 

seguintes possibilidades: “fixação do alcance e dos termos do exercício ou cumprimento de 

direitos e obrigações”; “precisão das condições de harmonização dos interesses invocados 

por entidades públicas ou pessoas privadas”; a “determinação do conteúdo de planos e 

programas e dos termos do desenvolvimento e execução destes”; e a “concretização e 

aplicação de directrizes, valores, limites ou standards legais ou regulamentares”2099. 

Os acordos “podem ser finalizadores dos procedimentos administrativos ou enxertar-se nos 

mesmos com carácter prévio, vinculante ou não, da resolução que lhes ponha termo”2100. A 

tais acordos serve a designação de acordos procedimentalizados. Com efeito, o exercício do 

poder administrativo é, em regra, um exercício procedimentalizado (artigo 267.º, n.º 5, da 

CRP). 

A possibilidade de acordo, como expresso, pode quedar-se pela conformação, vinculativa 

ou não, total ou parcial, do conteúdo do acto administrativo, prévio, portanto, ao termo do 

procedimento ou substituir-se, como alternativa, a este acto (respectivamente, designados 

acordos integrativos e acordos substitutivos de acto administrativo). A referenciação de tais 

acordos ao acto administrativo enquadra-os, em regra, numa relação jurídica de 

subordinação e não de paridade substancial2101. Quando respeita a um acto administrativo 

                                                                                                                                                                  
240 e pp. 246 e 247. 

2098. Ángeles de Palma del Teso, Los Acuerdos Procedimentales en el Derecho Administrativo, cit., p. 
409, e Andreina Scognamiglio, “Sui collegamenti tra atti di autonomia privata e procedimenti 
amministrativi”, cit., p. 296 (“as partes acordam, no curso do procedimento, em ordem ao conteúdo do acto 
jurídico final”). 

2099. Esta concretização enquadra-se na proposta de nova redacção ao artigo 88.º da Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Comúm apud Ángeles de 
Palma del Teso, Los Acuerdos Procedimentales en el Derecho Administrativo, cit., p. 409. 

2100. Cfr. artigo 88.º da Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Comúm, in Ángeles de Palma del Teso, Los Acuerdos Procedimentales en el Derecho 
Administrativo, cit., p. 256 e Andreina Scognamiglio, “Sui collegamenti tra atti di autonomia privata e 
procedimenti amministrativi”, cit., pp. 297, 303 a 309. 

2101. Ángeles de Palma del Teso, Los Acuerdos Procedimentales en el Derecho Administrativo, Tirant lo 
Blanch, Valencia, 2000, pp. 246 e segs., e Andreina Scognamiglio, “Sui collegamenti tra atti di autonomia 
privata e procedimenti amministrativi”, RTDP, 1983, p. 297 (salientando que o acordo constitui “uma 
cláusula do acto administrativo” e que não existe sujeição do privado) e p. 315. 
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punitivo, o acordo das partes não pode, em geral, ter o alcance de o substituir ou o afastar, 

pelo que o procedimento não deixa de ser negativo ou ablativo2102. 

No regime jurídico do emprego público italiano, o empregador e o trabalhador podem, em 

face da sanção disciplinar aplicada, acordar na respectiva redução e neste caso a sanção 

“não é susceptível de impugnação”2103. Admite-se, por outro lado, a possibilidade de 

acordo previamente e como alternativa à instauração de procedimento disciplinar. 

Noticiada a prática de factos susceptíveis de constituir infracção disciplinar, o trabalhador é 

convidado a pronunciar-se. Se, em face dos argumentos do trabalhador e da avaliação da 

gravidade dos factos que faça, o empregador considerar a possibilidade da formulação de 

mera censura, interpela o trabalhador para a celebração de um acordo, nos termos do qual 

aquele “aceita a censura para evitar o aprofundamento instrutório e uma audiência 

contraditória perante a Comissão de disciplina, que poderá conduzi-lo a situações 

embaraçantes e nada profícuas; pelo seu lado, também a Administração poderá ter 

vantagem na não realização de processo disciplinar, com a publicidade (nem sempre 

positiva), enquanto a natureza da sanção disciplinar, que a censura tem (…) permite sempre 

que seja tida em conta no caso de «recidiva»”2104.  

O regime jurídico disciplinar dos funcionários públicos e agentes administrativos2105 não 

fecha à porta à possibilidade de acordo no quadro do procedimento administrativo de 

efectivação de responsabilidade disciplinar. O princípio, recorde-se é o da alternatividade 

entre acto administrativo e contrato administrativo. As excepções da proibição legal e da 
                                                                                                                                                                  

Paulo Otero distingue entre “acordos endoprocedimentais” e “acordos substitutivos do procedimento 
administrativo”, caracterizando estes últimos como aqueles que “comporta[m] uma substituição na totalidade 
de um procedimento unilateral por outro de estrutura bilateral” (Direito Administrativo, Relatório de uma 
disciplina apresentado no concurso para professor associado na Faculdade de Direito da Universidade de 
Lisboa, Lisboa, 1998, p. 347, ponto 30.4; cfr. também, do autor, O Poder de Substituição em Direito 
Administrativo, Enquadramento Dogmático-Constitucional, Vol. I, Lex, Lisboa, 1995, pp. 84 a 87). 

2102. Sobre o assunto, ver Andreina Scognamiglio, “Sui collegamenti tra atti di autonomia privata e 
procedimenti amministrativi”, cit., p. 297.  

2103. Cfr. n.º 6 artigo 55.º do Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.º 165 (“Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”), publicado na Gazzetta 
Ufficiale n. 106, de 9 de Maio de 2001, Suplemento Ordinário n.º 112.  

2104. Cfr. Ivone Cacciavillani, Il Diritto Disciplinare, Cedam, Padova, 1994, pp. 68 e 98, e Diritti, Doveri 
e Responsabilità degli Impiegati dello Stato, XIII Edizione, Edizioni Giuridiche Simone, 1999, organizadopor 
Raffaele Marino e revisto por Stefano Di Iorio, p. 50. 
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proibição decorrente da “natureza das relações a estabelecer” (artigo 179.º do CPA). A lei 

não predetermina a decisão administrativa do órgão administrativo competente quanto à 

instauração de procedimento disciplinar. Ao mesmo cabe ajuizar sobre relevância indiciária 

da conduta do trabalhador e tomar a decisão sobre a abertura de procedimento 

disciplinar2106, para o que dispõe de um relevante espaço de apreciação e decisão, 

juridicamente limitado, designadamente pelo recorte preliminar da qualificação jurídica 

dada pelos factos indiciados e pelo facto de incorrer em responsabilidade disciplinar se não 

proceder disciplinarmente, de forma injustificada, contra trabalhadores seus “subordinados 

pelas infracções de que tenha conhecimento”2107. 

Neste momento, existe, no quadro daquele regime, a possibilidade de acordo, nos termos 

vistos acima para o regime jurídico do emprego público italiano. Aí, como diz Ivone 

Cacciavillani, “[n]o momento genético, ao manifestar-se o ilícito, ocorre uma primeira 

decisão discricionária sobre a oportunidade de promover a acção [disciplinar]; nesta fase 

encontra espaço a jurisdição «contratada», com a aplicação sem processo da censura, com o 

«acordo» do trabalhador”2108. Entre nós, este tipo de ajuste já acontece, embora 

informalmente e muitas vezes de forma não nomeada (por exemplo, o empregador acorda 

com o trabalhador a renúncia a certo cargo, a mudança de afectação funcional ou de local 

de trabalho mediante a contrapartida da não instauração de procedimento disciplinar)2109. 

Quanto à determinação da sanção disciplinar, para além da qualificação jurídica da conduta 

do trabalhador à luz dos critérios que recortam a tipologia das infracções disciplinares2110, 

confia a lei ao empregador a determinação da “medida e graduação” da sanção, dentro dos 

                                                                                                                                                                  
2105. O Estatuto disciplinar de 1984, mas, também, em geral o próprio regime laboral administrativo. 
2106. Cfr. artigo 50.º do Estatuto Disciplinar de 1984.  
2107. Cfr. artigo 27.º, n.º 1, alínea a), do Estatuto Disciplinar de 1984.  
2108. Ivone Cacciavillani, Il Diritto Disciplinare, Cedam, Padova, 1994, p. 98. Ver, também, “7.6 Bexar 

County Civil Service Commission Rules and Regulations”, “7.6.11: Disciplinary Actions”, de 16 de Março de 
2007”: “Uma admoestação ou aconselhamento oral é o método mais comum de auxiliar o trabalhador a 
melhorar os seus métodos de trabalhos ou cumprir com as regras e programas”. 

2109. O não exercício «transaccionado» da acção disciplinar acontece entre nós em termos semelhantes 
àquele que aconteciam, pelo menos, no passado, em Itália, segundo nos dá conta Ivone Cacciavillani, Il 
Diritto Disciplinare, cit., p. 68. 

2110. “Na aplicação das penas atender-se-á aos critérios gerais enunciados nos artigos 22.º a 27.º…” (cfr. 
artigo 28.º do Estatuto Disciplinar de 1984). 
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limites dados pelos critérios que enuncia, a saber, para além daqueles, o grau de culpa, o da 

personalidade do trabalhador, a natureza ou tipologia das funções exercidas, as 

circunstâncias em que a infracção foi cometida e as circunstâncias agravantes previstas na 

lei e as atenuantes no caso apuradas. Não obstante o carácter abrangente destes critérios, 

crê-se que, mais do que o respeito de um elenco taxativo, importa atender à pertinência 

disciplinar dos mesmos2111. 

O regime legal vigente está construído, quer quanto ao exercício do poder disciplinar, quer 

quanto às garantias do trabalhador, em função do acto administrativo. Para além da decisão 

relativa ao exercício da acção disciplinar, a “relação jurídico-administrativa surgida com a 

finalização do procedimento [disciplinar] não é uma relação de carácter negocial, mas 

derivada da resolução administrativa unilateral”2112, estando excluída a celebração de 

acordos substitutivos do acto administrativo final do procedimento disciplinar. 

Os critérios de determinação da decisão disciplinar que finaliza o procedimento estão 

determinados na lei2113. Estes reclamam, não obstante, concretos juízos apreciativos para a 

sua aplicação e as circunstâncias atenuantes tem carácter exemplificativo2114. Importa 

igualmente ter presente que a relação jurídica de subordinação é uma relação de trabalho e 

que o órgão administrativo competente, nos limites das respectivas competências legais, é 

na mesma relação aquele que age pelo e como empregador, pelo que os interesses em 

presença são, em regra, também os interesses de um empregador em geral. 

                                                      
2111. O STA considerou padecer de “vício de violação de lei o despacho que determina a redução das 

penas aplicadas, invocando como primeiro fundamento o facto de, nos processos disciplinares, se ter omitido 
a notificação da sua instauração aos encarregados de educação dos alunos” (Acórdão de 8 de Junho de 1995, 
processo n.º 032440), ao que, não sendo de questionar, se pode ajustar a não idoneidade dessa invocação 
como critério de determinação da medida da sanção disciplinar. 

2112. Ángeles de Palma del Teso, Los Acuerdos Procedimentales en el Derecho Administrativo, cit., p. 
264.  

2113. Cfr. artigos 28.º a 31.º do Estatuto Disciplinar de 1984. 
2114. Entre as circunstâncias atenuantes não previstas pode apontar-se a atribuição pelo empregador ao 

trabalhador “um nível de responsabilidade superior àquele que seria devido a um funcionário” daquela 
“classe” ou “categoria”. Para este exemplo, do “Julgamento 512/1991” (Caso Korb), do Tribunal 
Administrativo das Nações Unidas, ver Anthony J. Miller, "Le droit applicable par le Tribunal Administratif 
des Nations Unies", in Le Contentieux de la Fonction Publique Internationale, Actes des Journées d’Études 
des 9-10 Décembre 1994, Organisées au Sénat Salle Clemenceau, Paris, éditions A. Pedone, 1996, p. 229. 
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Atentas estas premissas, à luz desta tipologia de acordos administrativos, entendemos ser de 

qualificar o acordo celebrável pelo trabalhador e pelo empregador como acordo um 

integrativo do conteúdo da decisão, parcialmente vinculativo, nos limites da lei. Com 

efeito, não se trata de em alternativa a essa decisão celebrar um acordo sobre se punir e 

como punir, mas de condicionar, por acordo, o seu conteúdo, na parte em que o empregador 

dispõe de espaço de apreciação e decisão. 

O ajustamento com o empregador de uma sanção de nível inferior àquela seria 

concretamente devida traduz “uma forma de aceitação do acto sancionatório”, daí que se 

possa reconhecer a preclusão da legitimidade activa para impugnar o acto que integra tal 

acordo, o que a ocorrer seria, em princípio, contrário ao mesmo2115.  

Dispõe o n.º 3 do artigo 56.º do CPTA que a “execução ou acatamento por funcionário ou 

agente não se considera aceitação tácita do acto executado ou acatado, salvo quando 

dependa da vontade daqueles a escolha da oportunidade da execução”. Dir-se-á que a 

norma afasta a interpretação do acordo como aceitação do acto. Observa-se, no entanto, que 

o acordo mais do que aceitação do acto integra o próprio acto e, portanto, mais do que 

executar ou acatar, trata-se de cumprir um compromisso assumido. Para além da 

oportunidade da execução do acto é no próprio acto que entremeia a vontade do 

empregador e do trabalhador. Dito por outras palavras, o “acordo integrativo do acto 

vincula as partes. A Administração fica obrigada a praticar um acto com o conteúdo 

estipulado. O interessado que o subscreve não tem a possibilidade de [dele] recorrer…, no 

que respeita ao conteúdo pactuado (adversus factum suum quis venire non potest)”2116. Não 

assim quanto aos aspectos do acto que não podiam ser ou não foram objecto de acordo2117. 

                                                      
2115. Cfr. artigo 55.º, n.º 1, do CPTA, e Maria Fernanda Palma e Paulo Otero pronunciam-se em termos 

semelhantes relativamente ao pagamento voluntário de coima (“Revisão do regime legal do ilícito de mera 
ordenação social (Parecer e proposta de alteração legislativa)”, in Revista da Faculdade de Direito da 
Universidade de Lisboa, Volume XXXVI, 1996, pp. 570 e 571. 

2116. Ángeles de Palma del Teso, Los Acuerdos Procedimentales en el Derecho Administrativo, cit., p. 
264.  

2117. Ángeles de Palma del Teso, Los Acuerdos Procedimentales en el Derecho Administrativo, cit., p. 
264.  
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A invalidação judicial ou a revogação do procedimento ou do acto punitivo importa a 

caducidade do acordo2118. 

Na hipótese de não ser praticado o acto ou de o ser sem respeito do acordo, o trabalhador 

pode intentar acção administrativa dirigida à prática do acto administrativo devido, 

fundamentada no cumprimento em falta do acordado2119 e nos princípios da boa fé e da 

tutela da confiança (artigo 6.º-A do CPA e artigo 2.º, alínea i), do CPTA). A prestação 

administrativa é de “carácter jurídico-formal, a emissão de um acto administrativo 

devido”2120. Sem prejuízo, a consideração da dimensão “substantiva negocial” de parte do 

acto não exclui a possibilidade de acção administrativa comum dirigida ao seu 

cumprimento e não exclui a relevância de “eventuais vícios de que resulte a afectação da 

declaração de vontade do privado”2121.  

Não se pode excluir, também, o ressarcimento de danos que o trabalhador sofra com a 

inobservância do acordo ou com a respectiva demora de execução ou erro na avaliação dos 

interesses em presença pelo empregador, ainda que procedentes as razões invocadas. 

4.2.1. Limites à celebração de acordos integrativos de decisão disciplinar punitiva 

Vejamos, então, quais os limites à celebração dos mesmos:  

a) “A Administração e os interessados apenas podem exercer de forma pactuada 

poderes discricionários, ou definir em comum conceitos normativos indeterminados 

                                                      
2118. Andreina Scognamiglio, “Sui collegamenti tra atti di autonomia privata e procedimenti 

amministrativi”, cit., p. 304. 
2119. Ángeles de Palma del Teso, Los Acuerdos Procedimentales en el Derecho Administrativo, cit., pp. 

266 a 269. Ver, também, Paulo Otero - Direito Administrativo, Relatório de uma disciplina apresentado no 
concurso para professor associado na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Lisboa, 1998, p. 424, 
ponto 69.3, p. 370, ponto 40.1.2., alínea d), (ii), e p. 347, ponto 30.3. 

2120. Ángeles de Palma del Teso, Los Acuerdos Procedimentales en el Derecho Administrativo, cit., p. 
267.  

2121. A consideração da natureza “substantiva negocial” de parte do acto, não exclui que seja intentada 
acção dirigida à obtenção do cumprimento, pelo empregador público, do acordo endoprocedimental que 
envolve a alteração do conteúdo do acto administrativo punitivo e pode envolver, maxime se já não for 
possível a sua alteração, a reconstituição da situação que existiria se o acordo tivesse sido cumprido. 

Sobre a questão de saber se se deve atender à dimensão formal ou substancial do acto administrativo, ver 
Andreina Scognamiglio, “Sui collegamenti tra atti di autonomia privata e procedimenti amministrativi”, cit., 
pp. 301 a 303. 
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que permitam certa margem de apreciação”2122. Não é possível negociar os 

momentos vinculados do acto, como sejam a existência do nexo de causalidade, 

nem a verdade dos factos à luz da prova recolhida. Assim, caso se venha a apurar 

em acção intentada por outro trabalhador implicado nos mesmos factos que aquele 

outro não praticou qualquer infracção ou que esta, afinal, não se verificou, deve a 

Administração anular a decisão que apurou sanção disciplinar determinada, não 

obstante ter assente num acordo, que é sempre, no entanto, parte parcial daquele2123. 

b) O órgão administrativo competente para celebrar o acordo é o órgão competente 

para aplicar a sanção disciplinar abstractamente aplicável, de acordo com a 

qualificação jurídica feita na acusação. 

c) O acordo não pode ser contrário aos interesses públicos a cargo do empregador 

(artigos 266.º, n.º 1, e 269.º, n.º 1, da CRP). Aquilo a que se obriga o empregador no 

acordo é o de deixar de instaurar procedimento disciplinar ou de aplicar a sanção 

segundo a medida determinada pelos elementos instrutórios procedimentais. O 

trabalhador pela sua parte, compromete-se a corrigir o comportamento objecto de 

censura e, na medida do acordo a não impugnar a decisão final do procedimento. A 

assunção pelo trabalhador de mais e melhor prestação como termo do acordo pode 

ser contraproducente, porque constituem obrigações ordinárias do trabalhador na 

relação de trabalho, porque o empregador corre o risco de estar a negociar a 

possibilidade ou o âmbito de possibilidade do exercício dos seus poderes e porque 

na infracção disciplinar o que está em causa é a violação culposa de deveres e 

obrigações do trabalhador na relação jurídica de emprego e não todo e qualquer não 

cumprimento dos mesmos. 

                                                      
2122. Ángeles de Palma del Teso, Los Acuerdos Procedimentales en el Derecho Administrativo, cit., p. 

264.  
2123. Não procederá, assim, “a consideração, logicamente possível, de que a declaração de vontade do 

particular teria por fim evitar os incómodos do processo, mesmo no caso em que se conhecesse a inexistência 
de infracção”, que constituiria “um formalismo inaceitável e, enquanto presunção inilidível, cerceadora da 
própria autonomia”. Ver Maria Fernanda Palma e Paulo Otero, “Revisão do regime legal do ilícito de mera 
ordenação social (Parecer e proposta de alteração legislativa)”, in Revista da Faculdade de Direito da 
Universidade de Lisboa, Volume XXXVI, 1996, p. 569, nota 6. 
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d) A “actividade administrativa, incluindo quando se desenvolve de forma negociada, 

é sempre funcional (…) e, como tal, deve responder aos princípios de justiça 

substancial (igualdade), da razoabilidade do agir administrativo (logicidade), da 

conformidade às regras da organização administrativa”2124. 

e) Não pode prejudicar os direitos de terceiros2125, como, por exemplo, o recurso 

hierárquico por parte do participante de infracção disciplinar2126. 

f) O trabalhador não pode ficar, com o acordo, em posição mais desfavorável do que 

aquela em que ficaria com a prática do acto administrativo2127.  

g) O acordo deve ser formalizado no procedimento disciplinar e, como tal, 

documentado no processo. 

4.3. O acordo sobre actos de trâmite 

Na categoria dos “acordos procedimentais vinculantes preparatórios da decisão” 

distinguem-se a dos “integrativos do conteúdo da decisão” e os que não o são. Nestes 

últimos, incluem-se, quer aqueles em que a Administração se compromete a “iniciar e 

tramitar um determinado procedimento”, a “exercer um poder, sem comprometer o 

resultado do mesmo”, quer os “acordos relativos à instrução ou de mera tramitação”2128. 

Tratam-se de acordos sobre a “realização, o alcance ou conteúdo de determinados actos de 

trâmite”, referentes a “simples questões instrutórias, aspectos formais do 

procedimento”2129; “determinam a realização ou o conteúdo de determinados actos de 

trâmite”2130.  

                                                      
2124. Andreina Scognamiglio, “Sui collegamenti tra atti di autonomia privata e procedimenti 

amministrativi”, cit., p. 307. 
2125. Ángeles de Palma del Teso, Los Acuerdos Procedimentales en el Derecho Administrativo, cit., pp. 

265 e 314. 
2126. Cfr. artigo 75.º, n.º 1, do Estatuto Disciplinar de 1984. 
2127. Mutatis mutandis, ver Ángeles de Palma del Teso, Los Acuerdos Procedimentales en el Derecho 

Administrativo, cit., pp. 265 e 290. 
2128. Ángeles de Palma del Teso Los Acuerdos Procedimentales en el Derecho Administrativo, cit., pp. 

261 e segs., maxime, pp. 269 a 274. 
2129. Ángeles de Palma del Teso, Los Acuerdos Procedimentales en el Derecho Administrativo, cit., pp. 

272 e 273.  
2130. Ángeles de Palma del Teso, Los Acuerdos Procedimentales en el Derecho Administrativo, cit., p. 
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O instrutor dispõe de um significativo poder de apreciação e decisão relativamente às 

diligências instrutórias. Nesta medida, não é de excluir a hipótese de acordo relativamente 

às mesmas. Não obstante, a instrução do procedimento disciplinar pauta-se pelo princípio 

do inquisitório, embora temperado, como visto2131. Nestes termos, a celebração de tais 

acordos tem como limite o dever de realização, pelo instrutor, de todas as diligências 

necessárias para a descoberta da verdade. Entendemos ser de excluir, por princípio, acordo 

entre o instrutor e o trabalhador ou o seu representante legal sobre “a procedência ou 

necessidade de determinadas provas”; já não se justificar idêntica reserva quanto aos termos 

exactos de realizar determinada diligência de prova, à realização de “um período 

extraordinário de prova”, à “assunção do compromisso de solicitar determinado parecer”, à 

designação de peritos2132. Como contrapartida, o trabalhador “pode comprometer-se a 

aceitar a valoração da prova”2133 ou o resultado da prova produzida. 

Noutra perspectiva, devem ser vistos como uma forma de resolver “controvérsias que 

surjam no procedimento sobre os trâmites e actos de instrução”2134. Dado a natureza 

preparatória, de trâmite, dos actos a que se refere o acordo, neste plano, o incumprimento 

do estipulado só releva, em princípio, no plano da decisão final do procedimento, isto é, na 

medida em que a inobservância do acordado afecte a solidez factual da mesma ou 

prejudique ou obste à defensa do trabalhador2135. 

 

 

 

                                                                                                                                                                  
274. Ver, também, “7.6 Bexar County Civil Service Commission Rules and Regulations”, “7.6.11: 
Disciplinary Actions”, de 16 de Março de 2007”. Aí se prevê o prazo de dez dias para a tomada de decisão no 
procedimento disciplinar, prazo cuja extensão pode ser negociada pelas partes. 

2131. Cfr. artigos 42.º, n.º 1, 55.º, 64.º e 66.º, n.º 4, alínea b), do Estatuto Disciplinar de 1984. 
2132. Num sentido mais generoso, cfr. Ángeles de Palma del Teso, Los Acuerdos Procedimentales en el 

Derecho Administrativo, cit., p. 273.  
2133. Ángeles de Palma del Teso, Los Acuerdos Procedimentales en el Derecho Administrativo, cit., p. 

274.  
2134. Ángeles de Palma del Teso, Los Acuerdos Procedimentales en el Derecho Administrativo, cit., p. 

273. 
2135. Em sentido próximo, ver Ángeles de Palma del Teso, Los Acuerdos Procedimentales en el Derecho 

Administrativo, cit., p. 274.  
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5. A execução das sanções disciplinares 

“Os actos administrativos são executórios logo que eficazes”2136. Pode a Administração 

executar o acto administrativo, diligenciar pelo cumprimento ou acatamento (forçado), 

assim que produzir efeitos jurídicos, o que no caso das decisões disciplinares punitivas 

acontece com a respectiva notificação2137. O conhecimento ou a possibilidade de tomar 

efectivamente conhecimento do respectivo acto lesivo é postulado pelo direito fundamental 

à notificação e pelo direito fundamental à tutela jurisdicional efectiva (artigo 268.º, n.º 3 e 

n.º 4, da CRP): a execução da decisão disciplinar antes da respectiva notificação é ilegal, 

por ser juridicamente ineficaz2138 e por dificultar o exercício ou o exercício informado do 

direito à tutela judicial2139. 

                                                      
2136. Cfr. artigo 149.º, n.º 1, do CPA. Sobre a distinção entre eficácia e executoriedade e a crítica a um 

“entendimento lato do conceito de executoriedade” e à “indistinção entre acção declarativa e a acção 
executiva da administração”, cfr. Maria Lúcia Amaral sobre as funções do título na execução administrativa e 
no processo jurisdicional, in “A execução dos actos administrativos no projecto de código de processo 
administrativo gracioso”, Revista Jurídica, n.º 4, Mar./Mai., 1984, AAFDL, pp. 160 e segs. 

2137. Na mesma linha, dispõem o artigo 66.º, alínea b), e artigo 132.º do CPA relativamente aos actos que 
impõem deveres, encargos, sanções, sujeições ou causem prejuízos. Diversamente, os actos administrativos 
em geral produzem efeitos “desde a data em que forem praticados” (artigo 127.º do CPA). 

Caso a notificação do trabalhador não seja possível, há lugar à publicação de aviso no Diário da 
República sobre a aplicação de sanção disciplinar, produzindo-se os respectivos efeitos decorridos 15 dias a 
contar da data dessa publicação (artigos 69.º, n.º 1, 59.º, n.º 2 e n.º 3, 70.º, n.º 1, do Estatuto Disciplinar de 
1984).  

O direito à notificação (artigo 268.º, n.º 3, da CRP) demanda que o acto seja levado à esfera de 
cognoscibilidade do seu destinatário, o que melhor é garantido, em primeira linha, através do endereçar-lhe a 
respectiva comunicação. Deve ter a “possibilidade clara, concreta e efectiva de [conhecer e] contestar um acto 
administrativo que constitui uma ingerência directa [nos seus direitos ou interesses legalmente protegidos]” 
(Acórdão do TEDH de 16 de Dezembro de 1992, Caso Geouffre de la Pradelle contra a França, p. 11, 
considerando 34, in http://cmiskp.echr.coe.int/) A notificação nestes termos nem sempre é possível, 
designadamente pelo desconhecimento do paradeiro daquele, constituindo esta uma situação em que se 
admite a “substituição da notificação pela publicação do acto administrativo num jornal oficial”. Cfr. Acórdão 
n.º 383/2005/T. Const. – Processo n.º 9/2005, DR., II Série, n.º 199, de 17 de Outubro de 2005, pp. 14 800 e 
segs., maxime, p. 14 804. 

2138. Cfr. artigo 130.º, n.º 2, do CPA. 
2139. Sem prejuízo, é possível a impugnação do acto “se a sua execução for desencadeada sem que a 

notificação tenha tido lugar” (artigo 59.º, n.º 2, do CPTA) ou, mais latamente, “tenha começado a produzir 
efeitos jurídicos” (artigo 54.º, n.º 1, alínea a), do CPTA). Ver, também, Ronny Abraham, “Les principes 
généraux de la protection juridictionnelle administrative en europe: L’influence des jurisprudences 
européenes”, Revue Européenne de Droit Public/European Review of Public Law, Vol. 9, n.º 3, 
autumn/automne, 1997, Esperia Publications Ltd, p. 586. 
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A sanção começa “a produzir os seus efeitos legais no dia seguinte ao da notificação do 

arguido”2140. Admite a lei o diferimento da notificação, pelo prazo máximo de trinta dias, 

mediante autorização do órgão administrativo que decidiu o procedimento, com 

fundamento na maior inconveniência para o serviço da execução da sanção disciplinar do 

que da permanência do funcionário punido2141. O impulso dirigido à autorização não será, 

em princípio, do trabalhador, conquanto a ponderação, segundo aquele critério, é apenas o 

da “conveniência do serviço”; será então do órgão administrativo que tendo poder de 

direcção sobre o trabalhador não tem o poder de punir. Constitui uma forma de suspensão 

da eficácia ditada pelo autor do acto2142.  

A sanção tem, naturalmente, de ser executada em conformidade com a decisão disciplinar 

respectiva, que só pode produzir os efeitos que a lei prevê2143. É o título para a respectiva 

execução: autoriza-a, circunscreve os seus limites e constitui critério da avaliação dos 

termos em que se processa2144.  

O cumprimento da sanção disciplinar e das limitações que do respectivo acto derivam 

“podem ser impostos coercivamente pela Administração sem recurso prévio aos tribunais”, 

“pelas formas e nos termos” que decorrem da lei2145. Os mesmos constituem parâmetros 

jurídicos de controlo autónomo da execução face ao acto disciplinar exequendo2146. 

Consoante o conteúdo da sanção disciplinar, o trabalhador fica obrigado ao “pagamento de 

quantia certa” (é o caso da multa) e à abstenção de um comportamento, a não comparecer 

                                                      
2140. Cfr. artigo 70.º, n.º 1, do Estatuto Disciplinar de 1984.  
2141. Cfr. artigo 69.º, n.º 3, do Estatuto Disciplinar de 1984. 
2142. Cfr. artigo 150.º, n.º 2, do CPA.  
2143. Cfr. artigo 13.º, n.º 1, do Estatuto Disciplinar de 1984: “As penas disciplinares produzem unicamente 

os efeitos declarados no presente diploma”. 
2144. Mutatis mutandis, cfr., em geral, Maria Lúcia Amaral sobre as funções do título na execução 

administrativa e no processo jurisdicional, in “A execução dos actos administrativos no projecto de código de 
processo administrativo gracioso”, Revista Jurídica, n.º 4, Mar./Mai., 1984, AAFDL, p. 159.  

2145. Cfr. artigo 149.º, n.º 2, do CPA e artigos 91.º e 92.º do Estatuto Disciplinar de 1984. 
2146. A não separação entre acto exequendo e actos de execução limita o controlo jurídico e jurisdicional 

destes porque a «fecha» no primeiro. Sobre a importância da distinção entre (auto) tutela declarativa e a tutela 
executiva, cfr. Maria Lúcia Amaral sobre as funções do título na execução administrativa e no processo 
jurisdicional, in “A execução dos actos administrativos no projecto de código de processo administrativo 
gracioso”, Revista Jurídica, n.º 4, Mar./Mai., 1984, AAFDL, pp. 162 e segs. 

Cfr. artigo 54.º, n.º 1, alínea a), e n.º 2, e artigo 37.º, n.º 2, alínea c), do CPTA. 
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ao serviço, por ter sido suspenso, colocado em situação de inactividade ou porque cessou a 

relação jurídica de emprego. A repreensão e alguns efeitos das demais sanções (por 

exemplo, restrição sobre o exercício do direito de férias, desconto na antiguidade) 

cumprem-se, ou “automaticamente e com independência de qualquer comportamento 

voluntário”2147 do trabalhador, ou assentam num facere da própria administração. 

No primeiro caso, deve o trabalhador ser notificado, juntamente com a notificação da 

decisão punitiva, ou, posteriormente, para pagamento voluntário da multa. Deve 

igualmente ser notificado de que, não ocorrendo aquele, uma de duas hipóteses se oferece 

para execução da sanção: ou o desconto, em prestações mensais, no vencimento2148 ou o 

recurso ao “processo de execução fiscal regulado no Código de Processo Tributário”2149, 

com base na certidão da decisão punitiva2150. Embora a lei não pareça vedar a utilização 

alternativa ao desconto no vencimento2151, não se crê ser de censurar este último, nos 

termos assinalados, porque, em abstracto, não se revela desproporcionado, ponderados os 

objectivos a que se dirige e os interesses do trabalhador2152.  

No segundo caso, o comportamento devido ao trabalhador pode ser reconduzido à 

“prestação de facto infungível”, o facto de não comparecer. A imposição ao trabalhador da 

sanção implica vedar-lhe o acesso ao local de trabalho e/ou a não atribuição ao mesmo de 

                                                      
2147. Maria Lúcia Amaral, “A execução dos actos administrativos no projecto de código de processo 

administrativo gracioso”, Revista Jurídica, n.º 4, Mar./Mai., 1984, AAFDL, p. 160. 
2148. Cfr. artigo 91.º do Estatuto Disciplinar de 1984 e artigo 152.º do CPA. 
2149. Cfr. artigo 92.º, n.º 1, do Estatuto Disciplinar de 1984 e artigo 155.º do CPA. 
2150. Na expressão do n.º 2 do artigo 92.º, n.º 2, do Estatuto Disciplinar de 1984, “[s]ervirá de base à 

execução a certidão do despacho condenatório”. 
2151. Sendo mesmo de optar, em primeira linha por esta na hipótese de o trabalhador informar que não 

pretende que o desconto seja feito através do vencimento. 
2152. Cfr. artigo 151.º, n.º 2, do CPA. Sobre “a administração impende, por via de regra, o dever de 

facultar ao particular o cumprimento voluntário, para que a execução se faça, realmente, «omisso voluntatis», 
o dever de escolher o meio coercitivo menos oneroso para o administrado, o mais adequado à prossecução do 
fim visado pela execução, e o mais confinado aos limites de acção definidos no título executivo que é o acto 
incumprido” – cfr. Maria Lúcia Amaral, “A execução dos actos administrativos no projecto de código de 
processo administrativo gracioso”, cit., p. 177, decantando “regras comuns relativas ao exercício da acção 
executiva” nos “direitos de inspiração continental”.  
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trabalho, o que há-de ocorrer “sempre com observância dos direitos fundamentais 

consagrados na Constituição e do respeito devido à pessoa humana”2153. 

O direito fundamental à tutela judicial efectiva (artigo 20.º, n.ºs 1 e 4, e artigo 268.º, n.º 4, 

ambos da Constituição) reclama a garantia do acesso aos tribunais, a existência de 

processos judiciais adequados e céleres à apreciação da legalidade do acto punitivo, como 

em geral, dos actos administrativos lesivos. A utilidade ou eficácia da decisão judicial 

depende, muitas das vezes, de uma intervenção judicial que detenha desde logo, se 

necessário, a execução do respectivo acto. Ponderoso é também atender aos interesses 

administrativos na imediata execução do acto. Não se trata de considerar o interesse público 

genérico, “motor de toda a actividade administrativa… mas um [específico] interesse 

público prevalente, que na situação concreta exige precisamente a execução do acto”2154. 

Não basta a invocação dos “interesses públicos que pretendem satisfazer as sanções 

disciplinares”, sendo necessário que a não execução imediata de uma concreta sanção cause 

grave perturbação aos interesses públicos caracterizados2155. Numa relação jurídica de 

emprego, estes são os corporizados pelo empregador público.  

A decisão disciplinar punitiva constitui um tipo de acto administrativo em relação ao qual 

se pode questionar a bondade do reconhecimento do privilégio da execução prévia e a 

suficiência da suspensão judicial de eficácia para tutela adequada do trabalhador.  

Entre a hipótese de execução imediata do acto, sem mais, e a hipótese de subtrair à 

Administração a autotutela executiva ou de atribuir à impugnação judicial “efeitos 

                                                      
2153. Rege, pois, o disposto no artigo 157.º, n.º 3, do CPA.  
Observa Maria Lúcia Amaral, a partir da análise da “execução dos actos administrativos nos direitos de 

inspiração continental”, que “a distinção, com algumas «nuances», entre a execução de obrigações de dare, de 
facere ou non facere e os respectivos trâmites formais é uma constante em todos os regimes, acrescentados de 
maiores preocupações garantísticas nos casos de prestação de facto fungível, em que a coacção sobre as 
pessoas se torna a única forma possível de execução.” Cfr. “A execução dos actos administrativos no projecto 
de código de processo administrativo gracioso”, cit., p. 177. 

2154. J. González Pérez apud Belén Marina Jalvo, El Régimen Disciplinario de los Funcionarios Públicos, 
cit., p. 300, nota 141. 

2155. Belén Marina Jalvo (que informa ser este o entendimento maioritário da jurisprudência espanhola), 
El Régimen Disciplinario de los Funcionarios Públicos, cit., pp. 310 e 311, e Eduardo García de Enterría e 
Tomás-Ramón Fernández, Curso de Derecho Administrativo II, cit., pp. 203 e 204. 
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automaticamente suspensivos, sem excepções”2156 – que a lei afasta (artigo 50.º, n.º 2, do 

CPTA) –, a tutela judicial cautelar é um instrumento jurídico de necessário equilíbrio, 

implicando a ponderação, pelo juiz, dos interesses em conflito2157. Este “adoptará ou não 

uma medida cautelar tendo em vista a intensidade das exigências do interesse público, a 

intensidade do periculum in mora invocado pelo particular e a proporcionalidade das 

diferentes medidas que se coloquem na concretização do interesse que deve prevalecer”2158, 

a natureza dos factos imputados, a sanção aplicada, considerando os efeitos “morais e 

económicos” (v.g., descrédito pessoal, a importância no património e economia do 

funcionário das remunerações que, por exemplo, deixa de auferir2159) sobre a esfera jurídica 

do trabalhador2160. 

Acresce ter presente que, sem prejuízo das garantias processuais do direito a uma tutela 

jurisdicional efectiva, é no procedimento administrativo que se situam, em primeira linha, e 

nele devem ser enfatizadas, as garantias do direito de defesa e o respeito do princípio da 

presunção de inocência2161.  

                                                      
2156. C. Chinchilla apud Belén Marina Jalvo, El Régimen Disciplinario de los Funcionarios Públicos, cit., 

p. 300, nota 141, Eduardo García de Enterría e Tomás-Ramón Fernández, Curso de Derecho Administrativo 
II, cit., p. 204 (defendem - como postulado pelo direito à tutela judicial efectiva, pelo princípio da presunção 
da inocência e atendendo à privação de bens que importa - a suspensão das sanções administrativas em geral 
como regra, “salvo eventuais medidas preventivas ou cautelares que podiam justificar eventualmente manter-
se a eficácia na pendência do recurso, medidas cautelares que deveriam ser objecto de uma fundamentação 
específica”) e Carla Amado Gomes, “Recurso hierárquico e suspensão automática dos efeitos de sanção 
disciplinar: nem o patrão morre nem a gente almoça!”, anotação ao Acórdão do Supremo Tribunal 
Administrativo (1.ª Secção), de 30.1.1997, P. 40 625, in Cadernos de Justiça Administrativa, n.º 5, 
Setembro/Outubro, 1997, p. 49 (“As sanções disciplinares, pela lesividade que implicam, ao nível psicológico 
e profissional, são tipos de actos que deveriam, em nosso entender, ver a sua eficácia suspensa por mera 
interposição do recurso contencioso. Esta solução iria ao encontro das preocupações constitucionais do 
respeito pelos princípios da presunção de inocência consagrado no art. 32.º, n.º 2, da CRP (aplicável por 
analogia ao direito disciplinar em virtude do seu carácter sancionatório) e da tutela jurisdicional efectiva, que 
nesta sede se justifica em termos reforçados”). 

2157. Belén Marina Jalvo, El Régimen Disciplinario de los Funcionarios Públicos, cit., p. 300, maxime, 
nota 141.  

2158. Belén Marina Jalvo, El Régimen Disciplinario de los Funcionarios Públicos, cit., pp. 302 a 307, e 
artigos 120.º do CPTA. 

2159. Sem que haja qualquer presunção de que os danos com expressão económica são sempre reparáveis. 
2160. Belén Marina Jalvo, El Régimen Disciplinario de los Funcionarios Públicos, cit., pp. 311 e 312. 
2161. Eduardo García de Enterría e Tomás-Ramón Fernández, Curso de Derecho Administrativo II, 

Novena Edición, Thomson Civitas, 2004, p. 194. 
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Outra forma de equilibrar ambos os interesses nas decisões disciplinares sancionatórias, 

prevista no artigo 138.3 da Ley de Regímen Jurídico y Procedimento Administrativo 

Común, é a de deferir a sua executividade até que se “tenha esgotado a via administrativa 

independentemente de controlo judicial posterior”, o que constitui uma excepção à 

executoriedade imediata dos actos administrativos em geral2162. Contra esta solução, 

aventa-se que esta discriminação não se justifica face a outros actos administrativos tão ou 

mais gravosos, “sem que possa considerar-se que os actos de natureza sancionatória são 

sempre mais lesivos ou gravosos que outros actos de conteúdo diferente, como pode ser, 

por exemplo, um acto de expropriação forçada” (designadamente, na comparação com uma 

pena de multa ou de suspensão). Aduz-se que subjacente a tal “tratamento de favor dos 

actos sancionatórios está exclusivamente a desconfiança face aos titulares do poder 

administrativo por terem nas suas mãos uma parcela do poder punitivo do Estado” e a 

“confiança cega” na “autoridade judicial”, pelo que então seria “mais coerente negar à 

Administração a titularidade do poder sancionatório em detrimento de uma 

jurisdicionalização desse poder que não se limite à incorporação de maior número de 

garantias processuais paralelas às do processo penal ou introduzir mecanismos de 

suspensão obrigatória do acto quando o afectado interponha o recurso contra ele, para que o 

juiz analise os interesses em jogo e decida se procede ou não a execução da sanção”2163. 

A introdução da possibilidade, sem prejuízo do deferimento de pedido de suspensão de 

eficácia do trabalhador, de adopção de “medidas provisionais oportunas” constitui uma 

forma de “assegurar os interesses da Administração”, designadamente, evitar a “perda de 

funcionalidade da Administração” ou a perturbação para o funcionamento do serviço da 

não execução imediata da sanção. Aquelas medidas não podem, no entanto, afectar ou 

“eliminar a eficácia do recurso jurisdicional ou da decisão de suspensão da eficácia”2164. 

 

                                                      
2162. Belén Marina Jalvo, El Régimen Disciplinario de los Funcionarios Públicos, cit., p. 300, nota 141.   
2163. M. Lafuente Benaches apud Belén Marina Jalvo, El Régimen Disciplinario de los Funcionarios 

Públicos, cit., p. 307, nota 167. 
2164. M. Lafuente Benaches apud Belén Marina Jalvo, El Régimen Disciplinario de los Funcionarios 

Públicos, cit., p. 307, nota 167. Ver, também, artigo 120.º, n.º 3, do CPTA. 
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6. A suspensão da execução  

A execução da sanção disciplinar pode ser suspensa por decisão do órgão que a aplica. A 

suspensão funda-se na previsão de que a simples censura e ameaça da sanção será bastante 

para prevenir futuras infracções disciplinares. A suspensão da execução assenta num 

prognóstico favorável sobre a conduta futura do infractor, a partir da avaliação do seu 

“comportamento” – o que permite considerar, designadamente, o grau de ilicitude da 

conduta infractora, a personalidade do trabalhador e o comportamento anterior –, as 

“circunstâncias da infracção” e o grau de culpa, neste caso, atenta a variabilidade possível 

relativamente a uma mesma infracção2165. 

As sanções de mera repreensão (salvo quanto ao registo biográfico) e expulsivas, pela sua 

natureza, não permitem a aplicação desta motivação. 

Não sendo um tipo autónomo de sanção, a respectiva suspensão confere-lhe um carácter 

persuasivo2166, o de impelir a que o trabalhador não volte a inobservar os deveres violados 

ou outros a que está obrigado no âmbito da relação jurídica laboral. A decisão punitiva fixa 

um prazo para a suspensão. Se decorrido o mesmo, o trabalhador não tiver praticado nova 

infracção, extingue-se a sanção, suprimida como tal do registo disciplinar. Caso assim não 

acontece, caduca a suspensão e há lugar à execução da sanção2167. 

A suspensão de uma sanção constitui uma forma menos gravosa e potencialmente tão ou 

mais eficaz de realizar as finalidades pretendidas com a respectiva aplicação. No Direito 

Penal, a suspensão da execução da prisão constitui “uma pena de substituição”, autónoma, e 

não uma simples modificação da execução da pena de prisão2168. Nesta medida, decretar ou 

                                                      
2165. Cfr. artigo 33.º, n.º 1, do Estatuto Disciplinar de 1984. Com referência ao artigo 39.º do Regulamento 

Disciplinar de 1913, exigia-se a ocorrência de “circunstâncias especiais além dos bons serviços e da 
assiduidade” (Lopes Navarro, Funcionários Públicos, cit., p. 236). 

2166. Sobre as sanções administrativas persuasivas (aquelas em que se pretende “convencer o administrado 
a cumprir certos deveres administrativos, recompensando-os pela alteração da sua conduta e apenas o punindo 
efectiva ou completamente se essa derradeira tentativa de preservar a ordem administrativa também se 
mostrar eficaz”), cfr. Marcelo Madureira Prates, Sanção Administrativa Geral: Anatomia e Autonomia, cit., 
pp. 191 a 193.  

2167. De acordo com Estatuto Disciplinar de 1984, o tempo de suspensão pode ser fixado entre 1 ano e 3 
anos, contado a partir da notificação ou publicação conforme os casos (artigo 33.º). Terminado o período de 
suspensão ou “de prova”, a sanção disciplinar há-de considerar-se extinta.  

2168. Cfr. artigos 50.º a 57.º do Código Penal, e Jorge Figueiredo Dias, “Velhas e novas questões sobre a 
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não a suspensão da execução da pena é expressão de “um poder estritamente vinculado” do 

julgador2169. No Direito Disciplinar dos vínculos jurídico-administrativos, a suspensão da 

sanção disciplinar constitui uma paralisação dos respectivos efeitos por determinado 

período de tempo2170 (não inferior a um nem superior a três2171). Não sendo uma sanção 

disciplinar autónoma, a incluir no elenco legal das sanções2172, não condiciona a lei o 

aplicador a decretar a suspensão nos termos em que o faz para o julgador em sede penal2173.  

Por outro lado, podendo a suspensão da execução de pena criminal ser “subordinada ao 

cumprimento de deveres” (por exemplo, “pagar dentro de certo prazo, no todo ou na parte 

que o tribunal considerar possível, a indemnização devida ao lesado, ou garantir o seu 

pagamento por meio de caução idónea”2174), implicar o cumprimento de regras de conduta 

(como, por exemplo, “não frequentar certos meios ou lugares”2175), ser acompanhada de 

regime de prova2176, assumem relevância particular para aferir da sua viabilidade, as 

condições de vida do agente. A ponderação da conduta anterior e posterior à prática do 

facto são, não só elementos importantes para elaborar um correcto juízo de prognose, mas 

também para aferir, em concreto, das “exigências mínimas e irrenunciáveis de defesa da 

ordem jurídica”2177. 
                                                                                                                                                                  
pena de suspensão de execução da prisão”, in Revista de Legislação e de Jurisprudência, Ano 124.º, n.º 3804, 
de 1 de Julho de 1991, p. 66.  

2169. Jorge Figueiredo Dias, “Velhas e novas questões sobre a pena de suspensão de execução da prisão”, 
in Revista de Legislação e de Jurisprudência, Ano 124.º, n.º 3804, de 1 de Julho de 1991, p. 67, n.º 3805, de 1 
de Agosto de 1991, p. 99. e Manuel Lopes Maia Gonçalves, Código Penal Português, Anotado e Comentado, 
14.ª edição, 2001, Almedina, Coimbra, p. 191. 

2170. Assim, no caso da repressão (escrita), a suspensão traduz-se na suspensão do registo respectivo 
(artigo 33.º, n.º 3, do Estatuto Disciplinar de 1984). 

2171. Cfr. artigo 33.º, n.º 2, do Estatuto Disciplinar de 1984.  
2172. Cfr. artigo 11.º do Estatuto Disciplinar de 1984.  
2173. . Concluindo este, pela verificação dos critérios legais, que “a simples censura do facto e a ameaça da 

prisão realizam de forma adequada e suficiente as finalidades da punição”, deve suspender a execução da 
pena de prisão em medida não superior a 3 anos Cfr. Acórdão n.º 61/2006/T. Const. – Processo n.º 442/2005, 
pp. 2952 e segs., maxime, p. 2956 e p. 2954, e artigo 50.º, n.º 1, do Estatuto Disciplinar de 1984. 

2174. Cfr. artigo 51.º, designadamente, n.º 1, alínea a), do Código Penal. 
2175. Cfr. artigo 52.º, designadamente, n.º 1, alínea b), do Código Penal.  
2176. Cfr. artigo 53.º do Código Penal.  
2177. Jorge Figueiredo Dias, destaca que o juízo de prognose reporta-se ao momento da decisão e não ao 

momento da prática do facto, pelo que os “crimes posteriores àquele que constitui objecto do processo, 
eventualmente cometidos pelo agente, podem e devem ser tomados em consideração e influenciar 
negativamente a prognose”, assim como podem intercorrer circunstâncias positivas, ainda que já tenham sido 
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Enquanto no Direito Penal se pensa em termos de “prevenção especial de socialização” 

(nos limites da necessária salvaguarda da prevenção geral”2178, nas sanções disciplinares 

trata-se do empregador aferir o que é melhor para a relação de trabalho, isto é, melhor para 

recuperar no seu interesse o cumprimento integral, pelo trabalhador, dos deveres e 

obrigações laborais. Para além do apoio na letra da lei – que estabelece que as “penas 

disciplinares… podem ser suspensas” (itálico nosso) –, compreende-se, do ponto de vista 

finalístico, que a suspensão seja uma manifestação discricionária e não vinculada2179. 

A decisão de suspender ou não a sanção “deve ser uma fundamentação específica, pois 

respeita a decisão logicamente subsequente à da determinação da medida concreta da 

pena”2180. Com efeito, só em face da sanção concretamente aplicada se pode aferir ser 

legalmente possível tal suspensão, na medida em que a lei a veda quanto às sanções de 

aposentação compulsiva e da demissão, por ser contraditório com o juízo de inviabilidade 

da relação laboral que estas pressupõem2181. 

Se no decurso do período de suspensão o trabalhador for punido com nova sanção 

disciplinar, a suspensão da sanção anteriormente aplicada caduca, iniciando a produção dos 

respectivos efeitos2182. A caducidade parece, para a lei, ser automática. No Direito Penal, é 

preciso que “as possibilidades de uma socialização em liberdade” se encontrem 

                                                                                                                                                                  
atendidas em sede de medida da pena (p. 68). 

Sobre os limites ao “valor da socialização em liberdade” e a não inclusão da culpa neste juízo, ver 
também Jorge Figueiredo Dias, “Velhas e novas questões sobre a pena de suspensão de execução da prisão”, 
in Revista de Legislação e de Jurisprudência, Ano 124.º, n.º 3804, de 1 de Julho de 1991, p. 69, e, n.º 3806, de 
1 de Setembro de 1991, p. 130. 

2178. Jorge Figueiredo Dias, “Velhas e novas questões sobre a pena de suspensão de execução da prisão”, 
in Revista de Legislação e de Jurisprudência, Ano 124.º, n.º 3804, de 1 de Julho de 1991, p. 69. 

2179. Leal Henriques, Procedimento Disciplinar, 1989, p. 117. 
2180. Acórdão n.º 61/2006/T. Const. – Processo n.º 442/2005, pp. 2952 e segs., maxime, p. 2956, e Jorge 

Figueiredo Dias, “Velhas e novas questões sobre a pena de suspensão de execução da prisão”, in Revista de 
Legislação e de Jurisprudência, Ano 124.º, n.º 3805, de 1 de Agosto de 1991, p. 97. 

2181. No Direito Penal, apenas a “pena de prisão aplicada em medida não superior a 3 anos” pode ser 
substituída pela suspensão da sua execução (artigo 50.º, n.º 1, do Código Penal). 

2182. No Código Penal, há lugar à revogação e não à caducidade e não basta que intercorra a condenação 
por outro crime para que a suspensão da execução da pena de prisão seja revogada, é preciso que o condenado 
revele que “as finalidades que estavam na base da suspensão não puderam, por meio dela, ser alcançadas” 
(artigo 56.º do Código Penal).  
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esgotadas2183. No Direito disciplinar não se justifica que o empregador para activar a 

execução da sanção que suspendeu tenha que demonstrar que a mesma suspensão não foi 

ou é bastante para o trabalhador cumprir os deveres e obrigações a que está vinculado. A 

imediatez e a proximidade da relação de emprego não se compadecem com o formalismo 

postulado pelo Direito Penal. 

A aplicação de uma sanção de escalão inferior à sanção objecto de suspensão de execução 

não constitui relativamente à suspensão uma alternativa, porque a “aplicação de uma pena 

mais benigna e de cumprimento imediato não produziria os mesmos efeitos”2184. Com 

efeito, sem deixar de ser aplicada ao trabalhador a sanção concretamente devida, as 

finalidades pretendidas são alcançáveis sem que chegue a sofrer na sua esfera jurídica os 

efeitos que lhe são próprios, podendo se aquelas forem atingidas, por seu empenho activo, 

esperar a respectiva extinção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
2183. Jorge Figueiredo Dias, “Velhas e novas questões sobre a pena de suspensão de execução da prisão”, 

in Revista de Legislação e de Jurisprudência, Ano 124.º, n.º 3808, de 1 de Novembro de 1991, p. 206. 
2184. Lopes Navarro, Funcionários Públicos, cit., p. 237. 
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CONCLUSÕES 

Secção IV 

As sanções disciplinares 

1. A sanção disciplinar é a expressão punitiva da inobservância culposa, pelo trabalhador, 

dos deveres e obrigações a que está vinculado na relação jurídica de emprego público. 

2. São três os seus elementos identificativos: i) pressupõe uma infracção disciplinar; ii) 

tem carácter punitivo ou sancionatório; iii) tem valoração e efeitos jurídico-laborais. 

3. A sanção disciplinar é uma sanção profissional, porque afecta o trabalhador enquanto 

parte numa relação jurídica de emprego, e é uma sanção pessoal, porque dirigida a si e 

insusceptível de transmissão. 

4. Não tem carácter ressarcitório nem reconstitutivo. 

5. As sanções disciplinares constituem uma espécie de medidas disciplinares. 

6. Estas compreendem o conjunto de disposições tomadas pelo empregador público no 

sentido da implementação, manutenção ou recuperação do cumprimento das prescrições 

disciplinares pelos trabalhadores ao seu serviço. 

7. As medidas disciplinares não punitivas não pressupõem a prática de infracção 

disciplinar e a observância de garantias procedimentais específicas prévias à sua 

aplicação. 

8. As restrições ao exercício de funções públicas constituem limites legais ao provimento 

em emprego público, sem carácter disciplinar, fundados no interesse colectivo ou em 

razões capacitárias. 

8.1. Obstam ao respectivo exercício e determinam a cessação da relação jurídica de 

emprego, uma vez apurada, em procedimento contraditório, a ocorrência a posteriori 

de circunstância ou requisito impeditivo do exercício de funções públicas. 

9. As denominadas «sanções estatutárias» são medidas profissionalmente desfavoráveis 

aplicadas ao trabalhador que deixe de reunir o perfil de competência e/ou idoneidade 

pessoal para o exercício de certas funções, independentemente de tal lhe ser censurável 

ou de se traduzir numa “concreta actuação profissional”.  
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9.1.Constitui exemplo deste tipo de medidas a dispensa de serviço, a qual constitui uma 

espécie de despedimento por inadequação superveniente do trabalhador às funções do 

correspondente emprego público. 

10. As sanções disciplinares afectam os direitos ou os interesses do trabalhador na relação 

jurídica de emprego. 

11. A definição legal das sanções disciplinares e dos seus efeitos deve respeitar o princípio 

da proporcionalidade e salvaguardar o conteúdo essencial dos direitos fundamentais do 

trabalhador. 

12. A generalidade das sanções tem efeitos remuneratórios directa ou indirectamente. 

13. As sanções disciplinares podem ser classificadas como conservatórias e extintivas da 

relação jurídica de emprego, principais ou acessórias, de carácter dinâmico ou estático. 

13.1. A repreensão pode ser de dois tipos: uma censura ou reparo ou uma advertência, 

preventiva de uma mas expressiva censura disciplinar formal. 

13.2. Pressupõe que a infracção disciplinar verificada revista pouca gravidade. Nesta 

medida, não pode ser aplicada no caso de se tratar de trabalhador que reitera a 

prática de infracção disciplinar ou a de trabalhador condenado pela prática de 

crime dotado de relevância disciplinar. 

13.2.Projecta-se, como as demais sanções, sobre a situação jurídica profissional do 

trabalhador.  

13.3. A sanção disciplinar de multa implica o pagamento, pelo trabalhador, de um 

quantitativo monetário certo. 

13.4. É distinta da sanção disciplinar redução do vencimento, pois o desconto até certo 

limite do seu valor constitui apenas um modo alternativo à execução fiscal. 

13.5. As sanções da inactividade e da suspensão impõem ao trabalhador o não exercício 

de funções por um determinado período de tempo. 

13.6. Distinguem-se pelo período de duração e pela gravosidade dos seus efeitos 

jurídicos. 
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13.7. A sanção da cessação da comissão de serviço é a sanção principal ou acessória 

aplicada aos trabalhadores parte numa relação jurídica de emprego titulada pela 

comissão de serviço, que é um título de exercício transitório de certas funções 

públicas. 

13.8. O que fica postergado com a não adopção pelo legislador da transferência como 

sanção disciplinar é, ou é também, a transferência enquanto mudança disciplinar 

de local de trabalho e de afectação funcional. 

13.9. Concluindo-se, em procedimento disciplinar (ou outro), pela prática de infracção 

disciplinar e tendo nele o trabalhador tido A oportunidade de se defender de uma 

imputação disciplinar, o órgão com competência para punir pode optar pela 

aplicação de uma medida correctiva em detrimento de uma medida disciplinar 

sancionatória.  

13.10. A utilização da transferência, enquanto mudança de local e posto de trabalho 

pode justificar-se como medida cautelar, temporária, como uma alternativa à 

suspensão preventiva do exercício de funções. 

13.11. A possibilidade de transferência ou colocação do trabalhador punido com 

suspensão ou inactividade, aquando do “regresso ao serviço”, “em serviço 

diferente da mesma unidade orgânica” constitui um dos efeitos jurídicos 

possíveis daquelas. 

13.12. Decisiva é a fundamentação do acto que a determina, a qual deve espelhar, de 

modo a permitir o necessário convencimento, as concretas razões que a 

justificam. 

13.13. As sanções de regresso à categoria anterior ou descida de escalão remuneratório 

são sanções disciplinares especialmente gravosas, por implicarem uma situação 

de retrocesso na situação profissional do trabalhador. 

13.14. Diferente é a sanção disciplinar que se traduz em dificultar ou impedir 

temporariamente que o trabalhador evolua na carreira, seja promovido ou utilize 

instrumento de mobilidade. 
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13.15. Como aquelas, não tem previsão no Direito disciplinar português. 

13.16. As sanções disciplinares que fazem cessar a relação jurídica de emprego público 

são tradicionalmente as de demissão e de aposentação compulsiva. 

13.17. O trabalhador aposentado compulsivamente fica sujeito ao regime geral relativo 

ao exercício de funções públicas por aposentado, sem prejuízo da penalização 

sobre o abono da correspondente pensão. 

13.18. O trabalhador demitido não fica impedido de voltar a exercer funções públicas 

senão temporariamente. O juízo negativo relativo à dignidade e à confiança para 

o exercício das funções a que se candidata tem de ser aferido em concreto, não 

apenas do ponto de vista da actividade em causa mas também à luz do 

circunstancialismo concreto do procedimento do recrutamento e das formas de 

selecção nele adoptadas. 

14. A aplicação de sanção disciplinar visa interpelar o trabalhador para o desvalor jurídico-

disciplinar da sua conduta, pretendendo-se que não cometa nova infracção disciplinar e 

que observe os deveres e obrigações a que está vinculado por força da relação jurídica 

de emprego público. 

14.1. Nalguns casos, a finalidade a acautelar é também a da prevenção geral e nesta 

principalmente negativa. É o que acontece quando importa afirmar a valia jurídica 

dos padrões laborais de comportamento e garantir a confiança e previsibilidade dos 

demais trabalhadores no exercício coerente do poder disciplinar. 

15. Na determinação da sanção disciplinar, para além da qualificação jurídica da conduta 

do trabalhador à luz dos critérios que recortam a tipologia das infracções disciplinares, 

confia a lei ao empregador a determinação da “medida e graduação” da sanção, dentro 

dos limites decorrentes critérios que enuncia, a saber, para além daqueles, o grau de 

culpa, as funções exercidas, o da personalidade do trabalhador, as circunstâncias em 

que a infracção foi cometida e as circunstâncias agravantes previstas na lei e as 

atenuantes no caso apuradas. 

16. O princípio da alternatividade entre acto e contrato administrativo, o princípio da 

específica participação do trabalhador arguido no procedimento disciplinar e o espaço 
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de apreciação e decisão de que dispõe o empregador público depõem no sentido da 

admissibilidade de acordos endoprocedimentais disciplinares, maxime de acordo 

parcialmente integrativo do acto administrativo final do procedimento disciplinar e de 

acordo sobre actos de trâmite.  

17. O regime de execução das decisões disciplinares segue o regime geral da execução dos 

actos administrativos. 

18. A suspensão administrativa de execução é informada pela finalidade de prevenção 

especial positiva. 

19. No futuro, é concebível associar, nos termos legais, o efeito suspensivo automático da 

sanção disciplinar à interposição da acção administrativa impugnatória. De notar, no 

entanto, que, quer o deferimento do «efeito suspensivo», quer a paralisação do mesmo 

são decisões judiciais de ponderação de interesses públicos e privados em situação de 

cruzamento complexo. 
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Secção V – As garantias de controlo  

 1. As garantias administrativas  

 1.1. As garantias administrativas gerais  

 1.2. A revisão do procedimento disciplinar  

 1.3. A reabilitação  

 1.4. A arbitragem, a conciliação, a mediação  

 1.5. O provedor de justiça  

 2. As garantias jurisdicionais  

 2.1. A presunção de legalidade dos actos administrativos e a 

presunção de inocência do trabalhador 
 

 2.2. O valor probatório dos factos provados no procedimento 

disciplinar 
 

 2.3. As providências cautelares  

 2.3.1. O direito à tutela jurisdicional efectiva  

 2.3.2. As providências cautelares judiciais e a eficácia das 

decisões disciplinares 
 

 2.3.3. A tipologia e os critérios de decisão das providências 

cautelares judiciais 
 

 2.4. O controlo jurisdicional da sanção disciplinar através da 

acção administrativa especial 
 

 2.4.1. A decisão negativa e a omissão ilegais   

 2.4.2. Os pressupostos processuais, em particular, a questão da 

legitimidade 
 

 2.4.3. Os fundamentos do controlo de legalidade  

 2.4.4. Os efeitos das sentenças de provimento  
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 2.4.4.1. O alcance das sentenças de provimento  

 2.4.4.2. Os «vencimentos» ou os prejuízos causados pelo acto 

ilegal 
 

 2.4.4.3. A “reintegração” e a “recolocação do trabalhador”.  

 2.4.4.4. A reiteração da decisão disciplinar invalidada  

 2.5. A acção administrativa comum  

 2.5.1. A efectivação de responsabilidade civil extracontratual 

por decisão punitiva ilegal 
 

 2.5.2. A intimação para um comportamento  

 2.5.3. A acção inibitória preventiva  

  Conclusões  
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Secção V – As garantias de controlo 

1. As garantias administrativas 

1.1. As garantias administrativas gerais 

A impugnação administrativa da decisão punitiva que põe termo ao procedimento 

disciplinar é uma das garantias de que dispõe o trabalhador para reagir a um acto que é 

lesivo da sua esfera jurídica2185, o que não constitui senão uma concretização do princípio 

geral de impugnação dos actos administrativos2186.  

A impugnação pode ser deduzida perante o autor do acto e perante órgão administrativo no 

quadro de uma relação jurídica hierárquica, de supervisão e de tutela. O recurso hierárquico 

impróprio interposto para órgão colegial de acto praticado por um dos seus membros e o 

recurso tutelar só existem nos casos expressamente previstos na lei2187, o que se 

compreende, atenta, respectivamente, a autonomia de cada membro do órgão colegial e a 

individualidade jurídica da pessoa colectiva pública. 

A lei pode conferir ao Governo competência para praticar actos “respeitantes aos 

funcionários e agentes do Estado e de outras pessoas colectivas públicas” (artigo 199.º, 

alínea e), da CRP). A descentralização administrativa é regulada por lei, sem prejuízo da 

sua garantia e do poder de superintendência e/ou tutela dos órgãos competentes (artigos 6.º, 

n.º 1, 237.º, n.º 1, e 267.º, n.º 2, da CRP). “A tutela administrativa sobre as autarquias locais 

consiste na verificação do cumprimento da lei por parte dos órgãos autárquicos e é exercida 

nos casos e segundo as formas previstas na lei” (artigo 242.º, n.º 1, da CRP). 

A tutela constitui uma forma de intervenção na esfera de uma outra pessoa colectiva; como 

tal, tem de ser legalmente admitida, não bastando a simples previsão de uma relação tutelar, 

antes tem de ser especificada no seu conteúdo e formas.  
                                                      

2185. Cfr. artigo 268.º, n.º 4, da CRP e artigos 73.º e segs. do Estatuto Disciplinar de 1984.  
2186. Cfr. artigo 158.º do CPA.  
O Estatuto Disciplinar de 1984 estabelece que “[d]a decisão proferida em processo disciplinar pode caber 

recurso hierárquico e recurso contencioso” e que “[d]as decisões condenatórias dos ministros e demais 
entidades competentes cabe recurso contencioso nos termos gerais” (respectivamente, artigo 73.º e artigo 
74.º). 

2187. Cfr. artigos 176.º, n.º 2, e 177.º, n.º 2, 1.ª parte, do CPA, e artigo 75.º, n.ºs 2 a 4, do Estatuto 
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Das decisões proferidas em procedimento disciplinar “em que o arguido seja funcionário ou 

agente dos institutos públicos” cabe, estabelece a lei, recurso para o membro do Governo 

competente2188. A lei não qualifica este recurso de recurso hierárquico – nem tal seria 

possível –, ao invés do que é geralmente entendido, pelo que não é necessário falar em 

“conversão” ou em “transformação” de recurso previsto como hierárquico em recurso 

tutelar2189. Se, em geral, para o legislador cabe recurso (tutelar) das “decisões disciplinares 

proferidas em processo disciplinar em que o arguido seja funcionário ou agente dos 

institutos públicos”, a questão que se pode colocar é a de saber se, nos mesmos institutos, 

se devem incluir as universidades e os institutos politécnicos. Maioritariamente (mas não 

pacificamente), são qualificados como institutos públicos do tipo estabelecimentos públicos 

ou institutos corporativo. Tal não obsta a que as universidades, pela sua especificidade, 

sejam integradas na administração autónoma2190. Nos termos da lei da autonomia 

universitária, que densifica as autonomias várias conferidas às mesmas pela Constituição, à 

“instância tutelar” compete “[c]onhecer e decidir dos recursos cuja interposição esteja 

prevista em disposição legal expressa”2191, competência que tem de ser vista no quadro das 

finalidades fixadas na mesma lei, a saber, “a garantia da integração de cada universidade no 

sistema educativo e a articulação com as políticas nacionais de educação, ciência e 

cultura”2192. A gestão das relações de trabalho, do ponto de vista da aplicação da disciplina, 

                                                                                                                                                                  
Disciplinar de 1984. 

2188. Cfr. artigo 75.º, n.º 2, do Estatuto Disciplinar de 1984. O n.º 1 do artigo 75.º dispõe que “[o] arguido 
e o participante podem recorrer hierarquicamente dos despachos que não sejam de mero expediente proferidos 
por qualquer dos funcionários e agentes mencionados no art. 16.º”; o n.º 2 do mesmo artigo que “[o] disposto 
no número anterior é aplicável ao recurso das decisões proferidas em processo disciplinar em que o arguido 
seja funcionário ou agente dos institutos públicos”. 

2189. Maria Fernanda Maças fala em conversão ou transformação, a qual critica. Cfr. declaração de voto 
ao Parecer da PGR n.º 74/2002, in DR., II Série, n.º 118, de 22 de Maio de 2003, pp. 7819 e 7820. 

A remissão, constante do n.º 2 do artigo 75.º do Estatuto Disciplinar de 1984, para o disposto no n.º 1 é 
naturalmente para a afirmação da recorribilidade para o “membro do Governo competente” (n.º 3) das 
decisões disciplinares dos órgãos dos institutos públicos e não para uma qualquer qualificação do recurso. 
Aliás, não cabendo ao legislador fazer doutrina são sempre de relativizar as qualificações legais. 

2190. Cfr. Marcelo Rebelo de Sousa, Lições de Direito Administrativo, Lisboa, 1995/1996, pp. 373 a 378 
(Para Marcelo Rebelo de Sousa são “pessoas colectivas públicas de natureza associativa e autónomas” (p. 
377), e Parecer da PGR n.º 74/2002, in DR., II Série, n.º 118, de 22 de Maio de 2003, pp. 7803 a 7820. 

2191. Cfr. alínea i) do n.º 2 do artigo 28.º da Lei n.º 108/88, de 24 de Setembro.  
2192. Cfr. n.º 1 do artigo 28.º da Lei n.º 108/88, de 24 de Setembro.  
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dificilmente se encaixa na ratio enunciada, justificativa do controlo tutelar. Devem, pois, 

ser excluídas de recurso tutelar2193, as decisões em matéria disciplinar proferidas pelos 

órgãos competentes das universidades. 

Tal como as universidades, os institutos politécnicos não são uma mera extensão do Estado, 

uma sua expressão indirecta. Referindo-se aos estabelecimentos do ensino superior, sem 

distinção, dispõe a lei que a “organização institucional do ensino superior deve assegurar 

que cada estabelecimento … é uma comunidade autónoma de saberes e competências 

dedicada à educação e ao conhecimento [e] tem um projecto educativo próprio e 

autónomo”2194. O poder de tutela assenta também nas finalidades assinaladas para o poder 

de tutela exercido sobre as universidades2195 e analisa-se fundamentalmente nos mesmos 

poderes2196. Nestes termos, cremos que se justifica igual tratamento ao do das 

universidades, no que toca à previsão de recurso tutelar das decisões tomadas pelos seus 

órgãos próprios2197. 

                                                                                                                                                                  
O artigo 17.º, n.º 2, da Lei n.º 26/2000, de 23 de Agosto, que “estabelece o regime da organização e 

ordenamento do ensino superior”, dispõe que a “autonomia dos estabelecimentos de ensino superior público 
não prejudica a sua articulação com os objectivos subjacentes à rede pública do ensino superior, nos termos 
do artigo 11.º, nem os poderes de tutela necessários para manter ou restaurar a normalidade institucional dos 
estabelecimentos”. A formulação traduz bem o carácter excepcional da tutela governamental sobre os 
estabelecimentos de ensino superior público. 

2193. Também por falta de específica previsão.  
2194. Cfr. artigo 3.º da Lei n.º 26/2000, de 23 de Agosto. 
2195. A saber, “a garantia da integração de cada universidade no sistema educativo e a articulação com as 

políticas nacionais de educação, ciência e cultura” (n.º 1 do artigo 7.º da Lei n.º 54/90, de 5 de Setembro).  
2196. Cfr. n.º 2 do artigo 7.º da Lei n.º 54/90, de 5 de Setembro, e n.º 2 do artigo 28.º da Lei n.º 108/88, de 

24 de Setembro.  
Embora sem enunciar a autonomia disciplinar dos institutos politécnicos, no âmbito da autonomia 

administrativa, a lei confere às escolas dele integrantes a competência para “[a]ssegurar a gestão e disciplina 
[do seu] pessoal, sem prejuízo da competência própria dos órgãos do instituto nesta matéria” (artigo 27.º, n.º 
1, alínea d), da Lei n.º 54/90, de 5 de Setembro). 

2197. Deve, pois, fazer-se uma interpretação restritiva ou ajustada, do n.º 2 do artigo 75.º do Estatuto 
Disciplinar de 1984, ao quadro legal dos institutos politécnicos, aliás posterior àquele estatuto disciplinar.  

O argumento da falta de um regime disciplinar especifico para os trabalhadores das universidades e 
institutos politécnicos (Parecer da PGR n.º 74/2002, in DR., II Série, n.º 118, de 22 de Maio de 2003, p. 7813) 
e, portanto, da necessária aplicação do Estatuto Disciplinar de 1984 não é relevante. A remissão ou a 
aplicação para um dado regime jurídico não dispensa a verificação, em concreto, da possibilidade da 
aplicação de cada uma das suas normas, designadamente, à face da natureza jurídica e relações inter-orgânicas 
das pessoas colectivas em causa. 

É contraditória a interpretação, a partir do Estatuto Disciplinar de 1984, segunda a qual “[n]o âmbito da 
sua autonomia disciplinar, os órgãos de governo das universidades têm competência para a aplicação aos 
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A notificação da decisão deve especificar “o órgão competente para apreciar a impugnação 

do acto e o prazo para este efeito, no caso de não ser susceptível de recurso contencioso” 

ou, ao invés, informar que em relação à mesma pode, desde logo, intentar a adequada acção 

judicial2198. Com efeito, não só para o órgão decisor as relações inter-orgânicas devem ser 

claras como o mesmo tem o dever de as tornar claras para o destinatário da decisão.  

O trabalhador cuja actuação é objecto de indagação disciplinar e é destinatário da decisão 

disciplinar é, naturalmente, o interessado directo no procedimento e naquela. O direito de 

impugnação administrativa da decisão disciplinar acautela os interesses dos que sejam por 

tal decisão afectados2199. “Têm legitimidade para reclamar ou recorrer os titulares de 

direitos subjectivos ou interesses legalmente protegidos que se considerem lesados pelo 

acto administrativo”2200, como tal, na medida em sejam identificáveis no procedimento 

disciplinar, cabe a notificação aos mesmos da decisão final proferida no mesmo. Pode ser o 

caso do participante, devendo adoptar-se uma perspectiva subjectiva da respectiva 

legitimidade2201. 

O recurso administrativo é um meio de impugnação da decisão final do procedimento 

disciplinar administrativo junto do membro do governo competente ou órgão executivo 
                                                                                                                                                                  
docentes, investigadores e demais funcionários e agentes de todas as penas disciplinares previstas nos n.ºs 1 e 
2 do artigo 11.º do Estatuto Disciplinar aprovado pelo Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro, delas cabendo 
recurso contencioso directo (artigos 3.º, n.º 1, e 9.º, n.ºs 1 e 3, da Lei n.º 108/88, e 268.º, n.º 4, da 
Constituição”) e a de que cabe recurso tutelar das decisões proferidas pelos mesmos em procedimento 
disciplinar. Cfr. estas conclusões, que se nos oferecem contraditórias, no Parecer da PGR n.º 74/2002, in DR., 
II Série, n.º 118, de 22 de Maio de 2003, p. 7803. 

2198. Cfr. artigo 268.º, n.º 3, da CRP e artigo 68.º, n.º 1, alínea c), do CPA.  
2199. Cfr. artigo 160.º do CPA.  
Em geral, “um conceito de decisão administrativa na qual só as partes são normalmente os litigantes 

actuais [é] … um modelo que pode servir as decisões do direito privado, mas é menos adequada às questões 
do direito público”. Neste sentido, Paul Craig, Public Law and Democracy in the United Kingdom and the 
United States of America, Clarendon Press Oxford, 1990, p. 176. 

Martinho Nobre de Melo adopta uma perspectiva objectiva, dizendo que as impugnações administrativas 
são importante para “a moralização no exercício das funções públicas e para uma aplicação justa e cuidadosa 
da lei”. O “recurso por excesso de poder”, em particular, referia-o como correlato da existência de um 
estatuto, porque só este permitiria identificar o arbítrio. 

2200. Cfr. artigo 160.º, n.º 1, do CPA.  
2201. A lei parece adoptar, no entanto, uma perspectiva objectiva da legitimidade do participante. “Na data 

em que se fizer a notificação ao arguido será igualmente notificado o instrutor e também o participante, desde 
que o tenha requerido” (Cfr. artigo 69.º, n.º 2, do Estatuto Disciplinar de 1984), reconhecendo a lei, 
expressamente e sem mais, legitimidade a este último para recorrer hierarquicamente (artigo 75.º, n.º 1,. do 
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autárquico, para que a analise, revogando ou diminuindo a sanção (o que constitui uma 

forma de a modificar2202) e, quanto ao primeiro, quando interposto pelo participante, 

segundo a lei, a agrave ou substitua por sanção mais grave, desde que a competência 

exercida pelo órgão a quo não seja exclusiva2203. O que não exclui, neste caso, um controlo 

meramente negativo, fundado na inconveniência ou demérito, isto é, a revogação, pelo 

órgão ad quem, da decisão disciplinar que repute desajustada do ponto de vista do 

mérito2204. “O órgão competente para decidir o recurso pode, se for caso disso, anular, no 

todo ou em parte, o procedimento administrativo e determinar a realização de nova 

instrução ou de diligências complementares”2205. O poder de “mandar proceder a novas 

diligências”2206 coloca-se no plano da legalidade e, portanto, da validade da decisão a 

proferir. Não importa o reexercício do poder dispositivo primário por parte do órgão ad 

quem. 

Nestes termos, o recurso só parcialmente é de reexame: (a) é-o quando for interposto pelo 

participante e o órgão a quo não tenha competência exclusiva; (b) o órgão ad quem não se 

pode servir de “elementos diversos dos que fundamentam a decisão do órgão a quo”2207, 

porque os elementos que podem servir de base à decisão são os elementos documentados 

                                                                                                                                                                  
Estatuto Disciplinar de 1984).  

2202. A modificação não é de admitir quando o órgão a quo decida no exercício de competência exclusiva 
(artigo 174.º, n.º 1, do CPA e artigo 75.º, n.º 6, do Estatuto Disciplinar de 1984). 

2203. Cfr. artigo 75.º, n.º 6, n.º 7 e n.º 4, do Estatuto Disciplinar de 1984. 
2204. Não obstante o princípio geral de que a impugnação administrativa (“as reclamações e os recursos”), 

salvo disposição em contrário, “pode ter por fundamento a ilegalidade ou a inconveniência do acto 
administrativo impugnado” (artigo 159.º do CPA), o apelo e a decisão à luz do segundo dos referidos 
fundamentos tem escassa expressão prática. Sobre a referência em geral à perda de “legitimidade” do recurso 
hierárquico, ver Paule Quilichini, “Réguler n’est pas juger”, AJDA n.º 20/2004, p. 1066, Alberto Xavier, 
Estatuto dos Funcionários (Justificação Jurídico-Política da Questão e Projecto de Lei), Lisboa, Portugal-           
-Brasil Limitada, Sociedade Editora, p. 27 (o autor vai mais longe, escrevendo, em 1922, sobre o recurso 
gracioso, que, “pela sua natureza, oferece na prática garantias pouco eficazes, porque, em geral, há a 
tendência para o agente recorrido não reformar o seu acto ou o superior hierárquico não anular a decisão do 
seu subordinado”. Ver, também, ver Miguel de la Cuetara, Las Potestades Administrativas, Editorial Tecnos, 
S.A., Madrid, 1986, p. 167. 

2205. Cfr. artigo 174.º, n.º 2, do CPA e artigo 75.º, n.º 6, do Estatuto Disciplinar de 1984.  
2206. Na expressão do n.º 6 do artigo 75.º do Estatuto Disciplinar de 1984.  
2207. Em sentido diferente, Carla Amado Gomes, “Recurso hierárquico e suspensão automática dos efeitos 

de sanção disciplinar: nem o patrão morre nem a gente almoça!”, anotação ao Acórdão do Supremo Tribunal 
Administrativo (1.ª Secção), de 30.1.1997, P. 40 625, in Cadernos de Justiça Administrativa, n.º 5, 
Setembro/Outubro, 1997, p. 48. 
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no processo disciplinar e recortados factual e juridicamente na acusação e no relatório do 

instrutor. 

O recurso administrativo de decisão disciplinar, diz-se que tem, à face da lei, carácter 

necessário, quer seja hierárquico quer seja tutelar. Quanto a este, entende-se que não. A 

previsão legal, neste caso, de recurso (tutelar) não permite leitura diversa, porque se limita 

a enunciar a possibilidade de recurso tutelar2208 e porque não se coaduna com o facto de o 

sujeito público empregador ser a entidade tutelada2209. Os traços do recurso tutelar de 

decisões disciplinares são, pois, os gerais: (1) tem carácter facultativo; (2) não tem por 

fundamento a inconveniência; (3) e não admite tutela substitutiva. 

Quanto ao recurso hierárquico, dir-se-á que o carácter suspensivo do recurso previsto2210 

aponta nesse sentido, atenta a regra geral da suspensão do acto recorrido que se verifica 

com a interposição de recurso hierárquico necessário2211. Na pendência de impugnação 

administrativa, em geral, pode o interessado impugnar contenciosamente o acto e requerer a 

adopção de providências cautelares2212. Tal não afasta a necessidade de a impugnação 

judicial ser precedida daquela, no quadro de uma relação inter-orgânica que é de 

hierarquia2213, quando a lei expressamente o exija, como é o caso relativamente às sanções 

cuja aplicação não seja “da exclusiva competência de um membro do Governo”2214. O 

                                                      
2208. “O disposto no número anterior é aplicável ao recurso das decisões proferidas em processo 

disciplinar em que o arguido seja funcionário ou agente dos institutos públicos” (n.º 2 do artigo 75.º do 
Estatuto Disciplinar de 1984). O n.º 1 do artigo 75.º dispõe que “[o] arguido e o participante podem recorrer 
hierarquicamente dos despachos que não sejam de mero expediente proferido por qualquer dos funcionários e 
agentes mencionados no artigo 16.º”. O Estatuto Disciplinar dispõe que da “decisão proferida em processo 
disciplinar pode caber recurso hierárquico e recurso contencioso” (artigo 73.º). O artigo 75.º especifica caber 
recurso administrativo quer intercedendo relação de hierarquia quer intercedendo relação de superintendência 
e/ou tutela; neste caso, só há lugar a recurso tutelar necessário quando esse seu carácter for expressamente 
previsto (artigo 177.º, n.º 2, do CPA). 

2209. Cfr. artigo 167.º, n.º 2, e artigo 177.º, n.º 2, do CPA.  
2210. Cfr. artigo 75.º, n.º 6, artigo 73.º do Estatuto Disciplinar de 1984. O artigo 74.º do Estatuto 

Disciplinar de 1984 prevê, especificamente, que “[d]as decisões condenatórias dos ministros e demais 
entidades competentes cabe recurso contencioso nos termos gerais”. 

2211. Cfr. artigo 170.º, n.º 1, do CPA. 
2212. Cfr. artigo 59.º, n.º 5, do CPTA. 
2213. Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 499/96, in DR, II Série, n.º 152, de 3 de Julho de 1996.  
2214. Cfr. n.º 8 do artigo 75.º do Estatuto Disciplinar de 1984. De acordo com o n.º 1 do artigo 167.º do 

CPA, o recurso hierárquico “é necessário ou facultativo, consoante o acto a impugnar seja ou não 
insusceptível de recurso contencioso”. 
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carácter necessário do recurso serve fundamentalmente os interesses públicos da pessoa 

colectiva empregadora e racionalização do recurso à tutela jurisdicional. 

Na previsão legal, o controlo da decisão disciplinar (punitiva ou de arquivamento2215) pode 

não ser um controlo meramente negativo, de anulação ou revogação, mas de reexame, 

porque o membro do Governo pode manter, diminuir, agravar e substituir (nestes dois 

últimos caos o agravamento só possa ocorrer no caso de o recurso ser interposto pelo 

participante2216). A possibilidade de, no caso de recurso interposto pelo participante, poder 

haver agravamento da sanção aplicada ou aplicação de sanção mais grave, parece 

corresponder à admissão da chamada reformatio in pejus2217. A “técnica procedimental da 

reformatio in pejus (…) permite ao órgão que conhece e decide o recurso agravar as 

sanções do recorrente ou de terceiros não recorrentes”, cuja expressão mais grave é a de 

impor uma sanção a quem foi absolvido no procedimento prévio2218. O recurso, como 

garantia que é, não deve funcionar em desfavor dos sujeitos a quem é reconhecido. Não 

deve, nesta medida, ser admitida a reformatio in pejus2219. Nas relações não hierárquicas 

em que se preveja recurso hierárquico impróprio ou tutelar, mesmo quando interposta pelo 

participante, não se coaduna, também, com a «autonomia» do órgão e ou pessoa colectiva 

empregadora que aplica a sanção. A admitir-se, no seio das relações hierárquicas, o 

conteúdo dispositivo da decisão de agravamento e de substituição está quadruplamente 

limitado: i) pelo constante da acusação; ii) pelos factos que a prova recolhida permita 

considerar provados; iii) pela necessária audição do trabalhador2220; iv) e, no caso de o 

órgão ad quem promover a realização de novas diligências de prova que importem a 

ampliação da imputação disciplinar, pela reformulação da acusação. 
                                                      

2215. Interposto pelo participante ou, eventualmente, pelo arguido no caso da amnistia. 
2216. Cfr. n.ºs 6 e 7 do artigo 75.º do Estatuto Disciplinar de 1984, e Carlos Alberto Fernandes Cadilha, 

Direito disciplinar da função pública. Alguns tópicos, cit., p. 22. 
2217. No Direito Processual Penal, a Lei n.º 2139, de 14 de Março de 1969, cujo artigo 1.º deu nova 

redacção ao artigo 667.º do CPP, proibiu expressamente a agravação da pena em recurso interposto pela 
defesa, passando a vigor no ordenamento jurídico português a proibição de reformatio in pejus – Cfr. Fausto 
de Quadros, Os Conselhos de Disciplina na Administração Consultiva Portuguesa, pp. 415 e 416.  

2218. Eduardo García de Enterría e Tomás-Ramón Fernández, Curso de Derecho Administrativo II, 
Novena Edición, Thomson Civitas, 2004, pp. 205 e 206. 

2219. René Chapus, Droit administratif général, Tome 2, 5. Édition, Montchrestien, 1991, p. 269. 
2220. Michel Stassinopoulos, Le Droit de la Défense Devant les Autorités Administratives, cit., p. 146.  
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No quadro de recurso interposto ou por sua iniciativa, a Administração pode anular ou 

declarar a nulidade da decisão disciplinar. Esta anulação ou a declaração de nulidade 

decorre do regime geral de invalidade dos actos administrativos2221. Na sequência da 

mesma, pode seguir-se a repetição ou o prosseguimento do procedimento a partir da parte 

afectada. A decisão mais gravosa que, nesta sequência, venha a ser proferida, é uma decisão 

nova, diferente da anteriormente invalidada, apoiada na matéria acusatória e na matéria 

probatória (re)assente ou redefinida. Não sendo a mesma a base decisória, desde logo 

porque se afasta da anterior, por esta ter sido apurada ilegal, ao invés da nova que se 

pretende conforme à lei, não pode falar-se em reformatio in pejus2222. 

O órgão ad quem, ajuizando válida a decisão punitiva, pode concluir, no âmbito de recurso 

interposto ou por sua iniciativa, ponderando os critérios legais da determinação da sanção e 

da sua medida2223, pela necessidade da sua revogação2224. Não obstante a dupla 

possibilidade legal de decisão revogatória fundada na ilegalidade ou na inconveniência, a 

tendência do órgão ad quem é para se quedar pela primeira, sem prejuízo de a segunda 

interceder em parte na apreciação da aplicação de tais critérios. 

Com o recurso hierárquico interposto, o superior é confrontado com o exercício por parte 

de um órgão subalterno do poder disciplinar, é chamado a reapreciar os termos em que foi 

ajuizada disciplinarmente relevante uma dada conduta do trabalhador2225. A competência 

dispositiva do mesmo é secundária, atenta a desconcentração legal da competência 

dispositiva primária2226, sendo como tal de admitir a intervenção primária do primeiro 

apenas no caso de inércia ilegal do segundo2227. 

                                                      
2221. Cfr. artigos 134.º, n.ºs 2 e 3, e 141.º do Código do Procedimento Administrativo.  
2222. Neste sentido, também Acórdão do STA de 28 de Janeiro de 2004, Recurso 40.994/96, in Acórdãos 

Doutrinais do Supremo Tribunal Administrativo, Ano XLIII, n.º 508, pp. 610 a 617. 
2223. Cfr. artigo 28.º do Estatuto Disciplinar de 1984.  
2224. Cfr. artigo 140.º do CPA.  
2225. Na expressão de Miguel de la Cuetara (Las Potestades Administrativas, Editorial Tecnos, S.A., 

Madrid, 1986, p. 166), “trata-se de «dar uma volta [jurídica] mais ao assunto»”. 
2226. Cfr. artigos 17.º a 21.º do Estatuto Disciplinar de 1984.   
2227. A norma do artigo 16.º do Estatuto Disciplinar de 1984 não é suficientemente clara para apoiar a 

interpretação de competência simultânea, porque o que dela decorre com segurança é que os superiores 
hierárquicos podem alterar as decisões tomadas pelos inferiores hierárquicos no exercício do poder disciplinar 
e que podem praticar os actos que os mesmos poderiam praticar, mas não diz que se pode substituir ao órgão 
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A interposição de recurso administrativo sustém os efeitos jurídicos do acto impugnado, 

mantendo-se o efeito suspensivo até à respectiva decisão, pelo que é ilegal a execução da 

sanção disciplinar ou a produção de efeitos que lhe andam associados2228. 

1.2. A revisão do procedimento disciplinar 

A revisão de procedimento disciplinar é “um meio de impugnação extraordinário”2229 da 

decisão disciplinar punitiva. Pode ser pedida a todo o tempo2230 e dirige-se à prova 

extemporânea da inexistência dos factos consubstanciadores da infracção disciplinar ou de 

factos que apoiem aquela pela qual o trabalhador foi punido2231. O instituto da revisão tem 

um carácter excepcional face aos termos gerais da estabilidade jurídica dos actos 

administrativos2232. O que está em causa é a existência material dos factos integrativos e 

definidores de dada infracção disciplinar. Daí que pressuponha a superveniente verificação 

de “circunstâncias ou meios de prova” e que os mesmos possam demonstrar a 

insubsistência dos factos determinativos da concreta punição disciplinar. Dito de outra 

forma, existem “factos novos ou circunstâncias susceptíveis de justificar a inocência do 

punido ou a inadequação da penalidade aplicada”2233. O facto ou factos relevantes são 

                                                                                                                                                                  
legalmente competente sem mais, independentemente de quaisquer pressupostos, maxime, a inércia ilegal do 
inferior.  

2228. Cfr. Acórdão do Tribunal Administrativo Sul, de 9 de Dezembro de 2004, processo n.º 06910/03 
(http://www.dgsi.pt/jtca): o Tribunal considerou “ilegal a cessação da missão, e apresentação na Direcção 
Nacional, do oficial da PSP a quem foi aplicada a pena disciplinar de repreensão escrita, mormente quando tal 
sanção depende de recurso hierárquico, com efeito suspensivo, ainda não decidido”.  

2229. Leal Henriques, Processo Disciplinar, 1989, p. 229.  
2230. O Estatuto Disciplinar de 1984, vigente, um prazo para poder ser requerida (artigo 78.º). 

Diversamente, o Estatuto Disciplinar de 1979 (artigo 73.º, § único) e o Estatuto dos Funcionários 
Ultramarinos (artigo 420.º, § 1), que estabeleciam o prazo de 180 dias, a contar da data do conhecimento pelo 
agente disciplinarmente sancionado, para requer a revisão do processo disciplinar. A fixação de um prazo a 
partir do termo a quo do conhecimento torna-se pouco eficaz do ponto de vista do controlo do início da 
respectiva contagem, ainda que incumbisse ao interessado demonstrar que o seu requerimento tinha sido 
presente dentro do prazo, cujo ónus – do ponto de vista da conciliação da segurança jurídica com a «verdade 
punitiva» – pode considerar-se desproporcionado. Ver Marcello Caetano, Manual de Direito Administrativo, 
Vol. II, 10.º edição, Coimbra, 1991, p. 871. 

2231. André Gonçalves Pereira, em 1967, refere-se à revisão como uma “figura” que, “no processo 
gracioso”, é “especialmente destinada à correcção do erro de facto” (Erro e Ilegalidade no Acto 
Administrativo, p. 242).  

2232. Cfr. n.º 3 do artigo 78.º do Estatuto Disciplinar de 1984.  
2233. Cfr. artigo 174.º da Lei brasileira n.º 8.112, de 11 de Dezembro de 1990.  
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aqueles que tiverem sido decisivos para a punição2234. Assim, “[c]arece de fundamento o 

pedido de revisão se dos novos meios de prova mais não pôde colher-se, relativamente ao 

que decorria do acto punitivo, que um mero depoimento abonatório por parte de uma 

testemunha que depôs noutro processo, insusceptível … de mostrar a inocência do arguido” 

(Acórdão do Pleno do STA, de 20 de Maio de 2003)2235. De igual modo, não é susceptível 

de determinar a revisão a “simples alegação de ilegalidade, de forma ou de fundo, do 

processo e da decisão disciplinar”2236. Já releva o apuramento em processo criminal de que 

o agente, trabalhador punido em procedimento disciplinar pelos mesmos factos, não os 

praticou, com a consequente absolvição2237.  

Marcello Caetano escreve: “O fundamento do pedido só pode ser a injustiça da pena 

aplicada, nunca a ilegalidade desta ou do processo, pois os vícios do acto devem ser 

discutidos por via contenciosa na altura própria”2238. Desta feita, subtrai ao plano da 

legalidade a análise (verificação e prova) dos factos constitutivos da infracção disciplinar, 

sendo certo que subtrai, igualmente, o “julgamento [administrativo] respeitante à matéria de 

facto” ao controlo judicial2239. Esta leitura tem de ser revista. Os factos integrativos da 

infracção disciplinar são os pressupostos estruturais desta e da consequente sanção. No 

controlo administrativo e jurisdicional, cabe a verificação da sustentabilidade dos factos 

considerados no relatório como provados e integrativos da infracção pela qual o trabalhador 

                                                      
2234. Cfr. artigo 78.º, n.º 1, do Estatuto Disciplinar de 1984, Acórdão do Tribunal Administrativo das 

Nações Unidas, de 31 de Janeiro de 2005, processo n.º 1185, “Berg contra Secretário-Geral das Nações 
Unidas” (http://untreaty.un.org/) e artigo 174.º da Lei brasileira n.º 8.112, de 11 de Dezembro de 1990. 

2235. Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, Pleno da Secção do Contencioso Administrativo de 
20 de Maio de 2003, Processo n.º 034324, in www.dgsi.pt/jsta, N.º Convencional JSTA0002394 e N.º do 
Documento SAP20030520034324, também publicado in Acórdãos Doutrinais do Supremo Tribunal 
Administrativo, Ano XLIII, n.º 508, pp. 577 a 587. 

2236. Cfr. n.º 3 do artigo 79.º do Estatuto Disciplinar de 1984.  
2237. Parecer da PGR n.º 24/1995, de 7 de Dezembro de 1995, pp. 22 e 24, PGRP00000743 e Documento 

PPA19951207002400.  
2238. Manual de Direito Administrativo, Vol. II, 10.º edição, Coimbra, 1991, p. 870. O artigo 176.º da Lei 

brasileira n.º 8.112, de 11 de Dezembro de 1990, dispõe que a “simples alegação de injustiça da penalidade 
não constitui fundamento para a revisão, que requer elementos, ainda não apreciados no processo originário”. 
Ver também Leal Henriques, Procedimento Disciplinar anotado, 1989, 2.ª edição, pp. 44 e 45. 

2239. Manual de Direito Administrativo, Vol. II, 10.º edição, Coimbra, 1991, pp. 870 e 875. O mesmo se 
infere do discurso do Deputado Alberto Xavier, in Estatuto dos Funcionários (Justificação Jurídico-Política da 
Questão e Projecto de Lei), Lisboa, Portugal-Brasil Limitada, Sociedade Editora, p. 33. 
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foi acusado e sancionado. A inexistência e/ou a insuficiência probatória afectam a validade, 

por erro nos pressupostos, da decisão punitiva2240 2241. Nestes termos, não é de subtrair do 

plano da legalidade a revisão, mas sim a “simples alegação de ilegalidade, de forma ou de 

fundo”2242. O que está em causa não é, nem a ofensa da legalidade procedimental e formal, 

nem a ofensa da legalidade substantiva em geral, designadamente, o “quadro normativo” 

qualificativo dos factos2243, mas apenas a legalidade em particular da substância dos factos 

que sustentam a infracção no caso concreto, com a nota distintiva de a sua discussão não ter 

sido possível contemporaneamente à tomada da decisão e em sede da sua impugnação2244. 

É preciso, pois, a verificação de “circunstâncias ou meios de prova” e não a mera alegação 

ou indícios de insubsistência factual dos factos que levaram à condenação2245.  

No contrabalanço entre a estabilidade dos actos administrativos (respeito da autoridade do 

caso decidido) e o valor da segurança jurídica, por um lado, e a «descoberta» de que não 

houve infracção, porque os factos ou alguns dos factos que a constituem não ocorreram ou 

afinal carecem de prova ou não são imputados ao arguido, há-de o valor da justiça – 

traduzido em não punir que não praticou a infracção punida - prevalecer, melhor, admitir-se 

                                                      
2240. Acórdão do TCA, processo n.º 10530/01, in www.dgsi.pt. Analisado o processo e considerando em 

particular o relatório fundamentador da decisão punitiva, o Tribunal conclui: “surgem como pressupostos da 
punição determinados factos relativamente aos quais a prova, objectivamente duvidosa e contraditória, não se 
mostra suficientemente elucidada pela autoridade recorrida e tal deficiência, atentas as circunstâncias de facto, 
constitui erro sobre os pressupostos de facto em que se baseou a decisão” (p. 7). Ver, também, Acórdão do 
STA de 25 de Outubro de 2001, processo n.º 047571, JSTA00056857 e SA120011025047571. 

2241. André Gonçalves Pereira pronuncia-se no mesmo sentido, em Erro e Ilegalidade no acto 
administrativo, p. 72, e Raimundo Nonato Fernandes, “Do procedimento disciplinar na função pública”, in 
Revista de Direito Público, Ano XIV, Janeiro/Junho – 1981, n.º 57-58, editora revista dos tribunais, p. 59. 

Os argumentos que Marcello Caetano usa em contrário não colhem, a saber, o de que a lei exclui a 
revisão com fundamento em ilegalidade e a necessidade de proteger a segurança jurídica (pp. 875 e 876). 
Com efeito, a letra da lei não permite deslocar o problema da existência dos factos para fora da legalidade, 
antes tem de ser lida não perdendo de vista o desvalor jurídico à face da lei de um acto administrativo 
desprovido do necessário apoio de facto. Depois, não se trata de discutir - com preterição do valor da 
segurança jurídica - a legalidade da decisão punitiva, mas apenas um aspecto estrutural da mesma (os factos). 

2242. Cfr. n.º 3 do artigo 79.º do Estatuto Disciplinar de 1984. 
2243. Destacando este aspecto, ver Acórdão do STA de 11 de Fevereiro de 2003, processo n.º 01457/02, 

n.º Convencional JSTA00058826 e n.º do Documento SA12003021101457 (p. 6). Não obstante, na tradição 
de Marcello Caetano, «alimenta» a distinção entre legalidade e justiça, dizendo que o que se contrapõe na 
revisão são o princípio da justiça e o princípio da segurança. 

2244. É que entretanto, verificaram-se “circunstâncias ou meios de prova” que não puderam “ter sido 
utilizados pelo arguido no processo disciplinar” (artigo 78.º, n.º 1, do Estatuto Disciplinar de 1984). 

2245. Cfr. n.º 1 do artigo 78.º do Estatuto Disciplinar de 1984.  
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a prevalência de um aspecto essencial para a legalidade da punição, que são os factos que a 

justificam2246. Na medida em que está em causa a materialidade da infracção disciplinar e, 

portanto, a legalidade da mesma, quanto ao estrito aspecto da sua existência, a decisão que 

julgue procedente a revisão corresponde a uma revogação com fundamento em ilegalidade 

e, por isso, produz efeitos ex tunc2247. Tal significa que os efeitos passados devem ser 

suprimidos, como seja, por exemplo, o cancelamento da inscrição da sanção no registo 

disciplinar e a contagem do tempo de serviço2248. Sendo apenas parcialmente infirmados os 

factos, fica aberta a hipótese da alteração da decisão punitiva, reformada ou convertida num 

acto com fundamentos válidos. 

Elemento determinante da revisão é a existência de “circunstâncias ou meios de prova” cuja 

verificação seja susceptível de “demonstrar a inexistência dos factos que determinaram” a 

punição2249. A expressão “meios de prova” refere-se à «prova»-instrumentos, aos “meios 

usados, de natureza diversa”, para dar conta da “verdade ou falsidade dos factos 

invocados”, e não à “actividade probatória” ou ao “resultado” da prova produzida. Neste 

sentido, esgrime o Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 11 de Fevereiro de 

2003, Processo n.º 01457/02, que afirma ser no primeiro sentido que “o termo prova – 

como meio usado – é utilizado pelo legislador no artigo 78.º, n.º 1, do ED”2250. Deste modo, 

parece querer-se excluir a realização de diligências probatórias ou a produção de prova – 

ainda que efectivamente não pudesse ter sido promovida pelo trabalhador aquando do 

procedimento disciplinar.  

                                                      
2246. Devendo a legalidade ser justa não faz sentido, em princípio, contrapor-se a legalidade à justiça.  
2247. Na hipótese em que sejam infirmados os factos sem os quais não há infracção disciplinar, a decisão 

que julgue procedentes os factos será, mais do que uma anulação dos efeitos da sanção, uma declaração de 
nulidade ou mesmo inexistência do acto, porque não se trata de erro nos factos, mas da ausência de factos que 
permitam ter por verificada uma dada infracção. 

2248. O artigo 83.º do Estatuto Disciplinar de 1984 reconhece à revogação da sanção por força da revisão 
do processo disciplinar, os efeitos comuns (independentemente da sanção) de “cancelamento do registo da 
pena no processo individual do funcionário ou agente” e a “anulação dos efeitos da pena” (alíneas a) e b) do 
n.º 2 do artigo 83.º). Cfr. também artigo 78.º do Estatuto Disciplinar de 1979 e artigo 618.º do Código 
Administrativo.  

2249. Cfr. Estatuto Disciplinar de 1984, como o anterior Estatuto de 1979 e o Estatuto dos Funcionários 
Ultramarinos. 

2250. In www.dgsi.pt/jsta, N.º Convencional JSTA00058826 e N.º do Documento SA12003021101457.  
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Não deve, no entanto, excluir-se a realização ulterior de diligências probatórias, porque a 

insustentabilidade fáctica da decisão punitiva decorre quer dos meios de prova aduzidos 

quer de circunstâncias alegadas (que uma vez demonstradas) contrariam a versão que fez 

vencimento da decisão. 

O alcance da revisão depende da sanção disciplinar aplicada. Quanto à restituição dos 

abonos de remuneração que o trabalhador deixou de receber, por um lado, releva o facto de, 

relativamente a algumas das sanções, não haver trabalho prestado e, pelo outro, o facto de a 

não prestação não ser imputável ao trabalhador. Dir-se-á que não é igualmente imputável à 

Administração, na medida em que o instrutor do procedimento disciplinar e o órgão 

administrativo decisor actuaram com a diligência devida, perfilando-se a decisão punitiva 

como «legalmente sã», do ponto de vista dos factos que concorreram na situação concreta, 

em termos que justificavam que fosse dada por verificada a prática pelo trabalhador de 

certa infracção disciplinar e tanto era assim que as próprias «circunstâncias ou meios de 

provas» susceptíveis de infirmar esse juízo também para o arguido só se ofereceram a 

posteriori2251. Uma solução de equilíbrio parece ser aquela que reconhece ao trabalhador o 

pagamento das remunerações que deixou de ganhar descontados os abonos que, no período 

em que não exerceu funções, recebeu por virtude do exercício de outra profissão, numa 

lógica de consideração dos prejuízos sofridos, incluindo prejuízos morais2252. Não procede 

o argumento de que o não pagamento das remunerações se justifica como forma de prevenir 

que o órgão administrativo desatenda, no exercício de um poder discricionário, pretensões 

de revisão atendendo às “consequências económicas” que daí advêm “para os cofres 

públicos”2253. Por um lado, porque a decisão assim motivada, proferida sobre requerimento 

de revisão, alicerçar-se-ia em fundamento diverso do permitido pela lei e estaria dessa feita 

ferida de ilegalidade. Por outro lado, porque aquela decisão não corresponde ao exercício 

de um poder discricionário. Se “circunstâncias ou meios de prova” que não puderam ter 

sido utilizados pelo trabalhador no procedimento disciplinar demonstrarem “a inexistência 

                                                      
2251. Sem que se esqueça, naturalmente, que é à Administração que cabe fazer a prova dos factos que 

imputa ao agente. 
2252. Cfr. 2.ª parte do n.º 6 do artigo 83.º do Estatuto Disciplinar de 1984.  
2253. Marcello Caetano, Manual de Direito Administrativo, Vol. II, cit., p. 877. 
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dos factos que determinaram a condenação”, não pode aceitar-se a sua punição ou a 

manutenção da sua punição. Importa ter presente, por outro lado, que o ónus da prova, no 

procedimento sancionatório, impende sobre o autor da decisão punitiva, pelo que a 

exigência de que “as circunstâncias ou meios de prova” não pudessem ter sido utilizados 

pelo trabalhador no procedimento disciplinar há-de ter o sentido preciso de evitar colocar 

em causa a estabilidade da decisão quando contemporaneamente ao mesmo os poderia ter 

aduzido, mas não o sentido de inverter aquele ónus. 

Outra decorrência da “anulação dos efeitos da pena” é a contagem do tempo 

correspondente à ausência do trabalhador, fundada na sanção disciplinar revista2254. 

Há que distinguir a decisão que admite a revisão da decisão que julga procedente a revisão. 

A primeira defere o requerimento no sentido de ser revisto o procedimento disciplinar e tem 

consequências no plano processual: é constituído um processo apenso ao processo 

disciplinar; é nomeado um novo instrutor, diferente daquele que fez a instrução do 

procedimento disciplinar; este deve notificar o trabalhador para apresentar nova defesa, 

respondendo por escrito aos artigos da acusação constante do processo a rever; abre-se o 

prazo para defesa nos termos gerais, seguindo o procedimento a sequência normal. Dado 

este encadeado e a referência que constitui o procedimento em revisão, a falta de apensação 

constitui um vício de procedimento, gerador de invalidade, na medida em que afecte as 

garantias de defesa do trabalhador2255. Nem é, porém, assim, se o procedimento de revisão 

não deixar de ter o primeiro plenamente por referência e se o mesmo estiver inteiramente 

acessível ao trabalhador. 

                                                      
2254. A expressão do n.º 3 do artigo 83.º do Estatuto Disciplinar de 1984 é equivoca ao dispor que é 

salvaguardada a “antiguidade do funcionário ou agente punido à data da aplicação da pena”. A entender-se 
que é a antiguidade com que o trabalhador contava à data da punição, a previsão legal é redundante, na 
medida em que uma sanção disciplinar nunca se projecta sobre o passado. A antiguidade a considerar só pode 
ser, atento também o disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 83.º do Estatuto Disciplinar de 1984, a 
antiguidade prejudicada pela sanção que veio, em sede de revisão, a ser revogada. 

2255. Cfr. anotação n.º 3 ao artigo 81.º do Estatuto Disciplinar de 1984, de Leal Henriques, in 
Procedimento Disciplinar, 1989, p. 232. 
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A decisão que aceita que seja revisto o processo disciplinar não importa a suspensão do 

cumprimento da sanção2256, o que se compreende por ela se colocar à margem da 

impugnação administrativa ou contenciosa da decisão punitiva. 

1.3. A reabilitação 

A reabilitação constitui uma forma de extinção dos efeitos das sanções disciplinares 

aplicadas, fundada na “boa conduta” do trabalhador do ponto de vista disciplinar, isto é, no 

facto de o trabalhador ter dado mostras seguras de adequação da sua conduta aos deveres e 

obrigações da relação jurídica de emprego2257. Constitui uma decisão discricionária do 

empregador, impulsionada por requerimento do interessado, decorridos que sejam certos 

períodos de tempo, variáveis em função da sanção aplicada, e no qual deve demonstrar 

reunir condições para a reabilitação. A competência para decidir da reabilitação cabe ao 

órgão competente para a aplicação da sanção pela qual o trabalhador foi punido. Os 

períodos de tempo exigidos para que o trabalhador possa requerer a reabilitação, se não 

forem articulados com a duração dos efeitos de cada uma das sanções, podem esvaziar 

substantivamente o seu efeito útil da reabilitação, salvo no caso das sanções disciplinares 

expulsivas2258. 

Diversamente da revisão, que interfere sobre a própria decisão punitiva, a qual é “revogada 

ou alterada”, com a consequente reconstituição da situação actual hipotética, no caso da 

reabilitação, a lei alude apenas à cessação das “incapacidades” e dos efeitos ainda 

subsistentes da punição disciplinar2259. No primeiro caso, o trabalhador recupera a 

(eventualmente prejudicada) possibilidade imediata de poder vir a ser provido no exercício 
                                                      

2256. Cfr. artigo 82.º do Estatuto Disciplinar de 1984.  
2257. Acórdão do STA de 11 de Novembro de 1993, processo n.º 028012 (“Atendendo aos efeitos da 

reabilitação …, forçoso será concluir que não basta, para a sua concessão, a prova do normal cumprimento, 
por parte do funcionário ou agente, das suas obrigações funcionais, é necessário, além disso, provar-se a sua 
boa conduta, no sentido de ter havido, sem margem para dúvidas, uma inflexão segura no seu comportamento 
e conduta anteriores anti-funcionais que permitam ilacionar, em função de critérios de avaliação do homem 
médio, que o sancionado retomou uma situação de cumprimento normal dos seus deveres funcionais sem 
perigo de recidiva”). 

2258. Em regra, não releva também para efeitos de reincidência. Suponha-se que o trabalhador cumpre 
sanção disciplinar de um ano de suspensão. Considera-se reincidência a infracção praticada dentro do prazo 
de um ano com termo inicial na data em que uma sanção estiver cumprida. A reabilitação de sanção de 
suspensão só pode ser solicitada decorridos três anos sobre, ou a data de aplicação, ou a data do cumprimento.  
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de funções públicas2260. Não tem, no entanto, o efeito de afastar sanção penal acessória que 

proíba o exercício de funções públicas por certo tempo, por a valoração ser aí penal e não 

disciplinar. 

1.4. A arbitragem, a conciliação e a mediação 

A arbitragem, a conciliação e a mediação são meios de resolução de conflitos com carácter 

alternativo e/ou preventivo relativamente aos meios jurisdicionais, mesmo quando não têm 

carácter obrigatório2261. 

Na arbitragem, as partes confiam, em termos que podem acertar em cláusula ou 

compromisso arbitral, a um terceiro, a resolução do conflito mediante uma decisão 

vinculativa2262. A confiança que os árbitros mereçam às partes, do ponto de vista da 

neutralidade e do ponto de vista técnico, é essencial para a eficácia do mecanismo da 

arbitragem. Igualmente importantes são as garantias procedimentais dadas às partes, de que 

se destaca a audição e a possibilidade de oferecerem prova. 

A matéria disciplinar é susceptível de julgamento por tribunal arbitral, quanto às “questões 

de responsabilidade civil extracontratual” que lhe sejam conexas2263 e quanto às “questões 

relativas a actos administrativos que possam ser revogados sem fundamento na sua 

invalidade, nos termos da lei substantiva”2264, no limite dos juízos discricionários 

reconhecidos ao empregador público2265, no respeito das respectivas vinculações legais2266 

                                                                                                                                                                  
2259. Cfr. artigo 13.º, n.º 11, e artigo 84.º do Estatuto Disciplinar de 1984. 
2260. Não dispensa a observância dos procedimentos e formalidades de que dependa a constituição de uma 

nova relação jurídica de emprego público.  
2261. Cfr. artigos 181.º, n.º 2, 183.º e 187.º, n.º 2, do CPTA. 
2262. Cfr. Georges Vedel e Pierre Devolvé, Droit administratif, tome 2, 12.e édition, 1992, cit., p. 49, e 

artigos 182.º e 184.º, n.º 1, do CPTA.  
2263. Cfr. artigo 180.º, n.º 1, alínea b), do CPTA.  
2264. Cfr. artigo 180.º, n.º 1, alínea c), do CPTA. Sobre as dificuldades interpretativas suscitadas pela 

alínea c) do n.º 1 do artigo 180.º, ver Mário Aroso de Almeida, O Novo Regime do Processo nos Tribunais 
Administrativos, 2005, 4.ª edição, revista e actualizada, Almedina, pp. 410 e 411. 

2265. Nas palavras de João Caupers, “não existem, no plano dos princípios, obstáculos à tomada de uma 
decisão administrativa com uma componente discricionária mais ou menos ampla, em resultado de um arranjo 
entre a administração e o interessado – ou de uma arbitragem”. Cfr. “A arbitragem nos litígios entre a 
administração pública e os particulares”, in CJA n.º 18, Novembro/Dezembro, 1999, p. 9. 

2266. No mesmo sentido, em geral, ver João Caupers, “A arbitragem nos litígios entre a administração 
pública e os particulares”, in CJA n.º 18, Novembro/Dezembro, 1999, p. 9.  
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e da aceitação da intervenção de tribunal arbitral pelos contra-interessados (como pode ser, 

por exemplo, o participante)2267 

Importa distinguir o recurso a tribunal arbitral, cujas decisões estão sujeitas a específica 

tramitação e das quais cabe recurso, com certos fundamentos, para tribunal de segunda 

instância2268 e a arbitragem em centros de arbitragem2269, os quais podem ter também 

funções de conciliação, mediação ou consulta “no âmbito de procedimento de impugnação 

administrativa”2270. Os centros de arbitragem permanente podem conhecer dos litígios 

sobre a matéria, sem distinção, do “funcionalismo público”2271, sem prejuízo da concreta 

vinculação, por ministério, que pode ser condicionada ao tipo de litígios e ao seu valor 

máximo2272. 

A conciliação e a mediação são procedimentos tendentes a facilitar o acordo entre as partes 

num diferendo2273. Nesta medida, poderão ter lugar independentemente de previsão legal, 

sem prejuízos de necessários limites jurídicos, de que se destaca o da observância das 

regras de competência e o de apenas poderem versem sobre objecto susceptível de acordo 

ou de negociação2274. A mediação assenta na “intervenção de terceiro designado pelas 

partes, que interpõe os seus bons ofícios para conseguir que alcancem, por mútuo acordo, a 

                                                      
2267. Cfr. artigo 180.º, n.º 2, do CPTA.  
2268. Cfr. artigos 181.º a 186.º do CPTA.  
2269. Cfr. n.º 2 do artigo 187.º do CPTA. Mário Aroso de Almeida nota, sem prejuízo, que o artigo 187.º 

visa fundamentalmente a institucionalização de centros de arbitragem “e não a instituição de mecanismos 
parajudiciais de resolução de litígios em sede administrativa ou de uma ordem particular de tribunais 
estaduais de intervenção necessária na resolução de todos os litígios, integrada por julgadores”. Cfr. O Novo 
Regime do Processo nos Tribunais Administrativos, 2005, 4.ª edição, revista e actualizada, Almedina, p. 417.  

Sobre os centros de arbitragem, ver João Caupers, “A arbitragem nos litígios entre a administração 
pública e os particulares”, in CJA n.º 18, Novembro/Dezembro, 1999, p. 9  

2270. Cfr. artigo 187.º, n.º 3, do CPTA.  
2271. Cfr. artigo 87.º, n.º 1, alínea c), do CPTA.  
2272. Cfr. artigo 187.º, n.º 2, e artigos 33.º, alíneas b) e c), artigo 34.º, n.º 1, e artigo 142.º, n.º 3, alínea b), 

do CPTA. 
2273. Peter Cane informa que, no Reino Unido, os litígios relativos aos contratos celebrados pela 

Administração são a maior parte das vezes resolvidos por negociação informal ou, se não resultar, por 
arbitragem, o que explica pelo facto de estarem em causa relações jurídicas de colaboração duradoura, 
salientando ainda a importância da intervenção de um terceiro para evitar que o contraente público se 
comprometa na resolução do litígio em termos que não sejam os que melhor acautelem os interesses públicos. 
Cfr. An Introduction to Administrative Law, Second Edition, Clarendon Press, Oxford, 1992, pp. 263 e 264. 

2274. Georges vede e Pierre Devolvé, Droit administratif, Tome 2, cit., pp. 45 a 47. 
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solução para as suas diferenças”. Variavelmente, o mediador pode, por exemplo, “dirigir a 

discussão e procurar pontos de encontro entre as posições em confronto” e “fixar os factos 

sobre que se centre a discussão”2275. Na conciliação, o conciliador ou a comissão de 

conciliação tenta concertar as partes, propondo forma de resolução do conflito, a qual não 

tem carácter vinculativo. 

Quanto à consulta, na falta de distinção, pode ser solicitada quer pelo órgão administrativo 

com competência para decidir a impugnação, quer pelo trabalhador. Em qualquer dos 

casos, crê-se que o parecer, informação ou orientação emitido tem que ser junto ao 

procedimento impugnatório, constituindo um elemento incontornável da decisão. 

A previsão do exercício de funções de conciliação, mediação e consulta “no âmbito de 

procedimentos de impugnação administrativa” tem várias virtualidades. Entre estas, 

assinalam-se as seguintes: 

a) Constitui uma forma de compensar a referenciada pouco eficácia das clássicas 

impugnações administrativas, vistas como “uma formalidade prévia ao recurso ao 

Tribunal, cuja única utilidade é a de abrir ao [interessado]… o acesso ao Tribunal”2276; 

b) Constitui também uma forma de fazer face à desconfiança tradicional nessa eficácia, 

tratando-se de garantias que envolvem, em muitos casos, a decisão por outro órgão da 

mesma Administração empregadora2277; 

c) É também uma forma de triar, dissuadindo, a submissão a tribunal de um número 

excessivo de litígios. 

Miguel Sánchez Morón refere-se à “substituição do recurso ordinário por outros meios 

impugnatórios perante órgãos colegiais ou comissões específicas não submetidas a 

instruções hierárquicas, incluindo os instrumentos de conciliação, mediação e arbitragem”, 
                                                      

2275. Miguel Sánchez Morón, Derecho de la Función Pública, tercera edición, Tecnos, 2002, p. 319. 
2276. A afirmação é de Witold Zyss, que a proferiu enquanto antigo presidente da Federação das 

Associações dos Funcionários Internacionais, in Actes des Journées d’Études des 9-10 Décembre 1994, 
Organisées au Sénat Salle Clemenceau, Paris, éditions A. Pedone, 1996, p. 251. 

2277. Giustina Noviello e Vito Tenore, La Responsabilità e il procedimento disciplinare nel Pubblico 
Impiego Privatizzato, cit., p. 603 (: os autores noticiam uma prática que “evidencia um raríssimo recurso [ao 
recurso hierárquico]…, provavelmente [aduzem] por uma compreensível desconfiança no êxito positivo de 
um gravame decidido no interior da mesma administração e por um órgão supra-ordenado relativamente 



 
570   Direito disciplinar da função pública 
________________________________________________________________________________________ 
 

advogando que se trata “de revitalizar, com fórmulas distintas das inoperantes do passado, 

uma via administrativa que pode cumprir funções de garantia efectiva, se for deixada nas 

mãos de órgãos especializados e independentes funcionalmente, ao mesmo tempo que 

podem contribuir [, nota ainda, ] para remediar os problemas de saturação que atingem os 

órgãos da jurisdição contencioso-administrativa”2278.  

1.5. O Provedor de Justiça 

O Provedor de Justiça é um órgão do Estado, independente, vocacionado para a garantia 

dos direitos fundamentais2279 2280. A Constituição confere às pessoas o direito de apresentar 

queixa ao Provedor de justiça por “acções ou omissões dos poderes públicos (n.º 1 do artigo 

23.º da CRP)2281. Ao direito de queixa ao Provedor de Justiça corresponde o dever de as 

                                                                                                                                                                  
àquele que aplicou a sanção”). 

2278. Derecho de la Función Pública, tercera edición, Tecnos, 2002, p. 318.  
2279. Insere-se, como tal, no Título I da Parte I da Constituição (respectivamente, “Princípios gerais” dos 

“Direitos e Deveres fundamentais”)  
2280. É, também, um órgão constitucional. “O conceito de órgão constitucional surge ‘como consequência 

da necessidade de explicar a natureza de novos elementos que, sendo essenciais à estrutura estatal, não podem 
sem embargo, ser encaixados em nenhum dos poderes tradicionais’”, de acordo com Angel J. Gomez 
Montoro (apud Maria Perez-Ugena y Coromina, Defensor del Pueblo y Cortes Generales, Congreso de los 
Diputados, 1996, pp. 34 e 35). Entendido o conceito, pela positiva, o órgão constitucional caracteriza-se por: 
i) ser um órgão cuja existência e definição radica na e é garantida pela Constituição; ii) ser “co-essencial ao 
tipo de ordenamento que esta faz surgir”; iii) ter um estatuto jurídico de paridade e/ou não subordinação ou 
dependência em face de outros órgãos.  

O Provedor de Justiça reúne estas três características. Pode, no entanto, observar-se que, contribuindo 
para a “identidade” do Estado de Direito democrático, de que é um elemento (faz parte “do sistema 
constitucional de protecção dos direitos e liberdades dos cidadãos” - Intervenção de Claes Eklundh, no 
Seminário Internacional sobre Direitos Humanos e Eficácia Policial, Sistemas de Controlo da Actividade 
Policial, IGAI, Lisboa, 1998, p. 337), não é insubstituível nessa identificação (embora os Estados de regime 
autoritário não instituam, ou não a instituam efectivamente, a figura (Maria Perez-Ugena y Coromina, 
Defensor del Pueblo y Cortes Generales, cit., p. 29). Nesta medida, apelando à distinção entre “órgãos 
constitucionais” e “órgãos de relevância constitucional, como, por exemplo, Mortati, poderia dizer-se que não 
integra, inteiramente a primeira categoria, devendo ser reconduzida à segunda, para designar a base, função e 
protecção constitucional do órgão e das funções (; a expressão parece, sem prejuízo, ser demasiado fluída). O 
Provedor de Justiça pode, aliás, ser reconhecido na definição de Merino Merchán, de “órgãos de relevância 
constitucional”, como órgãos previstos na Constituição, que “os coloca numa posição preeminente para 
exercer vitais funções de garantia, controlo e consulta com plena autonomia orgânica e funcional …, e cuja 
finalidade institucional é velar pela observância da Constituição e do resto do ordenamento” (apud Maria 
Perez-Ugena y Coromina, Defensor del Pueblo y Cortes Generales, cit., p. 48). 

2281. Na sua esfera de intervenção, estão os “poderes públicos”. Objecto da sua atenção devem ser quer as 
acções quer as omissões dos poderes públicos. Não pode, assim, ter a natureza de “uma autoridade 
administrativa”. Na clássica tripartição dos poderes, não é “nem um juiz nem um órgão parlamentar”, nem 
participa do “poder executivo”. As suas decisões estão subtraídas a impugnação judicial, o que, ademais, seria 
contraditório com a sua natureza de meio «alternativo» aos tribunais na tutela dos direitos das pessoas. Ver, 
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apreciar, o dever de diligenciar, pela forma que tenha adequada em cada caso2282, no 

sentido de “prevenir e reparar injustiças” e o dever de informar os queixosos do resultado 

da sua apreciação e intervenção2283. Pode também actuar por sua própria iniciativa, seja 

para a defesa dos direitos das pessoas, seja em “questões de princípio e de interesse 

público”2284. Sobre os “órgãos e agentes da Administração Pública” impende o dever de 

“cooperar com o Provedor de Justiça na realização da sua missão” (artigo 23.º, n.º 4, da 

CRP). Para a prevenção e reparação de injustiça, desenvolve uma actividade persuasiva, 

que se traduz em iniciativas e actos jurídicos de carácter não vinculado (v.g., 

“pronunciamentos críticos”, mediação, reuniões, recomendações). A recomendação, que 

constitui o seu acto jurídico de referência (artigo 23.º, n.º 1, da CRP), consequencia o 

correspondente posicionamento, resposta ou justificação do titular do órgão a que é 

dirigida. A sua intervenção apoia-se na instrução das queixas e das questões que sejam 

objecto da sua atenção, dispondo de amplos poderes de investigação e acesso a “todos os 

documentos oficiais, sejam eles de natureza confidencial ou pública”2285. Subjacente a uns 

                                                                                                                                                                  
em sentido parcialmente não coincidente, Georges Vedel e Pierre Devolvé, Droit administratif, tome 2, 
Thémis Droit Public, Presses Universitaires de France, 1992, pp. 43 e 44. 

2282. Não sendo um órgão da função política, tem um “marcado carácter político”, como assinala Sainz 
Moreno, “no sentido em que decide ‘segundo o seu critério’ da… adopção de resoluções na forma de 
sugestões, recomendações ou recordatórios, e decide… promover recursos de… inconstitucionalidade”, o que 
“implica valorar as circunstâncias de cada caso à luz de uma ideia do que é adequado à ordem constitucional 
(…) [;] tem a possibilidade de influir com a sua autoridade, em função da força da convicção dos seus 
arrozados. A selecção de temas e o seu tratamento em resoluções e informações é sempre uma actividade 
política que incide na vida política e social” (apud Maria Perez-Ugena y Coromina, Defensor del Pueblo y 
Cortes Generales, cit., p. 41, nota 33).  

2283. Sobre o paralelo direito subjectivo de queixa ao Provedor de Justiça europeu, ver Acórdão do 
Tribunal de Primeira Instância (Terceira Secção), de 10 de Abril de 2002, processo T-209/00, considerandos 
50, 56 e 78 (o “Provedor está sujeito a uma obrigação de meios”; não se pode excluir, diz o tribunal, que pela 
inobservância culposa desta obrigação, seja infringido o “direito conferido pelo Tratado e pela Decisão 
94/262 aos cidadãos a que o Provedor procure uma solução extrajudicial para um caso de má administração 
que os afecte e lhes possa causar prejuízo” - considerandos 58 e 59, in http://curia.europa.eu. 

2284. Ibrahim al-Wahab, The Swedish Institution of Ombudsman, Na Instrument of Human Rights, 
LiberFörlag Stockholm, 1987, pp. 132 a 134. 

2285. O mesmo acontece com os ombudsmen suecos. Cfr. intervenção de Claes Eklundh, no Seminário 
Internacional sobre Direitos Humanos e Eficácia Policial, Sistemas de Controlo da Actividade Policial, IGAI, 
Lisboa, 1998, pp. 333, 337 a 339. Ver, também, o Estatuto do Provedor de Justiça português, aprovado pela 
Lei n.º 9/91, de 9 de Abril, alterada pela Lei n.º 30/96, de 14 de Agosto. 
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e a outros, está o poder de controlo, cuja consistência advém, fundamentalmente, da 

posição de um terceiro imparcial aos queixosos e às autoridades públicas visadas2286.  

A intervenção útil nos casos concretos pode ter um efeito preventivo das actuações ou 

omissões juridicamente censuráveis. Pode tê-lo, também, a intervenção de contexto não 

casuístico, traduzida, por exemplo, na fiscalização de procedimentos e dos termos em que é 

aplicada, por dada “autoridade pública”, certa lei ou regime jurídico, no contributo para a 

respectiva clarificação e em acções de divulgação dos direitos fundamentais2287.  

O fundamento da intervenção do Provedor de Justiça é, para além da legalidade, a injustiça 

das “acções ou omissões dos poderes públicos”, o que é consentâneo com a sua qualidade 

órgão de tutela dos direitos fundamentais e com a independência em face dos meios 

graciosos e contenciosos previstos na Constituição e na lei (artigo 23.º, n.º 2, da CRP), em 

relação aos quais há-de consubstanciar um plus ou uma forma diferente de tutela. A justiça 

é, por um lado, postulada pela legalidade em sentido amplo (princípio da juridicidade)2288, 

mas, por outro, tem a virtualidade de abranger a boa administração e o mérito. O demérito 

pode consubstanciar uma forma de má administração, a par da parcialidade, da negligência, 

do desvio das formas e do procedimento, dos atrasos, do erro de avaliação de opções 

técnicas, da ineficiência, das deficiências de comunicação, …2289. O mérito, por sua vez, 

remete-nos para um juízo sobre a oportunidade, a conveniência, a bondade dos juízos 

valorativos, das opções técnicas, incluindo, portanto, também, a discricionariedade 

                                                      
2286. Cfr. intervenção de Claes Eklundh, no Seminário Internacional sobre Direitos Humanos e Eficácia 

Policial, Sistemas de Controlo da Actividade Policial, IGAI, Lisboa, 1998, pp. 336 e 340. No caso da polícia, 
refere o Provedor Parlamentar Chefe sueco que “o Ombudsman é um meio de evitar a problemática da 
«investigação sobre a polícia pela própria polícia»” 

2287. Sobre a função preventiva do Provedor de Justiça, cfr. intervenção de Claes Eklundh, no Seminário 
Internacional sobre Direitos Humanos e Eficácia Policial, Sistemas de Controlo da Actividade Policial, cit., p. 
342. 

2288. “Não existe no UK uma declaração de direitos fundamentais mas os juízes aplicam as ideias de 
justiça e direitos individuais quando interpretam a legislação” - John Alder, Constitutional and Administrative 
Law, Mcmillan Professional Masters, 1989, pp. 39 e 42.  

2289. Sobre a vocação do Ombudsman inglês para o controlo da má administração, ver Geoffrey Marshall, 
Constitutional Conventions. The Rules and Forms of Political Accountability, Clarendon Press, Oxford, 1986, 
pp. 80 a 94. A justiça é também uma condição de boa administração (Diego Vaiana, La Riserva di Funzione 
Amministrativa, cit., pp. 216 e 217, nota 2, e 285, nota 29), que Mario Nigro referencia como “princípio de 
adesão e pontualidade da acção administrativa na satisfação … das necessidades de interesse público” (Diego 
Vaiano, La Riserva di Funzione Amministrativa, cit., p. 282, nota 23). 
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administrativa. Relativamente a esta, para além da observância dos princípios gerais de 

direito, o Provedor de Justiça pode controlar o respectivo mérito, não no sentido de 

substituir o juízo do empregador público ao seu próprio juízo, mas no sentido de lhe 

formular observações críticas, se for esse o caso, e de o interpelar para que exponha a 

racionalidade da respectiva acção, omissão ou discurso.  

Quanto ao controlo do mérito, distingue-se, desta feita, da fiscalização jurisdicional, que 

não deve entrar nesse domínio. Dir-se-á que também se distingue quanto ao controlo da 

justiça. Não é inteiramente fiel a afirmação. Por um lado, porque o princípio da justiça é um 

princípio jurídico da actividade administrativa e, portanto, uma dimensão da juridicidade 

(artigo 266.º, n.º 2, da CRP), por outro, porque aplicar jurisdicionalmente o Direito é 

encontrar as soluções justas em cada caso concreto (artigo 2.º da CRP). Não obstante, ainda 

assim, a justiça como parâmetro da acção do provedor de justiça pode ser usado de forma 

mais ampla ou mais flexível. Para a actividade jurisdicional, a justiça é um parâmetro 

interpretativo, um valor jurídico, a considerar na aplicação do direito relevante para a 

resolução de um determinado litígio. Para o Provedor de Justiça, pode funcionar, nalguns 

casos, como um parâmetro determinante da sua pronúncia e, noutros, como parâmetro 

paralelo ao da legalidade. Não se trata de propor a adopção de uma decisão ou que se 

proceda de certa forma contra a lei vigente, em nome da percepção de justiça do Provedor 

de Justiça. Trata-se, por exemplo, de a justiça ou a injustiça de um dado regime legal, por 

exemplo, mover o Provedor de Justiça a assinalá-la junto do legislador ou de recomendar a 

elaboração ou a alteração de certa lei. A percepção da injustiça pode também, por exemplo, 

levar o Provedor de Justiça a interpelar um órgão administrativo a melhor ponderar decisão 

na parte em que envolve o exercício de discricionariedade administrativa. De notar, ainda, 

que os parâmetros da boa administração e do mérito assumem, amiúde, relevância jurídica 

e que, nalguns casos, são erigidos em parâmetros de legalidade2290. A procura da solução 

justa, conveniente, oportuna, equilibrada na perspectiva do mérito e da boa administração, 

tem, sempre, sem prejuízo, como limite a correcta aplicação do direito vigente, isto é, não 

deve o Provedor de Justiça procurar a resolução das pretensões dos particulares ao arrepio 

                                                      
2290. Diego Vaiano, La Riserva di Funzione Amministrativa, cit., p. 229. 
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do mesmo2291. O passo subsequente deve ser dado no plano geral, junto do legislador, ao 

qual lhe cabe assinalar as insuficiências e deficiências da lei2292. 

Uma das vantagens do órgão Provedor de Justiça é o facto de ser “independente dos meios 

graciosos e contenciosos” (artigo 23.º, n.º 2, da CRP), pelo que não o deve inibir ou deter a 

pendência de procedimento impugnatório administrativo ou jurisdicional, nem a sua 

intervenção interrompe os prazos respectivos. A não interferência na reserva da função 

jurisdicional significa apenas, por um lado, que não deve dirigir-se ao juiz da causa, para o 

interpelar, discutir, formular reparo ou recomendação, e, por outro lado, que não deve pôr 

em questão, quando se dirige à Administração, aos órgãos do poder legislativo ou aos 

particulares, a autoridade do respectivo caso julgado (artigo 205.º, n.º 2, da CRP)2293. 

A intervenção do Provedor de Justiça é ditada pelas competências e instrumentos jurídicos 

de actuação. Estes não compreendem a possibilidade de, à semelhança do Ombudsman 

sueco2294, de iniciar ou impulsionar a instauração procedimento disciplinar contra os 

trabalhadores da Administração Pública2295, nem a de reagir judicialmente a decisão 

disciplinar tomada pela entidade administrativa competente2296.  

Em sede de acção disciplinar, o Provedor de Justiça pode actuar num duplo plano. Por um 

lado, na perspectiva do encaminhamento de queixa, noticiando a prática de infracção 

disciplinar ou a prática de crime, fazendo as respectivas comunicações aos órgãos 
                                                      

2291. Designadamente, da “regularidade orçamental e financeira” das actuações que proponha. 
2292. No mesmo sentido, Georges Vedel e Pierre Devolvé, Droit administratif, tome 2, cit., pp. 41 e 42. 
Outra é a articulação entre os tribunais e o Provedor de Justiça, no Direito comunitário europeu. Ver 

Acórdão do Tribunal de Primeira Instância (Terceira Secção), de 10 de Abril de 2002, processo T-209/00, 
considerandos 65 a 67. 

2293. Dito por outras palavras, as de Georges Vedel e Pierre Devolvé, “não se pode misturar com aquela 
que é a função do juiz; mas pode fazer recomendações à administração que litiga” (Droit administratif, tome 
2, cit., p. 42). 

2294. Na verdade, cinco: o Provedor Parlamentar Chefe e 4 ombudmen parlamentares, cada um 
investigando e decidindo “os seus casos”. Cfr. intervenção de Claes Eklundh, no Seminário Internacional 
sobre Direitos Humanos e Eficácia Policial, Sistemas de Controlo da Actividade Policial, cit., p. 335. 

2295. Alvar Nelson, “From King’s men to public employees (Notes on the development of legal 
consequences of offences or misconduct by Swedish civil servants)”, in Liber amicorum Raymond Screvens, 
L’Interdiction professionnelle en Droit Comparém Editions Nemesis, Bruxelles, 1986, pp. 367, 374 e 375, e 
intervenção de Claes Eklundh, no Seminário Internacional sobre Direitos Humanos e Eficácia Policial, 
Sistemas de Controlo da Actividade Policial, cit., p. 337. 

2296. Ibrahim al-Wahab, The Swedish Institution of Ombudsman, An Instrument of Human Rights, 
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competentes2297. Por outro lado, na perspectiva do controlo do próprio exercício da acção 

disciplinar, maxime da tutela dos direitos fundamentais do trabalhador arguido em 

procedimento disciplinar.  

No segundo plano, o Provedor de Justiça pode, designadamente: 

a) verificar a bondade jurídica (v.g., quanto à existência de fundamentos de facto) da 

decisão do empregador público que instaurou procedimento disciplinar, 

interpelando-o para que justifique, pondere a sua decisão e/ou exteriorize os 

motivos da sua acção ou decisão disciplinares; 

b) interpelar o empregador público que deixou de instaurar procedimento disciplinar, 

sem que tivesse justificação ou sem que as razões pelas quais deixou de o fazer 

sejam conhecidas ou perceptíveis; 

c) diligenciar para que o instrutor do procedimento disciplinar ouça o participante ou 

pessoa que este ou o trabalhador arguido, infrutífera mas pertinentemente, solicitara 

que aquele ouvisse; 

d) indagar sobre a legalidade e eventual a má administração de decisão de 

arquivamento de processo de averiguações, tomada decorridos dois anos sobre a 

sua instauração e/ou fundada na falta de diligências oportunas;  

e) chamar a atenção para acusação manifestamente deficiente; 

f) considerar a proporcionalidade da sanção disciplinar; 

g) interpelar o empregador quanto ao parâmetro disciplinar decisório usado num caso 

concreto à luz de decisões diversas tomadas noutros casos; 

                                                                                                                                                                  
LiberFörlag Stockholm, 1987, pp. 52 a 61 e 132 a 135.  

2297. O artigo 4.º, n.º 2, da “Decisão do Parlamento Europeu relativa ao estatuto e às condições gerais de 
exercício das funções de Provedor de Justiça Europeu”, aprovada em 9 de Março de 1994, alterada pela 
Decisão de 14 de Março de 2002 (in http://ombudsman.europa.eu/Ibasis/pt/statute.htm). 

Neste plano, o papel do Provedor de Justiça pode ir mais longe. Por exemplo, em França, o médiateur 
pode, se a “autoridade hierárquica competente não desencadeou procedimento disciplinar ou participação 
criminal”, justificando a notícia dos factos que o fizesse, instaurar esse mesmo procedimento e efectuar tal 
participação, sem prejuízo da competência decisória dos órgãos administrativos e judiciários competentes 
(Georges Vedel e Pierre Devolvé, Droit administratif, tome 2, cit., p. 40). 
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h) solicitar ao instrutor ou o órgão decisor que considere existência, no serviço, de um 

quadro circunstancial (de desorganização, intimidação, desresponsabilizador) 

propiciador da prática de infracção disciplinar ou atenuador da responsabilidade 

disciplinar); 

i) diligenciar junto do empregador público para que execute, oportuna e 

correctamente, sentença que julgou procedente acção2298. 

2. As garantias jurisdicionais 

Nas garantias administrativas, “a entidade à qual se recorre é parte empenhada e activa na 

decisão (seja ela favorável ou não ao particular)”2299, ou não é um órgão independente, na 

medida da relação de maior ou menor dependência intra ou inter-orgânica que existe em 

face do órgão a quo, ou na medida da composição mista de eventual instância colegial de 

composição de conflito. Acresce que no controlo administrativo “concorrem, com a 

legalidade a que está sujeita, razões de oportunidade e justiça na prática do acto”2300. Nas 

garantias jurisdicionais apela-se a um órgão imparcial e isento, “face ao caso a julgar e à 

entidade que praticou o acto”, que aprecia a legalidade ou licitude da actuação 

administrativa, “tendo a lei como único parâmetro”2301. 

A justiça administrativa é estruturada segundo o princípio da tutela jurisdicional efectiva, o 

que significa que “todo o direito ou interesse legalmente protegido” há-de encontrar, nos 

tribunais administrativos, “tutela adequada”2302. Nesta perspectiva, os meios processuais, os 

poderes do juiz, os princípios e as regras do processo devem garantir que as pretensões das 

pessoas, dirigidas às diversas actuações administrativas que contendem com os seus direitos 

e interesses, sejam apreciadas, julgadas e preventivamente acauteladas. 

                                                      
2298. O médiateur francês tem, ao invés do Provedor de Justiça, entre nós, o “poder de injunção para 

obrigar um dos organismos incluídos no seu âmbito subjectivo a executar uma decisão judicial transitada em 
julgada”. A inobservância da injunção não tem, no entanto, sanção, salvo a publicação, no jornal oficial, de 
relatório relativo ao assunto (Georges Vedel e Pierre Devolvé, Droit administratif, tome 2, cit., pp. 39 e 40). 

2299. Vasco Guimarães, “Algumas notas sobre o recurso hierárquico”, Revista Jurídica, n.º 1, Out./Dez., 
1982, AAFDL, p. 109. 

2300. Vasco Guimarães, “Algumas notas sobre o recurso hierárquico”, cit., p. 109, e artigo 159.º do CPA. 
2301. Vasco Guimarães, “Algumas notas sobre o recurso hierárquico”, cit., p. 109. 
2302. Cfr. artigos 20.º, 268.º, n.ºs 4 e 5, da CRP, e artigo 2.º, n.ºs 1 e 2, do CPTA. 
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Dada a vertente essencialmente unilateral da actividade disciplinar do empregador público, 

as pretensões judiciais têm mais frequentemente por referência um acto administrativo, 

sendo comum, quanto às providências, o pedido de suspensão da sua eficácia, e para a 

discussão da causa principal a utilização da acção administrativa especial. Nesta, trata-se de 

discutir a relação material controvertida, referenciada num acto administrativo (praticado 

ou omitido), depondo no sentido dessa discussão a possibilidade de formular pedidos 

vários, desde que conexos entre si ou conexos pelo Direito convocado para a respectiva 

apreciação2303. 

Qualquer uma das outras formas de processo, principais e cautelares, não urgentes ou 

urgentes (à excepção do contencioso eleitoral e do contencioso pré-contratual)2304 pode 

servir os interesses de tutela jurisdicional do trabalhador arguido em procedimento 

disciplinar. 

A vinculação dos órgãos e agentes administrativos à lei e o princípio da prossecução 

necessária do interesse público, assim como o da continuidade e bom funcionamento do 

serviço público, para além de outras explicações atinentes à concepção do Estado, 

alicerçaram a afirmação jurídica de um princípio de presunção de legalidade dos actos 

administrativos2305, legalidade que, sendo sobretudo relevante nas acções impugnatórias ou 

dirigidas a prática de um acto de sentido divergente, pode também o ser na discussão de 

outras pretensões que importem a consideração da respectiva validade. Acresce que em 

todos os processos judiciais está, muitas vezes, em causa ou acção ou omissão 

administrativa prévia, independentemente das formas através das quais se apresente. 

Tendo isto presente, entendemos que importa discutir, com carácter geral, no Direito 

disciplinar, a valia do princípio da presunção da legalidade no confronto do princípio da 

presunção da inocência do arguido, que se associa aos procedimentos em que está em causa 

                                                      
2303. Cfr. artigos 46.º, 47.º, 4.º e 95.º do CPTA. 
2304. Cfr. artigos 35.º e 36.º do CPTA.  
2305. Ver Acórdão do STA de 11 de Novembro de 1993, processo n.º 028012 (“presume-se que todo o 

acto jurídico … praticado por um órgão da Administração é conforme à lei até que seja decidido que o acto é 
ilegal”). 
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a punição de uma pessoa. De igual modo importa, neste contexto, discutir o alcance da 

actividade instrutória administrativa no processo judicial.  

2.1. A presunção de legalidade dos actos administrativos e a presunção de inocência 

do trabalhador 

A admissão liminar da legalidade dos actos administrativos encontra-se hoje prejudicada 

por várias razões. O alargamento da respectiva base de legalidade, no sentido da 

juridicidade, torna mais difícil e irrealista a suposição de conformidade ao Direito. A 

ultrapassagem do conceito de Estado no quadro do qual se desenvolveu e o grau de 

desequilíbrio que introduz na relação entre o agir administrativo e o dever de suportar do 

particular depõem igualmente contra uma tal presunção2306.  

“Todo o arguido se presume inocente até ao trânsito em julgado da sentença de 

condenação” (artigo 32.º, n.º 2, 1.ª parte)2307. O princípio da presunção de inocência do 

arguido é um princípio fundamental do processo penal. O n.º 10 ao artigo 32.º da CRP, sob 

a epígrafe “Garantias de processo criminal”, afirma que, [n]os processos de contra-                   

-ordenação, bem como em quaisquer processos sancionatórios, são assegurados ao arguido 

os direitos de audiência e defesa”. A inserção desta norma no artigo dedicado às “garantias 

de processo penal” e a afirmação, no n.º 3 do artigo 269.º (com a epígrafe “regime de 

função pública”) da CRP, de que “[e]m processo disciplinar são garantidas ao arguido a sua 

audiência e defesa” permite uma de duas leituras: 

a) ou entre os “processos sancionatórios” referidos no n.º 10 do artigo 32.º da CRP não se 

incluem os processos disciplinares, por existir equivalente específico noutro passo da 

Constituição2308; 

                                                      
2306. Nuno Brandão, Justificação e Desculpa por Obediência em Direito Penal. Coimbra Editora, 

Fevereiro, 2006, pp. 146 e 147, e Christopher F. Edley, Jr., Derecnho Administrativo, Reconcebir el control 
judicial de la Administración Pública, traducción Angel Manuel Moreno Administrative Law. Rethinking 
Judicial Control of Bureaucracy, 1990, Yale Universasity, Instituto Nacional de Administración, Boletin 
Oficial del Estado, Madrid, 1994, pp. 94, 95 e 275.  

2307. O princípio é traduzido por Voltaire (na personagem do Ministro Zadig, apelando à religião dos 
antigos Persas adoradores do fogo) como aquele segundo o qual “é melhor ousar salvar um culpado do que 
condenar um inocente”. Cfr. Zadig ou o Destino, Editorial Verbo, Biblioteca Básica Verbo, 97, p. 31.  

2308. O Deputado Almeida Santos chegou mesmo a sugerir, a propósito da questão da articulação, entre 
um preceito geral relativo às garantias de audiência e defesa em processo disciplinar e o n.º 3 do artigo 269.º 
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b) ou, incluindo-se, reforça, relativamente ao n.º 3 do artigo 269.º da CRP, “as garantias de 

audiência e defesa” do trabalhador, seja porque adita novas garantias (algumas das 

enunciadas para o processo criminal), seja porque fortalece essa protecção.  

Esta segunda interpretação parece preferível, por várias razões: 

a) a discussão parlamentar relativa ao actual n.º 10 do artigo 32.º revela a intenção de 

abranger o procedimento disciplinar, incluindo o procedimento disciplinar aplicável aos 

trabalhadores da Administração Pública2309; 

b) não pode excluir-se a aplicação de algumas das suas garantias à “actividade 

sancionatória da Administração”2310, na articulação de valores que encerra com outros 

seus valores jurídicos; 

c) a juridicidade do procedimento disciplinar, como procedimento sancionatório, há-de 

compreender pelo menos a garantia da presunção da inocência do trabalhador indiciado 

disciplinarmente, clarificando-se esta como uma das suas garantias constitucionais de 

defesa; 

d) o n.º 10 do artigo 32.º representa a reafirmação da natureza jurídica das garantias de 

audiência e defesa como pertencentes à categoria dos direitos, liberdades e garantias 

pessoais.  

O princípio da presunção de inocência é percebido “como base do sistema geral de 

liberdade”2311 e, como tal, deve presidir à “adopção de qualquer decisão tanto 

                                                                                                                                                                  
que este fosse suprimido: “Se fizermos alguma coisa neste sentido, tem de desaparecer a norma do artigo 
269.º. Caso contrário, não faz sentido”, salientando, também, a “disparidade de regimes” que se poderia criar. 
José Magalhães observou que”em matéria de enquadramento ou de definições de direitos, melhor é a 
redundância ou a repetição do que a supressão” (DAR, II Série, n.º 71-RC, de 2 de Fevereiro de 1989, pp. 
2149 a 2151 – itálico nosso). 

2309. O que resulta das discussões parlamentares relativas quer ao processo da revisão constitucional de 
1989 quer ao da revisão constitucional de 1997. Como alternativa à referência ao processo disciplinar e a 
menção em geral aos processos sancionatórios, chegou a ser proposta a especificação dos direitos de 
audiência e defesa no n.º 3 do artigo 269.º, com a inclusão da referência à “presunção de inocência” (Cfr., 
v.g., DAR, II Série, n.º 71-RC, de 2 de Fevereiro de 1989, pp. 2148 e 2149, e DAR, II Série, n.º 78-RC, de 23 
de Abril de 1997, pp 2284 e 2285). 

2310. Eduardo García de Enterría e Tomás-Ramón Fernández, Curso de Derecho Administrativo II, cit., p. 
194, e- J.J. Gomes Canotilho e Vital Moreira, Constituição da República Portuguesa Anotada, Coimbra, 3.ª 
edição, revista, Coimbra Editora, 1993, p. 947 (: As garantias de defesa, entre as quais, a de audiência, serão a 
manifestação de um direito a um «procedimento justo» e porque assim é, “na medida do possível, as regras ou 
princípios de defesa constitucionalmente estabelecidos para o processo penal”, são aplicáveis). 
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administrativa como jurisdicional que se baseie na condição ou conduta das pessoas de cuja 

apreciação derive um resultado sancionatório ou limitativo dos seus direitos”2312. As 

manifestações do poder punitivo assumem-se como compressões ou restrições de direitos 

fundamentais. Em Estado de direito tais restrições requerem credencial constitucional 

própria, específica, em que avulta a aferição da sua admissibilidade à luz de princípios 

jurídicos materiais e da observância de um procedimento administrativo equitativo e 

justo2313.  

O princípio da presunção da inocência “revela uma certa maneira de perspectivar as 

relações entre o indivíduo e o poder”2314: a que assenta na salvaguarda do princípio da 

segurança jurídica, a que considera as suas diferenças e as suas possibilidades probatórias e 

a que afasta a responsabilidade sancionatória presumida e objectiva; faz “parte da dimensão 

jurídico-processual do princípio material da culpa”2315. Trata-se de uma “presunção de 

carácter iuris tantum”2316. O princípio compreende três dimensões: i) contém uma regra de 

tratamento do arguido; ii) faz recair o ónus da prova sobre aquele que acusa; iii) e, na forma 
                                                                                                                                                                  

2311. Eduardo García de Enterría e Tomás-Ramón Fernández, Curso de Derecho Administrativo II, cit., p. 
181, e Cesare Beccaria, Dos Delitos e das Penas, edição da Fundação Calouste Gulbenkian, 1998, pp. 92 e 93 
(: “Um homem não pode ser dito réu antes da sentença do juiz, nem a sociedade pode retirar-lhe a protecção 
pública, senão quando se tenha decidido que ele violou os pactos com os quais essa protecção lhe foi 
concedida.”). 

2312. Sentença do Tribunal Constitucional Espanhol de 8 de Março de 1985, apud Eduardo García de 
Enterría e Tomás-Ramón Fernández, Curso de Derecho Administrativo II, cit., p. 181, STC n. º 138/1990, de 
17 de Setembro de 1990, p. 1 (É aplicável a todo “acto do poder público, seja administrativo ou judicial, pelo 
qual é sancionado uma conduta das pessoas definida por lei como infracção e, portanto, aplica os seus efeitos 
protectores na ordem administrativa disciplinar), Número de Registo n.º 901/1988 
(htt://www.boe.es/g/es/bases_datos_tc/doc). Na formulação do Tribunal Constitucional espanhol, na STC n.º 
13/1982, de 1 de Abril de 1982 (Número de Registo n.º 179/1980, pp. 1 e 5, no mesmo local), o “direito à 
presunção de inocência não pode entender-se reduzido ao estrito campo de ajuizamento de condutas 
presumivelmente delitivas, mas deve entender-se também que preside à adopção de qualquer resolução, tanto 
administrativa como jurisdicional, que se baseie na condição ou conduta das pessoas e de cuja apreciação 
derive um resultado sancionatório para as mesmas ou limitativo dos seus direitos.” Sobre o assunto, ver 
também Jesús Jordano Fraga, Nulidad de los Actos Administrativos y Derechos Fundamentales, cit., p. 268. 

2313. José Garbén Llobregar, El Procedimiento administrativo sancionador, comentarios al título ix de la 
Ley 30/1992 y al Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora de la 
Administración (Real Decreto 1398/1993), 2. ª Edición, Tirant lo Blanch, Valencia, 1996, pp. 60 e 61.  

2314. Belén Marina Jalvo, El Régimen Disciplinario de los Funcionarios Públicos, cit., 288. 
2315. Acórdão de 31 de Outubro de 2002, Processo n.º 0517/02, N.º Convencional JSTA0001326 e N.º do 

Documento SA120021031051, p. 11, e Acórdão do STA de 14 de Dezembro de 1995, Rec. n.º 37 322, in AP 
ao DR., de 30.04.1998, ponto III, p. 9905.  
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de princípio in dubio pro reo, é uma regra de valoração das condutas face aos elementos 

probatórios2317. 

Quanto à primeira dimensão, o princípio obsta ao tratamento do arguido como culpado:  

a) Confere-lhe “o direito a receber a consideração e o tratamento que não pressupõem 

a autoria ou a participação nos factos delituosos ou análogos a estes e determina por 

isso o direito a que não se apliquem as consequências ou efeitos jurídicos 

associados a factos de tal natureza nas relações jurídicas de todo o tipo”2318;  

b) Impõe, no “campo processual”, a condução do processo sem pré-pressupostos e que 

os julgadores e decisores se abstenham de se pronunciar, maxime publicamente, 

sobre a culpabilidade do agente pendente de apreciação2319; 

c) O princípio demanda que as provas obtidas por quem acusa o sejam no respeito dos 

direitos fundamentais do arguido2320, saindo, por exemplo, prejudicado o seu 

respeito quando a decisão punitiva se funda em prova ilicitamente obtida2321. 

Quanto à segunda dimensão, destaca-se o seguinte: 

a) A punição requerer a certeza dos factos que são imputados e que os mesmos a 

justifiquem, suportada em prova bastante, obtida no respeito das devidas garantias 

processuais; garante o direito a não ser sancionado sem “uma prévia actividade 
                                                                                                                                                                  

2316. STC n.º 13/1982, de 1 de Abril de 1982, Número de Registo n.º 179/1980, p. 5 
(htt://www.boe.es/g/es/bases_datos_tc/doc). 

2317. Sobre as três dimensões, enunciadas, do princípio, cfr. “Affaire Lavents c Letónia”, do TEDH, 
processo n.º 58442/00, de 28 de Novembro de 2002, pp. 40 e 41, in http://cmiskp.echr.coe.int/coe STC n.º 
74/2004, de 22 de Abril de 2004, II. 4) e Belén Marina Jalvo, El Régimen Disciplinario de los Funcionarios 
Públicos, cit., p. 288. 

Ver, também, Eduardo García de Enterría e Tomás-Ramón Fernández, Curso de Derecho Administrativo 
II, cit., p. 182, “Informe” da “Comisión para el estudio y preparación del Estatuto Básico del Empleado 
Público”, Abril de 2005, p. 218, in www.map.es, STC n.º 77/1983, de 3 de Outubro de 1983, número registo 
368/1982 (pp. 1 e 4), STC n.º 212/1990. de 20 de Dezembro de 1990, número de registo 654/1988 (pp. 1, 6 a 
8), in www.tribunalconstitucional.es. 

2318. STC n. º 109/1986, de 24 de Setembro de 1986, Número de registo n.º 664/1985, pp. 1 e 5 
(http://www.boe.es/g/es/bases_datos_tc/doc). Ver, também, Belén Marina Jalvo, El Régimen Disciplinario de 
los Funcionarios Públicos, cit., 288, nota 88. 

2319. “Affaire Lavents c Letónia”, processo n.º 58442/00, de 28 de Novembro de 2002, pp. 40 e 41, in 
http://cmiskp.echr.coe.int/coe  

2320. Franck Moderne, “La sanction administrative (éléments d’analise comparative)”, Revue Française de 
Droit Administratif, Mai-Juin, 2002, p. 495. 
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probatória sobre a qual o órgão competente possa fundamentar um juízo razoável de 

culpabilidade”2322; 

b) A prova dos factos que invoca cabe à entidade que acusa e sanciona; não pode ser 

imposto a alguém o ónus de provar a sua inocência, excluindo qualquer inversão do 

ónus da primeira2323. Os factos têm de ser demonstrados pelos elementos 

probatórios apurados, com exteriorização da valoração da prova2324;  

c) A audiência do arguido, seja no respectivo relatório, seja por outra sua expressão no 

âmbito da defesa pressupõe o respeito do direito a não declarar contra si próprio2325; 

d) A inércia administrativa na condução do procedimento disciplinar, traduzida no seu 

não andamento uma vez iniciado, assim como a prática dos respectivos actos e 

formalidades com dilações injustificadas é susceptível de relevar também no âmbito 

do princípio da presunção da inocência do arguido2326. 

O princípio in dubio pro reo é um sub-princípio do princípio da presunção da inocência, 

centrando-se sobre a valoração das condutas face aos elementos probatórios2327. Se a 

Administração não “provar os factos imputados ao arguido (…) terá de o ilibar”2328. No 

                                                                                                                                                                  
2321.Jesús Jordano Fraga, Nulidad de los Actos Administrativos y Derechos Fundamentales, cit., p. 268.  
2322. STC n.º 212/1990. de 20 de Dezembro de 1990, número de registo 654/1988 (pp. 1), in 

www.tribunalconstitucional.es. 
2323. O princípio proíbe que sobre o arguido seja feita impender a prova da sua inocência, presumindo-a, 

de forma a não carecer de prova. STC n. º 109/1986, de 24 de Setembro de 1986, Número de registo n.º 
664/1985, pp. 1 e 5 (http://www.boe.es/g/es/bases_datos_tc/doc). 

2324. Belén Marina Jalvo, El Régimen Disciplinario de los Funcionarios Públicos, cit., p. 292. 
A especificação na decisão punitiva dos factos imputados ao arguido é também indispensável ao controlo 

jurisdicional da mesma decisão - Acórdão de 29 de Janeiro de 1985, Proc. C-228/83, p. 12, in 
www.europa.eu.int. Assim neste Acórdão, o TJCE concluiu que as “razões elencadas na decisão punitiva não 
permitem ao tribunal quer verificar os factos em que se baseou quer, principalmente, aceder às razões pelas 
quais a autoridade recorrida escolheu sanção mais severa do que a proposta pela comissão disciplinar” (idem, 
p. 13). 

2325. Jesús Jordano Fraga, Nulidad de los Actos Administrativos y Derechos Fundamentales, cit., p. 348. 
2326. Jesús Jordano Fraga, Nulidad de los Actos Administrativos y Derechos Fundamentales, cit., p. 270. 
2327. Belén Marina Jalvo, El Régimen Disciplinario de los Funcionarios Públicos, cit., p. 289, e STC n.º 

13/1982, de 1 de Abril de 1982, Número de Registo n.º 179/1980, p. 5 
(htt://www.boe.es/g/es/bases_datos_tc/doc). 

2328. João Caupers, parecer elaborado no Processo n.º 76-DI-10, do Provedor de Justiça, Relatório do 
Provedor de Justiça, 1977, Secretaria de Estado da Comunicação Social, Direcção-Geral da Divulgação, p. 
137.  
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caso de insuficiência probatória não pode ser proferida decisão punitiva. Estão excluídas a 

responsabilidade presumida e a responsabilidade objectiva. Estas dimensões, aplicadas ao 

procedimento disciplinar, excluem: 

a) A presunção de verdade sem mais dos autos de notícia ou das «denúncias 

administrativas» ou participações. Aos autos de notícia ou autos de inspecção não é 

de reconhecer senão “a simples qualidade de prova, não de prova plena ou com fé 

pública”, a valorar pelo órgão sancionador “segundo as regras da sã crítica”, e 

sobretudo pelo órgão judicial de controlo, que tem de partir, necessariamente, da 

presunção de inocência2329”; 

b) A presunção de legalidade do acto sancionatório2330;  

c) A admissão da prova por presunções. 

Dito pela positiva, o princípio postula a prova da “existência dos factos que estão na base 

da medida disciplinar e do carácter proporcionado dessa medida em relação à gravidade 

desses factos”, regra que é considerada como “uma norma substancial e não uma norma 

processual”2331.  

Invocar que “uma coisa é a Administração impor sanções e outra quem deve determinar a 

culpabilidade dos sancionados (se a própria Administração ou os Tribunais)” e que, 

portanto, “um funcionário sancionado disciplinarmente é inocente até que uma sentença 

não declare o contrário”2332, é, no fundo, aceitar que a Administração possa aplicar sanções 

mesmo na ausência de segurança quanto à culpabilidade do agente2333. Em rigor, a questão 

                                                      
2329. Eduardo García de Enterría e Tomás-Ramón Fernández, Curso de Derecho Administrativo II, 

Novena Edición, Thomson Civitas, 2004, p. 183. 
2330. Nas palavras de Nuno Brandão, a “presunção de legalidade redunda em um ónus da prova sobre o 

arguido, que viola o princípio constitucional da presunção de inocência (art. 32.º da CRP).” Cfr. Justificação e 
Desculpa por Obediência em Direito Penal. Coimbra Editora, Fevereiro, 2006, p. 147. 

2331. Sentença do Tribunal de Primeira Instância, de 18 de Outubro de 2001, T-333/99, ponto 195. 
2332. De outra forma, “estar-se-ia a tratar como presumível culpado um inocente ou estar-se-ia a aplicar as 

consequências de uma responsabilidade não legalmente declarada”. Cfr. Juan Manuel Trayter, Manual de 
Derecho Disciplinário de los Funcionários Públicos, p. 360. O autor parte do princípio que os factos provados 
em sede disciplinar tem menos valia do que os factos provados em sede judicial, “a legitimidade do poder 
sancionatório e a sujeição a um procedimento contraditório” (p. 361). 

2333. Juan Manuel Trayter, Manual de Derecho Disciplinario de los Funcionários Públicos, pp. 360 e 361, 
nota 39. 
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não é a da presunção de inocência até que um tribunal o não declare em contrário, mas a da 

consolidação jurídica do acto administrativo sancionador: ou não é interposta acção 

impugnatória pelo trabalhador sancionado ou sendo-o o tribunal indagará da invalidade do 

acto sob uma certa causa de pedir, tal como ela é configurada pelo autor. O «julgamento» 

do contencioso administrativo não se confunde com a iuditio criminal em que ou prevalece 

a presunção da inocência ou esta é “vencida por provas em contrário demonstrativas da 

culpabilidade”2334. 

Questão conexa é a de saber se se torna necessário “reiterar em sede de contencioso 

administrativo a actividade probatória realizada no procedimento administrativo”2335. 

2.2. O Valor probatório dos factos provados no procedimento disciplinar 

A acção administrativa especial é referenciada ao prévio ou pretendido exercício do poder 

administrativo, contestando o autor o acto praticado ou que foi deixado de praticar2336. Para 

as outras formas ou expressões do exercício do poder, acções ou omissões, é talhada a 

acção administrativa comum. Tal exercício do poder ocorre na esfera da Administração e 

tem tradução num processo administrativo2337. Tendo o domínio da «função» e sendo 

funcionalmente limitada por específicas vinculações jurídicas, deve poder «dar prova» do 

bem fundado do seu agir2338.  

A acção administrativa especial corresponde a um processo de plena jurisdição. Na 

respectiva tramitação, impõe-se a “abertura de um período de prova”, “findos os 

articulados”, “quando tenha sido alegada matéria de facto ainda controvertida e o processo 

haja de prosseguir”2339. No termo da produção da prova, pode haver lugar à discussão oral, 

                                                      
2334. Juan Manuel Trayter, Manual de Derecho Disciplinario de los Funcionarios Públicos, p. 365, nota 

44. 
2335. Eduardo García de Enterría e Tomás-Ramón Fernández, Curso de Derecho Administrativo II, cit., p. 

182. 
2336. Mário Aroso de Almeida, O Novo Regime do Processo nos Tribunais Administrativos, Almedina, 

2005, 4.ª edição, revista e actualizada, pp. 192 a 195.  
2337. Cfr. artigo 1.º do CPA.  
2338. Vieira de Andrade, A Justiça Administrativa (Lições), 4.ª edição, Almedina, 2003, p. 423 a 427, e 

Mário Aroso de Almeida, O Novo Regime do Processo nos Tribunais Administrativos, cit., pp. 23 e 24. 
2339. Cfr. artigo 87.º, n.º 1, alínea c), do CPTA, inserto na Secção II (“Saneamento, instrução e 

alegações”) no Capítulo III (“Marcha do processo”) do Título III (“Da acção administrativa especial”). 
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em audiência pública, da matéria de facto, seja a requerimento ou não de qualquer das 

partes. Quando requerida, pode o juiz indeferi-la, “mediante despacho fundamentado, 

quando entenda que ela não se justifica por a matéria de facto, documentalmente fixada, 

não ser controvertida”2340. Ao juiz cabe promover o esclarecimento inteiro e exacto das 

«bases factuais» da decisão judicial a proferir, atento o alegado pelas partes2341. Se for 

claramente desnecessária a produção da prova ou a “utilização de certos meios de provas”, 

como o evidenciará em despacho fundamentado, o juiz pode indeferir requerimentos  

dirigidos às mesmas2342. A decisão sobre a matéria de facto deve explicitar os factos que o 

tribunal julga provados e aqueles que julga não provados, segundo a análise crítica que faz 

das provas que expressa, apresentando os “fundamentos que foram decisivos para a 

convicção do julgador”2343. “O tribunal assegura um estatuto de igualdade efectiva das 

partes no processo”, designadamente no que “se refere ao exercício de faculdades e ao uso 

de meios de defesa”2344. 

No procedimento disciplinar, do ponto de vista das garantias de defesa do trabalhador, 

importa ter presente: 

a) A confiança do processo disciplinar ao trabalhador arguido, nos termos previstos no 

Código de Processo Civil2345; 

b) O dever de promoção das diligências e actos necessários ao apuramento da verdade 

material2346; 

c) A parametricidade, nalguns casos, na adopção de “providências” procedimentais 

não reguladas, dos “princípios gerais de direito processual penal”2347. 

O processo administrativo, que documenta o acto administrativo e o procedimento 

decisório que o enforma deve, obrigatoriamente, ser junto com a contestação pela entidade 
                                                      

2340. Cfr. artigo 91.º, n.º 1 e n.º 2, do CPTA.  
2341. Cfr. artigo 90.º, n.º 1, do CPTA.  
2342. Cfr. artigo 90.º, n.º 2, do CPTA.  
2343. Cfr. artigo 653.º, n.º 2, do CPC (ex vi artigo 1.º do CPTA).  
2344. Cfr. artigo 6.º do CPTA.  
2345. Cfr. artigo 62.º do Estatuto Disciplinar de 1984.  
2346. Cfr. artigo 36.º, n.º 2, do Estatuto Disciplinar de 1984. 
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administrativa. A falta deste pode consequenciar a prova dos factos alegados pelo autor, 

sendo impossível ou difícil fazer a sua prova2348. 

Nestes termos, três premissas pautam a produção e valoração da prova em juízo e o 

apuramento da matéria de facto: 

a) A não vinculação da actuação das partes a regras de condutas no que toca à prova 

dos factos, com tendencial afastamento dos ónus da prova subjectiva2349. O juiz não 

pode só considerar “os factos alegados e provados por cada uma das partes 

interessados”2350; deve realizar a necessária «instrução processual», com a 

colaboração contraditória das partes em posição de igualdade2351; 

b) A exclusão da presunção de verdade da prova obtida no procedimento 

administrativo2352, ademais porque a cargo do empregador, que tem a dupla 

qualidade de “parte e entidade decisória”2353; 

c) Cabe à Administração empregadora provar os factos pelos quais puniu o 

trabalhador, atento o ónus substantivo e procedimental que tem de agir em 

conformidade com a lei e o Direito2354 e porque o inverso poderia conduzir a um 

“princípio de presunção de culpabilidade”2355. 

Em relação ao “controlo jurisdicional da matéria probatória” apurada no procedimento 

disciplinar, Fernandes Cadilha observa que a aplicação do princípio in dubio pro reo, 

                                                                                                                                                                  
2347. Cfr. artigo 35.º, n.º 4, do Estatuto Disciplinar de 1984. 
2348. Cfr. artigo 84.º do CPTA.  
2349. Miguel Teixeira de Sousa, As Partes, o Objecto e a Prova na Acção Declarativa, Lisboa, 1995, p. 

216.  
2350. Vieira de Andrade, A Justiça Administrativa (Lições), 4.ª edição, Almedina, 2003, p. 423. Em 

sentido próximo, reportando ao procedimento de recrutamento de trabalhador, ver considerando 46 do 
Acórdão do Tribunal de Primeira Instância, de 11 de Novembro de 2003, Processo T-248/02 
(http//:www.europa.eu.int). 

2351. Cfr., em sentido diferente, Acórdão do STA de 19 de Janeiro de 2006, processo n.º 0733/04. 
2352. Colaço Antunes, “O juiz administrativo, súbdito da prova procedimental?”, Cadernos de Justiça 

Administrativa, n.º 56, Março/Abril, 2006, pp. 3 a 17, maxime, p. 14.  
2353. Albino Mendes Baptista, “A reabertura do Procedimento Disciplinar”, in RMP n.º 108, Ano 27, Out-

Dez 2006, p. 205.  
2354. Vieira de Andrade, A Justiça Administrativa (Lições), 4.ª edição, Almedina, 2003, pp. 423 a  427. 
2355. Ricardo Rivero Ortega, El Estado vigilante. Consideraciones Jurídicas sobre la Función Inspectora 

de la Administración, Editorial Tecnos, Madrid, 2000, pp. 209 e 210. 
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juntamente com “um aspecto inovador do CPTA – a admissão genérica da prova 

testemunhal nas acções impugnatórias[2356] –, suscita a questão da jurisdicionalização das 

medidas disciplinares”. A pergunta é a de saber se “poderá o juiz anular a decisão punitiva 

com base nos resultados probatórios coligidos no âmbito da acção de impugnação em 

detrimento dos elementos instrutórios do procedimento administrativo”2357. Dito de outro 

modo, “trata-se de determinar o valor probatório dos factos comprovados ou dados como 

provados no procedimento administrativo prévio”2358. 

A prova é “a actividade processual impulsionada pelas partes ou inclusive pelo Tribunal, 

tendente a obter o convencimento, ou um alto grau de convicção do julgador, acerca da 

concordância do realmente acontecido ou acerca das afirmações fácticas realizadas pelas 

partes”2359. A “prova requer, pelo menos, a possibilidade de contradição” e a 

“imparcialidade da autoridade que intervenha”. Ora, “se é certo que a Administração actua 

com plena submissão à lei (…) e é, portanto, [relativamente] independente, tão pouco é 

menos certo que, quando o administrado impugna os actos instrutórios e anuncia a 

interposição de um recurso, a Administração há-de converter-se em parte processual, pelo 

qual dificilmente pode ser imparcial quem no processo assume o «rol» de parte. Dito por 

outras palavras, repugna ao princípio da igualdade de armas e à natureza jurisdicional do 

processo que uma das partes possa gerar actos de prova até ao extremo de determinar a 

premissa maior da Sentença. Por isso, uma coisa é que a independência da Administração a 

legitime para custodiar as fontes da prova, que deva reconhecer-se valor probatório a 

determinados instrumentos tais como os autos de notícia ou de reconhecimento ou que, 

inclusive, através do reconhecimento de factos do administrado, se possa reconhecer dito 

valor a determinados actos instrutórios, e outra muito distinta é dizer (…) que todo o acto 

de investigação efectuado em sede administrativa participa da natureza da prova” (Vicente 

                                                      
2356. Cfr. artigos 87.º, n.º 1, alínea c), 90.º e 91.º do CPTA.  
2357. Fernandes Cadilha, “Direito disciplinar da função pública. Alguns tópicos”, cit., p. 14. 
2358. Ricardo Rivero Ortega, El Estado vigilante. Consideraciones Jurídicas sobre la Función Inspectora 

de la Administración, Editorial Tecnos, Madrid, 2000, p. 210. 
2359. González-Cuéllar apud Ricardo Rivero Ortega, El Estado vigilante. Consideraciones Jurídicas sobre 

la Función Inspectora de la Administración, cit., p. 215.  
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Gimeno Sendra)2360. Contra o reconhecimento do “valor probatório dos actos de instrução 

do procedimento administrativo, documentados no processo”, é igualmente invocada a falta 

de independência dos órgãos instrutores e, genericamente, que “a Administração não reúne 

a imparcialidade necessária para dar-se valor probatório às suas apreciações”2361. Morenilla 

Allard, que nega por princípio tal reconhecimento, aceita que “algumas actuações 

administrativas devidamente formalizadas”, observadas as garantias de contraditório, têm o 

carácter de “prova pré-constituída”2362. 

O princípio do contraditório, em matéria de prova, “obriga à realização das provas 

solicitadas pelo sujeito afectado”. Constitui uma “garantia do direito de defesa”, só 

podendo ser recusadas as provas “manifestamente improcedentes ou desnecessárias, 

mediante decisão fundamentada”. Constitui, por outro lado, uma “garantia do acerto da 

decisão adoptada: o princípio da oficialidade ou do inquisitório dos procedimentos 

administrativos não só não impede, como impõe a realização de provas contraditórias 

solicitadas pelo interessado” (Ricardo Rivero Ortega)2363.  

A “determinação dos factos, para sobre eles aplicar o Direito, constitui uma parte mais da 

actividade jurisdicional de ‘julgar e fazer executar o julgado’ e estas funções” são, 

constitucionalmente, cometidas aos tribunais. No “processo contencioso-administrativo”, a 

prova deve, pois, reger-se por princípios próprios dos processos judiciais (como o processo 

civil) destacando-se o princípio da igualdade de armas2364. No entanto, a aplicação de tais 

                                                      
2360. Voto de vencido de Vicente Gimeno Sendra à STC n.º 212/1990. de 20 de Dezembro de 1990, 

número de registo 654/1988 (p. 8), in www.tribunalconstitucional.es.  
2361. Ricardo Rivero Ortega, El Estado vigilante. Consideraciones Jurídicas sobre la Función Inspectora 

de la Administración, cit., pp. 210 e 212. 
2362. Ricardo Rivero Ortega, El Estado vigilante. Consideraciones Jurídicas sobre la Función Inspectora 

de la Administración, cit., pp. 210 e 211, e Sentença n.º 56/1998, de 16 de Março de 1998, do Tribunal 
Constitucional espanhol (www.tribunalconstitucional.es). 

2363. Ricardo Rivero Ortega, El Estado vigilante, cit., pp. 212 e 213. 
2364. Cfr. artigos 1.º e 6.º do CPTA e ver Ricardo Rivero Ortega, El Estado vigilante, cit., pp. 214 e 216, e 

Eduardo Hinojosa Martínez, “La prueba pericial frente a la Administración y las deficiencias de la legislación 
procesal vigente: Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de 8 de abril de 2003 (RJ 2003, 3576)”, in 
Revista Española de Derecho Administrativo, Julio-Septiembre, 2003, pp. 463 a 469. Este último autor, 
salientando as deficiências, por referência ao direito espanhol, do novo sistema de designação de peritos 
judiciais, quanto à “garantia da imparcialidade e da suficiência técnica do perito judicial, que, em princípio, 
deveria proporcionar”, conclui que não é o mais adequado para que sirva de “meio efectivo de superação do 
valor probatório que a jurisprudência vinha atribuindo às opiniões dos técnicos da Administração” (pp. 467 a 
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princípios não deve esquecer as realidades substantivas diferenciadas que lhe subjazem. Em 

concreto: 

a) Importa ponderar que existe “uma actividade prévia de recolha e valoração de 

informação – o procedimento – que será recordada durante a tramitação judicial, 

quando a Administração remete o processo para o tribunal”2365. 

b) O original do processo administrativo e “todos os demais documentos respeitantes à 

matéria do processo de que seja detentora” a entidade demandada devem ser remetidos 

a tribunal, ficando apensos aos autos2366. No mesmo, mais do que as, ou para além das, 

“interpretações jurídicas”, registam-se os factos (v. g., através de exames, inspecções, 

audições presenciais) e a recomposição de factos, assim como as diligências realizadas 

para o seu apuramento2367.  

c) Independentemente do valor concreto das informações constantes do processo e demais 

documentos, os mesmos são ponto de referência incontornável da argumentação das 

partes e para a formação da convicção do juiz e, consequentemente, dos fundamentos 

da sentença2368. Não se trata, pois, de renová-las ou de as substituir, o que esvaziaria a 

utilidade do procedimento disciplinar como “procedimento autónomo de apuramento de 

responsabilidade”2369. 

d) Não é de desconsiderar “as possibilidades de descobrimento” dos órgãos ou agentes 

administrativos instrutores, pela proximidade e conhecimento da realidade 

investigada2370 e as garantias jurídicas procedimentais que implicam. 

                                                                                                                                                                  
469). 

2365. Cfr. Ricardo Rivero Ortega, El Estado vigilante, cit., p. 215. Não se trata, assim, tanto de considerar 
que, num número significativo de situações, está em causa a impugnação judicial de uma decisão 
administrativa ou o pedido de condenação judicial da Administração a tomar a decisão devida, e menos de 
tomar como premissa a validade (presumida) dos actos administrativos. 

2366. Cfr. artigo 84.º, n.º 1, do CPTA.  
2367. Ricardo Rivero Ortega, El Estado vigilante, cit., p. 218. 
2368. Ricardo Rivero Ortega, El Estado vigilante, cit., p. 215. 
2369. Como destaca Raimundo Nonato Fernandes, “Do procedimento disciplinar na função pública”, in 

Revista de Direito Público, Ano XIV, Janeiro/Junho – 1981, n.º 57-58, editora revista dos tribunais, p. 59.  
2370. Alejandro Nieto citado por José Bermejo Vera no prólogo ao livro de Ricardo Rivero Ortega, El 

Estado vigilante, cit., p. 23 e 24. 
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e) Importa ainda considerar que o controlo jurisdicional não há-de significar “devolver a 

integridade do poder sancionatório aos tribunais, mediante a produção de prova em sede 

de audiência, ao modo do processo penal, mas é um controlo que se efectua, sem 

prejuízo daquela, em parte, pela valoração a posteriori da apreciação, incontornável, 

dos factos e do juízo de culpabilidade feitos pela Administração no procedimento 

sancionatório”2371.  

O controlo judicial administrativo da decisão disciplinar do empregador público, por 

outro lado, é de plena jurisdição, podendo o tribunal reexaminar na totalidade os factos, 

designadamente, à luz da inquirição das testemunhas indicadas pelas partes e da 

apresentação de “contra-argumentação da interpretação administrativa de conceito 

mediante um parecer de um perito”, a valorar judicialmente de acordo com “as regras 

de uma sã crítica”2372. O controlo jurisdicional, cuja eficácia depende dos instrumentos 

jurídicos que disponibiliza às partes e do grau de fiscalização permitido ao juiz, 

podendo assumir um carácter compensatório2373, face à não fácil transposição ou à 

parcial inadequação das garantias europeias de referência de um “processo justo”, não 

implica a negação, no sentido da redução a zero da relevância jurídica da actividade 

probatória que informa a tomada da decisão disciplinar administrativa.  

As seguintes conclusões parecem, então, impor-se: 

                                                      
2371. Eduardo García de Enterría e Tomás-Ramón Fernández, Curso de Derecho Administrativo II, 

Novena Edición, Thomson Civitas, 2004, p. 183 e p. 184: “Mas essa é toda a peculiaridade das sanções 
administrativas (…) Isso não tem nenhuma consequência quanto à presunção de inocência do acusado, 
presunção que deverá necessariamente a Administração respeitar e destruí-la com verdadeiras provas a seu 
cargo, as quais não poderão ser suprimidas pela livre apreciação de nenhum funcionário.” 

2372. Ricardo Rivero Ortega, El Estado vigilante. Consideraciones Jurídicas sobre la Función Inspectora 
de la Administración, Editorial Tecnos, Madrid, 2000, pp. 217 e 218. 

2373. O TEDH, por referência ao artigo 6.º, n.º 1, da CEDH, reconhecendo às entidades administrativas o 
poder de punir certas infracções enfatiza a necessidade do interessado dispor da efectiva possibilidade de 
recorrer da respectivas decisões para um tribunal que forneça todas as garantias previstas no citado preceito. 
Cfr. "Affaire Belilos c. Suisse, do TEDH (Plénière), de 29 avril 1988, Requête n.º 10328/8"3, maxime, 
considerandos 61 e segs. (http://cmiskp.echr.coe.int/). 

No "Affaire Obermeier c. Autriche, Requête n.º 11761/85, 28 Juin 1990" (in http://cmiskp.echr.coe.int/) 
considera que as “condições do artigo 6.º, n.º 1, só se podem ter por reunidas se as decisões administrativas 
que vinculam os tribunais foram emanadas conformemente às exigências desta disposição”. Não sendo o 
caso, torna-se necessário que das mesmas caiba recurso para um “órgão jurisdicional de plena jurisdição” 
(considerando 70). 
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a) “[N]o processo administrativo, o problema da distribuição do ónus da prova é ainda 

mais complexo do que no processo civil” (González-Cuéllar)2374. 

b) A preocupação com a igualdade de armas não significa que seja de “negar o carácter 

probatório das actuações procedimentais administrativas”, importando no mesmo, 

“fortalecer as garantias de contraditório” (Ricardo Rivero Ortega)2375. 

c) Esse carácter probatório está sujeito a controlo jurisdicional, pela apreciação do juiz 

a partir da arguição das partes2376. 

d) Se o controlo jurisdicional não corresponde à reprodução, no que toca à prova, do 

procedimento disciplinar, ponto é que não está hoje vedado ao trabalhador arguido a 

alegação credível sobre o carácter duvidoso da base fáctico-probatória em que 

assentou a decisão disciplinar. 

e) Da alegação que infirme os pressupostos de facto em que assente a decisão punitiva 

e dos consequentes requerimentos de prova advém para o juiz o dever de abrir o 

processo judicial à instrução, isto é, à recognição fáctica em sede de audiência de 

julgamento da própria decisão disciplinar. 

2.3. As providências cautelares 

2.3.1. O direito à tutela jurisdicional efectiva 

O direito à tutela judicial efectiva postula que uma decisão judicial favorável tenha 

incidência na situação jurídica para que foi solicitada tutela2377. No contencioso 

                                                      
2374. Ricardo Rivero Ortega, El Estado vigilante, cit., cit., p. 217. 
2375. Ricardo Rivero Ortega, El Estado vigilante, cit., p. 216. 
2376. Se não se pode negar o seu valor probatório, também não pode ser aceite acríticamente, mas deve ser 

inteiramente sindicável e «testável». Ver o Acórdão do STA de 14 de Janeiro de 2003, processo n.º 01047/02, 
e a análise detalhada que o tribunal faz da prova produzida no procedimento disciplinar. 

No acórdão Johnston, o Tribunal de Justiça “declarou incompatível com os princípios gerais de direito 
comunitário legislação britânica que atribuía valor probatório irrefutável a um certificado da autoria de um 
ministro em sede jurisdicional, atestando que uma decisão da autoridade pública era necessária à defesa da 
segurança e da ordem públicas”. Cfr. Ronny Abraham, “Les principes généraux de la protection 
juridictionnelle administrative en europe: L’influence des jurisprudences européenes”, Revue Européenne de 
Droit Public/European Review of Public Law, Vol. 9, n.º 3, autumn/automne, 1997, Esperia Publications Ltd, 
p. 587. 

2377. Juan Manuel Trayter, Manual de Derecho Disciplinario de los Funcionarios Públicos, pp. 367 e 369, 
Acórdão do Tribunal de Justiça de 9 de Novembro de 1995, Atlanta Fruchthandelsgesellschaft MBH e outros 
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administrativo, tinha pertinência a observação de que “a obtenção de uma sentença 

favorável produz com frequência menos justiça do que frustração”, porque proferida em 

momento posterior à execução e porque, como tal fundamentalmente, as eventuais medidas 

reparatórias se revelarem insuficientes2378. A efectividade da sentença é essencial na 

realização do direito cuja tutela é pedida2379. As providências cautelares constituem uma 

forma de “deter ou paralisar a evolução lógica da realidade fáctica do litígio para evitar que 

acabe por impor-se ao Direito, isto é, à sentença e à declaração judicial de direitos”2380. 

Também, relativamente às sanções disciplinares, o Direito demanda que “a intervenção 

judicial seja algo mais do que uma tardia e estéril revisão de sanções executadas, de penas 

já cumpridas”2381. O direito do trabalhador à tutela judicial efectiva postula a eficácia da 

decisão que venha a ser proferida no processo judicial, “reintegrando adequadamente o 

demandante na integridade dos seus direitos e interesses”, sendo de relevar que estão aqui 

em causa direitos e interesses dos trabalhadores como o direito à segurança no emprego, o 

direito à retribuição, o direito a férias ou o direito à carreira2382. Integra essa tutela a 

disponibilidade de meios cautelares. Destacam-se a possibilidade de ser requerido, ao autor 

do acto e a órgão ad quem numa relação jurídico-funcional, a suspensão da eficácia do acto 

de cuja decisão caiba recurso2383, e a previsão de “[q]uem possua legitimidade para intentar 

um processo junto dos tribunais administrativos pode[r] solicitar a adopção da providência 

ou das providências cautelares, antecipatórias ou conservatórias, que se mostrem adequadas 

                                                                                                                                                                  
contra Bundesamt Fuer Ernaehrung und Forstwirtschaft, Processo C-465/93, considerando 16, p. 4 
(http://curia.europa.eu/jurisp). 

2378. Font I Llovet apud Juan Manuel Trayter, Manual de Derecho Disciplinario de los Funcionarios 
Públicos, p. 355. 

2379. Jurar Manuel Trautear, Manual de Desfecho Disciplina rio de elos Funcionários Públicos, cit., p. 
380. 

2380. Santiago González-Varas Ibáñez, “Hacia un modelo contencioso-administrativo preventivo. El 
Ejemplo de la «ejecución» de las sentencias anulatorias de un plan urbanístico”, in Revista de Administración 
Pública, n. º 163, Enero/Abril, 2004, p. 43.  

2381. Juan Manuel Trailer, Manual de Derecho Disciplinario de los Funcionarios Públicos, p. 370.  
2382. Belén Marina Jalvo, El Régimen Disciplinario de los Funcionarios Públicos, cit., pp. 267 a 270, e 

Acórdão do “Cour administrative d’appel de Nantes”, de 6 de Fevereiro de 1992, Processo n.º 89NT01303 
89NT01304 (in http://www.legifrance.gouv.fr). 

2383. No caso, das impugnações obrigatórias, há lugar, com a respectiva apresentação, por princípio, à 
suspensão do acto (artigo 163.º e 170.º do CPA). 
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a assegurar a utilidade da sentença a proferir no processo”2384.  

2.3.2. As providências cautelares judiciais e a eficácia das decisões disciplinares  

O trabalhador destinatário de decisões disciplinares desfavoráveis deve ter a possibilidade 

de reagir cautelarmente às mesmas, seja por força do direito à tutela jurisdicional efectiva, 

seja ainda em nome do direito fundamental de defesa2385. Essa possibilidade deve desde 

logo estar disponível em sede administrativa, independentemente do carácter facultativo ou 

obrigatório da impugnação a que se associe.  

Do ponto de vista da suspensão dos efeitos jurídicos, uma de quatro alternativas são 

equacionáveis: i) a da não produção de efeitos jurídicos até ao decurso dos prazos de 

impugnação administrativa2386; ii) a da suspensão automática do acto com a apresentação 

de impugnação administrativa; iii) a da suspensão automática do acto com a impugnação 

judicial; iv) a da suspensão automática do acto com o requerimento de providência cautelar, 

deixando à ponderação, pelo tribunal, dos interesses (públicos e privados) em jogo, a 

decisão quanto à manutenção desse efeito suspensivo2387. 

A duas últimas hipóteses não afastam a pertinência da suspensão administrativa do acto 

punitivo, a requerer pelo trabalhador. Os critérios decisórios prendem-se com a necessária 

conciliação dos interesses em presença (fundamentalmente, os interesses a cargo do 

empregador e os interesses do trabalhador destinatário da decisão): i) por um lado, o 

critério da irreparabilidade ou dificuldade de reparação dos prejuízos causados ao 

destinatário do acto; ii) por outro lado, o critério da gravidade do prejuízo para o interesse 

                                                      
2384. Cfr. n.º 1 do artigo 112.º do CPTA.  
2385. O Conselho Constitucional francês, na Decisão n.º 86-224 DC, de 23 de Janeiro de 1984, considerou 

contrária à Constituição a falta de previsão legal do carácter suspensivo de recurso judicial ou de providência 
cautelar contra as sanções aplicadas pelo Conselho da Concorrência, dizendo a possibilidade de solicitar a 
suspensão da eficácia do acto é “uma garantia essencial dos direitos de defesa”. Cfr. Louis Favoreu e Loïc 
Philip, les grandes décisions du Conseil constitutionnel, 7.e édition, 1993, collection Droit Public, sirey, pp. 
700 a 715.  

2386. Maria de Fátima da Graça Carvalho assinala, a propósito do estatuto disciplinar da GNR, O 
“cumprimento imediato das penas” como contrária à garantia de recurso. Cfr. “Exercício da acção 
disciplinar”, in Intervenções no Seminário Internacional sobre Direitos Humanos e Eficácia Policial, Sistemas 
de Controlo da Actividade Policial, IGAI, Lisboa, 1998, pp. 268 e 269. 

2387. Juan Manuel Trayter, Manual de Derecho Disciplinario de los Funcionarios Públicos, cit., pp. 382, 
386, 388 e 389. 



 
594   Direito disciplinar da função pública 
________________________________________________________________________________________ 
 

público da não execução imediata do acto; iii) e, em terceiro lugar, deve ser atendida 

eventual evidência de procedibilidade da argumentação jurídica deduzida (maxime, a 

“probabilidade séria de veracidade dos factos alegados”)2388. 

O trabalhador pode solicitar a adopção de providência ou providências cautelares 

jurisdicionais. Não terá, em princípio, interesse na mesma caso tenha sido adoptada decisão 

administrativa suspensiva dos respectivos efeitos, que acautele a utilidade de sentença a 

proferir no processo judicial2389. 

O pedido de providência judicial dá lugar a um processo urgente, o qual tem carácter 

instrumental à acção intentada ou a intentar, ao respectivo objecto e pretensão. Porque se 

trata de assegurar o préstimo da sentença, é relevante, desde logo, o perigo para a mesma da 

respectiva demora, pelo que a avaliação deste se impõe. Importa, no entanto, não descurar o 

fundamento de direito que o requerente invoca, sem no entanto antecipar a apreciação a 

fazer no processo principal, não só porque a finalidade das providências não é esta, mas 

também para não deter o processo numa análise que requerer um certo tempo e trâmites.  

Na perspectiva instrumental, que é a das providências cautelares, não há que as 

predeterminar; são todas as “adequadas para assegurar o efeito útil da decisão”, tendo, pois, 

um carácter inominado2390. 

2.3.3. A tipologia e os critérios de decisão das providências cautelares judiciais 

As providências são inominadas e, como tal, é relativa a sua classificação em tipos. É 

possível, não obstante, distinguir entre aquelas que visam conservar, deter a produção de 

certos efeitos jurídicos e aquelas que os visam antecipar. A distinção entre providências 

cautelares conservatórias e antecipatórias não é estanque (v. g., conservar uma dada 

situação pode ser, também, uma forma de antecipar efeitos do ganho de causa no processo 

principal; por exemplo, o trabalhador que requerer a nomeação em emprego público, no 

qual está a título temporário ou precário, pode ser uma forma de nele se manter2391)2392, 

                                                      
2388. Cfr. artigo 163.º, n.ºs 2 e 4, artigo 170.º do CPA.  
2389. Sem prejuízo, ver artigo 54.º do CPTA.  
2390. Cfr. artigo 2.º, n.º 1, parte final, e n.º 2, alínea m), e artigos 112.º e 113.º do CPTA. 
2391. Pense-se no caso do trabalhador com contrato de trabalho a termo certo que, constando de lista de 
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mas as providências são referencialmente de um e outro tipo, sendo, aliás, em torno dos 

mesmos que são construídos os requisitos parcialmente diferentes para o seu 

deferimento2393. 

Nas providências conservatórias, pretende-se suster a produção de efeitos jurídicos de uma 

actuação administrativa, sendo, pois, de recorte negativo, de que a suspensão da eficácia de 

um acto administrativo constitui espécie paradigmática, como tal, a de decisão disciplinar 

punitiva2394. Nas providências antecipatórias, pretende-se um agir administrativo que 

produza provisoriamente determinados efeitos jurídicos, “corrigindo ou regulamentando em 

benefício [do requerente] situações ou relações controvertidas”2395. Por exemplo, a 

providência dirigida à intimação do empregador a cumprir provisoriamente acordo 

endoprocedimental sobre decisão disciplinar ou a providência em que o trabalhador a 

cumprir sanção disciplinar pede a sua admissão provisória a um concurso ou aquela em que 

pede que o tribunal determine em termos imediatos a aplicação de amnistia a infracção 

disciplinar descrita no relatório final do instrutor sem o que será dado por verificado, pelo 

órgão decisor, no âmbito de outro procedimento, a circunstância agravante da acumulação 

de infracções. 

O deferimento de providência conservatória assenta num requisito positivo e num duplo 

requisito negativo: i) a verificação de periculum in mora; ii) a inexistência de aparência de 

“mau direito”; iii) o da não prevalência proporcionada dos interesses públicos. 

Quanto ao segundo, não pode ser manifesta a improcedência da pretensão formulada ou a 

formular no processo principal, seja por falta de fundamento, seja pela “existência de 

                                                                                                                                                                  
classificação final homologada de um concurso, que lhe confere o direito à nomeação em certo emprego 
público, aguarda a prática do acto de nomeação, cuja demora está a colocar em risco a continuação no 
exercício de uma actividade laboral que constitui a sua única fonte de subsistência.  

2392. Cfr. Acórdão do TCA Norte, de 30 de Junho de 2005 (pp. 9 e 10), processo n.º 00991/04.2BEVIS, in 
http://dgsi.pt/jtcn. 

2393. Cfr. artigo 2.º, n.º 1, e artigos 112.º, n.º 1, e 120.º do CPTA. 
2394. Acórdão de 13 de Janeiro de 2005, Processo n.º 00959/04.9 BEVIS, do TCAN (p. 5). 
2395. Acórdão do Tribunal de Justiça de 9 de Novembro de 1995, “Atlanta Fruchthandelsgesellschaft 

MBH e outros contra Bundesamt Fuer Ernaehrung und Forstwirtschaft”, processo C-465/93, considerando 28, 
pp. 6 e 7 (http://eur-lex.europa.eu/). Cfr. artigos 112.º, n.º 2, e artigo 120.º do CPTA.  
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circunstâncias que obstem ao seu conhecimento de mérito”2396. Exige-se, apenas, que, 

numa primeira análise, tenha plausibilidade o arguido pelo requerente, em termos que não 

façam antever, desde logo, o decaimento do processo principal. Assim, por exemplo:  

a) Quando o “requerente da providência, a quem foi aplicada a sanção disciplinar de 

aposentação compulsiva [invoca] a falta de prova dos factos de que foi acusado, e 

cabendo o ónus da prova de tais factos à requerida, não é manifesta a falta de 

fundamento da pretensão anulatória do acto punitivo”2397;  

b) De igual modo, a percepção de realidade susceptível de consubstanciar, no caso (a 

indagar, com rigor, no processo principal), vício de ilegalidade já identificada como 

tal em jurisprudência administrativa anterior; 

c) O juízo preliminar de inconstitucionalidade de norma aplicada pela decisão 

punitiva. 

A aplicação do critério do fumus bonus iuris¸ nas providências conservatórias dificilmente 

serve de verdadeiro critério ou contrapeso na ponderação judicial cautelar. Uma análise 

verdadeiramente perfunctória, as mais das vezes, conduzirá a dar por verificado o seu 

preenchimento. Por outro lado, o juízo de ponderação específica não é, ao invés, pela sua 

complexidade, fácil e frequentemente feito ou verdadeiramente feito. Um critério geral 

alternativo poderia ser o critério das “sérias dúvidas” quanto à procedência da pretensão 

formulada ou a formular no processo principal2398. 

Quanto ao requisito positivo, é exigida a verificação de periculum in mora, isto é, de risco 

de criação de uma situação de facto consumado ou da produção de prejuízos de difícil 

reparação para os interesses que o requerente quer assegurar no processo principal. O juízo 

sobre a dificuldade de reparação dos prejuízos exige que, relativamente a cada caso 
                                                      

2396. Cfr. artigo 120.º, n.º 1, alínea b), do CPTA.  
2397. Acórdão do STA de 25 de Agosto de 2004, Processo n.º 0870/04, 2.ª Subsecção do Contencioso 

Administrativo, N.º Convencional JSTA00060653 e N.º do Documento SA1200408250870, in 
www.dgsi.pt/jsta. 

2398. Como condição do decretamento de medida provisória, o TJCE identifica o critério das “sérias 
dúvidas quanto à validade do acto comunitário” – “só a possibilidade de uma declaração de invalidade, 
reservada ao Tribunal de Justiça, pode, efectivamente, justificar a concessão de medidas provisórias”. Cfr. 
Acórdão do Tribunal de Justiça de 9 de Novembro de 1995, “Atlanta Fruchthandelsgesellschaft MBH e outros 
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concreto, se identifiquem primeiro os prejuízos que advêm para os interesses do requerente 

da decisão ou situação a que reage, caso não seja judicialmente sustida. Para o que cabe ao 

requerente indicar “factos concretos de onde decorra o prejuízo de difícil reparação”2399. 

Em segundo lugar, tem de ser analisada o grau de reparabilidade dos mesmos à luz do 

decurso do tempo e da possível reconstituição, futura, da situação que existiria. 

O critério para aferir da dificuldade de reparação não pode ser exclusivamente 

económico2400 – embora a natureza económica do prejuízo possa com maior facilidade 

propiciar a reparação2401 –, por uma dupla razão: 

a) há prejuízos que não têm necessariamente ou apenas esta dimensão ou são mesmo 

insusceptíveis de uma tal avaliação; 

b) a reparabilidade económica de certos prejuízos não suprime uma contemporânea 

situação de privação relevante (e desde que relevante), como pode ser o caso de o 

requerente não ter outra forma de rendimento ou de sustentabilidade senão o do seu 

vencimento2402.  

O critério legal é o da irreparabilidade ou dificuldade da reparação dos prejuízos. Significa 

isto que basta que um dado prejuízo seja irreparável ou reparável apenas em certa medida 

(por exemplo, a diminuição durante certo período de tempo de forma não significativa do 
                                                                                                                                                                  
contra Bundesamt Fuer Ernaehrung und Forstwirtschaft”, processo C-465/93, considerandos 31 a 36, p. 6. 

2399. Acórdão do STA de 25 de Agosto de 2004, Processo n.º 0870/04, 2.ª Subsecção do Contencioso 
Administrativo, N.º Convencional JSTA00060653 e N.º do Documento SA1200408250870, in 
www.dgsi.pt/jsta, e Acórdão do TCA Norte, de 30 de Junho de 2005 (pp. 14 e 17), processo n.º 
00991/04.2BEVIS, in http://dgsi.pt/jtcn. 

2400. Neste sentido, cfr. Acórdão de 13 de Janeiro de 2005, Processo n.º 00959/04.9 BEVIS, do TCAN (p. 
6): “Naturalmente que a privação de rendimentos geradora de uma situação de carência quase absoluta e de 
impossibilidade de satisfação das necessidades básicas e elementares, por não garantir uma existência 
condigna, constitui uma situação que a execução da sentença anulatória não consegue reverter. Já a falta de 
exercício de funções pelo período de um ano não parece acarretar consequências dificilmente reversíveis. No 
caso concreto, garantida que está o direito à carreira e aos vencimentos pela execução da sentença anulatória, 
o efeito mais visível é a impossibilidade do recorrente se valorizar profissionalmente. …”. 

2401. O Tribunal de Justiça afirma no Acórdão do Tribunal de Justiça de 9 de Novembro de 1995 (“Atlanta 
Fruchthandelsgesellschaft MBH e outros contra Bundesamt Fuer Ernaehrung und Forstwirtschaft”, processo 
C-465/93, considerando 41, p. 7) que “[q]uanto à natureza do prejuízo – relevante em sede de análise das 
condições para o decretamento de medidas provisórias -, como já por várias vezes foi decidido pelo Tribunal, 
um prejuízo puramente pecuniário não pode, em princípio, ser considerado irreparável”, o que, no entanto, só 
em face das “circunstâncias de cada caso concreto” pode ser confirmado. 

2402. Acórdão do STA de 1 de Fevereiro de 2007, processo n.º 027/07, JSTA00063887 e 
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nível de vida) para dar por verificado o periculum in mora? Não cremos, porque o critério 

não é o da imediatividade dos prejuízos ou da impossibilidade de os fazer desaparecer in 

totum, no passado, independentemente de quais sejam. Com efeito, se assim fosse, sempre 

seria de considerar o “abaixamento do nível de vida” durante certo período, “como situação 

de facto consumada e de natureza irreversível”, o que provaria de mais, ou radicalizaria no 

sentido inverso a jurisprudência emanada à luz da LPTA, assente na susceptibilidade ou 

insusceptibilidade da avaliação pecuniária dos danos2403. A consideração, simples, ou sem 

mais, do “abaixamento do nível de vida” revela-se excessiva, pelas seguintes razões: 

a) Atentos os efeitos sobre o vencimento de todas as sanções disciplinares, à excepção 

da advertência, cria-se, judicialmente, a presunção (sem apoio legal) de que existe 

periculum in mora sempre que seja requerida providência cautelar de decisão 

disciplinar punitiva; 

b) Em segundo lugar, a irreparabilidade ou dificuldade de reparação do prejuízo tem 

de ser aferida segundo um juízo de proporcionalidade; 

c) Em terceiro lugar, há-de estar em causa um nível de vida médio e não um qualquer 

nível de vida, designadamente, um elevado nível de vida (ainda que alimentado por 

situação de gastos avultados, acima do que os abonos remuneratórios auferidos 

poderiam com equilíbrio suportar), sob pena de uma mesma sanção disciplinar 

aplicada a trabalhadores com um mesmo vencimento poder ser suspensa ou não em 

função do maior ou menor nível de vida2404. 

Os prejuízos a considerar são os prejuízos para “os interesses que o requerente visa 

assegurar no processo principal”, pelo que terão que ser aferidos em função do(s) 

                                                                                                                                                                  
SA120070201027.  

2403. Neste sentido, cfr. Acórdão de 13 de Janeiro de 2005, Processo n.º 00959/04.9 BEVIS, do Tribunal 
Central Administrativo Norte (p. 7). Sobre a descrição do requisito periculum in mora, ver, também, Acórdão 
do TCA Norte, de 30 de Junho de 2005 (pp. 12 a 14), processo n.º 00991/04.2BEVIS, in http://dgsi.pt/jtcn. 

2404. Acórdão do TCA Sul, de 31 de Março de 2005, Processo n.º 00411/04 (cfr., v.g., n.º 5 do sumário: 
“No perigo de retardamento, a fonte dos prejuízos que se antevêem deriva de circunstâncias inerentes ao 
requerente cautelar, com fundamento em factos presentes que enunciam a incapacidade financeira da sua 
esfera jurídico-patrimonial para suportar de acordo com um trem de vida digno o decurso do tempo até que 
seja decidida em definitivo a causa” – itálico nosso).  
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respectivo(s) pedido(s) e da satisfação que pode resultar do processo principal, com e sem a 

providência. 

Apurada situação de perigo de “constituição de uma situação de facto consumado ou da 

produção de prejuízos de difícil reparação para os interesses que visa assegurar no processo 

principal”, um terceiro requisito, negativo, tem de estar verificado, o da não prevalência dos 

interesses públicos sobre aqueles, “sem que possam ser evitados ou atenuados pela adopção 

de outras providências”. A aferição deste requisito tem de ser feita nos parâmetros do 

princípio da proporcionalidade. “A decisão num sentido ou noutro tem que ser feita de 

modo justo e equilibrado, evitando sacrifícios injustificados e desproporcionados dos 

direitos dos particulares e dos interesses públicos tocados pelo acto”2405. Estes não são 

todos e quaisquer interesses públicos, pois de outra forma sempre cederiam os interesses 

dos particulares. Têm, pois, que ser interesses públicos ponderosos no caso concreto, 

aqueles “interesses e valores específicos cuja intensidade exige a produtividade imediata do 

acto”2406. A percepção e valoração destes interesses tem de ser feita a partir do 

circunstancialismo e dos fundamentos do acto e da causa motivadora da aplicação de 

sanção disciplinar e, portanto, sem qualquer necessária presunção de gravidade e de 

prevalência do interesse público segundo o tipo de sanção disciplinar aplicada2407. Dito de 

outra forma, no “que respeita aos actos disciplinares, [incluindo]… os que impõem sanções 

disciplinares que inviabilizam a manutenção da relação funcional, ainda que por 

determinado período, não se pode entender que o simples facto de se aplicar uma dessas 

penas é revelador de uma lesão do interesse público tão grave que implica a produção 

                                                      
2405. Acórdão de 13 de Janeiro de 2005, do Tribunal Central Administrativo Norte (p. 7) e Acórdão do 

TCA Sul de 6 de Junho de 2002, processo n.º 11378/02 (avaliando os danos morais resultantes para o 
trabalhador da aplicação da sanção e os danos morais que resultam da sua não aplicação, entendeu 
prejudicada a respectiva suspensão por a “intensidade e gravidade” destes exceder a daqueles. 

2406. Cfr. Acórdão de 13 de Janeiro de 2005, processo n.º 00959/04.9 BEVIS, do TCAN (p. 7), e Acórdão 
do STA de 1 de Fevereiro de 2007, processo n.º 027/07 (JSTA00063887 e SA120070201027), maxime, ponto 
V do sumário: “Face à gravidade dos factos imputados ao requerente – prática de crimes e apropriação de 
dinheiros públicos – considera-se que a suspensão da sanção disciplinar com o regresso imediato do 
requerente ao exercício de funções causaria grave lesão ao interesse público, na perspectiva do regular 
funcionamento da administração da justiça e confiança e credibilidade dos cidadãos nos tribunais e nas 
instituições públicas em geral.” 

2407. Cfr. Acórdão de 13 de Janeiro de 2005, Processo n.º 00959/04.9 BEVIS, do TCAN (p. 8). 
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imediata dos efeitos a que tende”2408. O tribunal deve ponderar todos os interesses 

envolvidos no caso concreto, pois só desta maneira “pode valorar a gravidade e a 

intensidade da lesão do interesse público”2409. Na aferição desta, pode ser levado em linha 

de conta, designadamente, a posição hierárquica e a qualificação profissional (carreira e 

categoria) do trabalhador, os “procedimentos e os meios utilizados” na infracção, as 

“inibições e constrangimentos” existentes à continuação no exercício de funções, o eco e 

censura organizacional e pública associada à continuação no exercício de funções2410. 

A ponderação específica dos interesses do requerente e do requerido e do peso dos 

prejuízos associados à prevalência de uns ou outros aperfeiçoa a decisão resultante da 

aplicação dos outros dois critérios.  

As providências antecipatórias pressupõem a aparência de bom direito da pretensão do 

requerente a formular no processo principal, a ocorrência de periculum in mora, relativo ao 

“prejuízo ou perigo que decorre da insatisfação imediata do direito material”2411, que obste 

à realização deste ou o torne dificilmente reparável e, feito um juízo de proporcionalidade, 

que as consequências negativas que da sua adopção resultem não sejam superiores àqueles 

que resultariam da sua recusa, caso em que, de todo o modo, devem “limitar-se ao 

necessário para evitar a lesão dos interesses defendidos pelo requerente”2412. 

O decretamento de qualquer uma das providências na hipótese de ser manifesta a 

procedência da pretensão formulada ou a formular no processo principal como que 

consome o triplo requisito de que depende o deferimento das providências nos termos 

vistos. Com efeito, está em causa um acto que surge como ilegal, seja em si mesmo, seja 

por referência a acto idêntico já anteriormente anulado, declarado nulo ou inexistente, seja 

                                                      
2408. Cfr. Acórdão de 13 de Janeiro de 2005, Processo n.º 00959/04.9 BEVIS, do TCAN (p. 8), e Acórdão 

do TCA Norte, de 30 de Junho de 2005 (pp. 19 e 20), processo n.º 00991/04.2BEVIS. 
2409. Cfr. Acórdão de 13 de Janeiro de 2005, Processo n.º 00959/04.9 BEVIS, do TCAN (p. 8). 
Esta mesma ponderação seria afastada se a impugnação judicial da decisão punitiva tivesse sempre 

eficácia suspensiva. 
2410. Acórdão do TCA Norte, de 30 de Junho de 2005 (pp. 21 e 22), processo n.º 00991/04.2BEVIS.  
2411. Isabel Celeste M. Fonseca, “O Contencioso dos Contratos da Administração Pública. Notas sobre um 

domínio do contencioso administrativo de feição muito urgente”, RMP n.º 108, Ano 27, Out.-Dez. 2006, p. 
191. 

2412. Cfr. artigo 120.º, n.ºs 2 e 3, do CPTA.  
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porque aplica norma anulada2413. “[I]ncorpora, em simultâneo, a salvaguarda do interesse 

público (sob a forma do princípio da legalidade – a Administração não deve praticar tais 

actos) e a tutela dos interesses privados ([o] particular tem direito a que seja legalmente 

apreciada e conformada [a sua pretensão])”2414. Por outro lado, o tribunal não tem que se 

pronunciar sobre o periculum in mora. Tal não significa que não tenha de que aferir da 

utilidade do decretamento do ponto de vista da sentença a proferir no processo principal, 

dado o carácter instrumental das providências (por exemplo, a sanção disciplinar de multa 

cuja eficácia é pedida já foi executada, apesar de ser inequívoco que prescrevera a 

possibilidade da respectiva execução)2415. 

2.4. O controlo jurisdicional da sanção disciplinar através da acção administrativa 

especial 

A sanção disciplinar consubstancia-se num acto administrativo, no sentido em que 

materializa-se numa decisão de um órgão da Administração Pública que, ao abrigo de 

normas de Direito administrativo, produz efeitos jurídicos na situação jurídica laboral de 

um trabalhador2416.  

Os tribunais administrativos “julgam do cumprimento pela Administração das normas e 

princípios que a vinculam e não da sua conveniência ou oportunidade”2417. A discussão da 

legalidade da decisão disciplinar punitiva constitui o referente do contencioso 

administrativo disciplinar. As pretensões do trabalhador reportam-se, frequentemente, a um 

acto administrativo, na forma de pedido de anulação ou declaração de nulidade ou 

inexistência do acto, pedido a que se ajusta a cumulação do “pedido de condenação da 

Administração ao restabelecimento da situação que existiria se o acto não tivesse sido 

praticado”2418, o que pode incluir pedido de reparação de danos causados pela sanção 

                                                      
2413. Acórdão do TCA Norte, de 30 de Junho de 2005 (p. 10), processo n.º 00991/04.2BEVIS.  
2414. Acórdão do TCA Norte, de 30 de Junho de 2005 (pp. 10 e 11), processo n.º 00991/04.2BEVIS. 
2415. Acórdão do TCA Norte, de 30 de Junho de 2005 (p. 11), processo n.º 00991/04.2BEVIS.  
2416. Cfr. artigo 120.º do CPA. 
2417. Cfr. artigo 3.º, n.º 1, do CPTA.  
2418. Cfr. artigo 4.º, n.º 1 e n.º 2, alínea a), artigo 46.º, n.º 1, alínea a), e artigo 47.º, n.º 2, alínea b), e n.º 3, 

51.º, n.º 4 do CPTA.  
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disciplinar ilegal2419. Pode-se configurar, igualmente, a possível cumulação de um pedido 

de reconhecimento do direito a não ser punido pelos factos delimitados na decisão 

disciplinar punitiva (por exemplo, por não consubstanciarem infracção disciplinar)2420. 

O meio contencioso idóneo é a acção administrativa especial de impugnação2421. Tendo 

embora por referente a invalidade do acto, a maior parte das vezes não se queda, porém, 

pelo mero pedido de anulação ou declaração de nulidade, mas é acompanhada de outros 

pedidos cumulados, como os referidos, dando lugar a uma acção com objecto alargado, 

nalguns casos, para realizar pretensões que, isoladamente, estariam na alçada da acção 

administrativa comum2422. 

À luz dos valores da segurança jurídica e da utilidade da acção são de ter por adequados os 

prazos gerais para o exercício do direito de acção. Com efeito, “relevam no domínio 

disciplinar especiais considerações de estabilidade e certeza, que tornam particularmente 

inconveniente a manutenção durante anos de uma situação de indefinição quanto à 

persistência da sanção aplicada, tendo ainda em conta a fragilidade da prova, que se vai 

diluindo com o decurso do tempo”2423. 

 

                                                      
2419. Cfr. artigo 4.º, n.º 1 e n.º 2, alínea f), do CPTA.  
2420. Relativamente a recurso contencioso interposto no âmbito da anterior Lei do processo nos tribunais 

administrativos, o TCA Norte, no Acórdão de 25 de Maio de 2006 (processo n.º 00162/02 – Porto), destacou 
que “com este meio processual não é possível pedir ao tribunal que se substitua à autoridade competente para 
a prática dos actos tidos por devidos ou que declare um qualquer direito. Este meio processual destina-se, só e 
apenas, a anular ou invalidar determinado acto administrativo, para que o mesmo seja posteriormente repetido 
pela autoridade administrativa competente, precedendo à reconstituição natural da situação actual hipotética 
mediante a supressão dos efeitos jurídicos do acto anulado. Daí que este meio processial não pode ser 
utilizado para obter uma mera declaração de ilegalidade com vista a alcançar, em ulterior acção, o 
ressarcimento dos prejuízos indemnizáveis, nem ao mesmo pode atribuir-se uma mera função pedagógica por 
forma a convencer a Administração a não provocar o mesmo tipo de ilegalidade em futuros procedimentos”.  

2421. Cfr. artigo 46.º, n.º 1 e n.º 2, alínea a), do CPTA.  
2422. Isabel Celeste M. Fonseca, “O Contencioso dos Contratos da Administração Pública. Notas sobre um 

domínio do contencioso administrativo de feição muito urgente”, RMP n.º 108, Ano 27, Out.-Dez. 2006, pp. 
173 e 174 (onde traça a distinção entre o “objecto-ordinário” e o “objecto-ordinário alargado” da acção 
administrativa especial). 

2423. Aproveitam, pois, estas considerações do Tribunal Constitucional sobre a constitucionalidade do 
prazo de um ano contado da data da comunicação da aplicação da mesma para o exercício do direito de 
impugnação judicial de sanção disciplinar de não despedimento, no Direito do trabalho. Cfr. 185/2004, 
processo n.º 422/03, de 23 de Março de 2004, in http://w3.tribunalconstitucional.pt/acordaos/acordaos04/101-
200/18504.htm.  
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2.4.1. A decisão negativa e a omissão ilegais 

O poder disciplinar, nalguns casos, manifesta-se numa omissão ilegal ou numa decisão 

negativa ilegal2424.  

No caso da omissão negativa, várias situações podem ocorrer, como, por exemplo: 

a) O procedimento disciplinar chegou ao fim, isto é, foi elaborado relatório final presente 

ao órgão administrativo competente e não é emitida qualquer decisão; 

b) O trabalhador impugnou administrativamente certa decisão tomada no procedimento ou 

no seu termo e não foi objecto de pronúncia expressa pelo órgão ad quem; 

c) O trabalhador requereu ao instrutor a realização de certa diligência de prova e o 

instrutor não emitiu qualquer pronúncia; 

d) O decurso dos prazos parciais e global, legalmente delimitados, para as fases ou 

trâmites do procedimento ou, em geral, do prazo razoável para tomada de uma decisão 

final2425. 

No caso de decisão negativa, várias situações também podem ocorrer, de que constituem 

exemplo as seguintes: 

a) Perante participação disciplinar, que indicia de forma bastante a prática de infracção 

disciplinar, o órgão administrativo competente, decide não instaurar procedimento 

disciplinar; 

b) O participante, considerando ilegal a decisão de arquivamento, pretende a injunção na 

reabertura do procedimento; 

c) O instrutor indefere diligência de prova requerida pela defesa, o que motiva o 

trabalhador a intentar pedido judicial de injunção; 

d) Perante a recusa por parte do órgão ad quem do incidente de suspeição, o trabalhador 

requer a determinação judicial de substituição por outra decisão. 

                                                      
2424. As hipóteses elencadas reconduzem-se em geral ao disposto nos artigos 66.º a 71.º do CPTA. 
2425. Os prazos do procedimento disciplinar têm carácter ordenador. Aos mesmos é de reconhecer 

relevância jurídica, no entanto, por exemplo, para o efeito de obter tutela judicial adequada. 
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A possibilidade de lançar mão do meio processual em causa depende, em geral, 

fundamentalmente, de dois pressupostos:  

a) A recondutibilidade da omissão ou recusa a um acto administrativo externo; 

b) A ideia de que a não abertura da via judicial preclude a remoção útil, atempada ou 

eficaz da lesão que lhe seja assacável. 

2.4.2. Os pressupostos processuais, em particular, a questão da legitimidade 

Os pressupostos processuais da acção administrativa especial relativa a matéria disciplinar 

são em geral os de uma qualquer acção relativa à impugnação de um acto administrativo e à 

condenação à prática de acto administrativo ilegalmente omitido ou recusado. 

No que toca à competência material, é de notar que os litígios emergentes de contrato de 

trabalho, de natureza jurídico-privada, relativos ao exercício do poder disciplinar segundo 

os parâmetros do regime jurídico correspondente, estão excluídos dos tribunais 

administrativos2426.  

No que se refere à competência em razão da hierarquia, importa registar que, relativamente 

aos actos de certos órgãos, a competência jurisdicional cabe ao Supremo Tribunal 

Administrativo2427. Quanto à competência em função do valor da causa, distingue-se entre 

as “sanções de conteúdo pecuniário” e as “sanções sem conteúdo pecuniário”2428. As 

sanções disciplinares têm, à excepção da repreensão, sempre relevância pecuniária, 

importam sempre a perda de um determinado quantitativo em dinheiro, embora só tenham 

uma expressão monetária formal e não tenham senão essa expressão no caso da multa. De 

                                                      
2426. Cfr. artigo 4.º, n.º 3, alínea d), do ETAF, Acórdãos do Tribunal de Conflitos de 19 de Janeiro de 

2006, Processo n.º 013/05, e de 9 de Março de 2004, Processo n.º 0375, e Acórdão do TCA de 28 de Janeiro 
de 1999, Recurso n.º 252/97, BMJ, n.º 483, p. 290.  

O “PL 316/2007”, de 12 de Junho, comete aos tribunais administrativos a competência “para apreciar os 
litígios emergentes das relações jurídicas de emprego público” (artigo 83.º), incluindo o “contrato de trabalho 
em funções administrativos”, ao qual parece dar uma coloração administrativa. 

2427. É o caso da impugnação da decisão do Supremo Tribunal Administrativo que puniu funcionário de 
justiça em serviço no Tribunal com a sanção disciplinar de repreensão escrita (artigo 23.º, n.º 1, alínea q), e 
artigo 24.º, n.º 1, alínea a), v), do ETAF). Cfr., em geral, o artigo 24.º do ETAF. 

2428. Cfr. artigo 33.º, alíneas b) e c), do CPTA.  
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todo o modo, independentemente do valor da causa, das decisões judiciais “proferidas em 

matéria sancionatória”, incluindo portanto a matéria disciplinar, cabe sempre recurso2429. 

Sobre a impugnabilidade do acto, retém-se a exclusão da necessidade de impugnação 

unitária do acto, à luz do critério da produção de efeitos jurídicos externos, sem prejuízo do 

apuramento em concreto da necessidade de tutela jurisdicional efectiva antecipada2430. 

O trabalhador disciplinarmente punido tem interesse pessoal e, em regra, directo em reagir 

judicialmente contra a sanção que lhe foi aplicada, oferecendo-se, nestes termos, líquida a 

respectiva legitimidade para a impugnar2431. Nos casos em que os efeitos jurídicos 

desfavoráveis resultam do silêncio ou de decisão negativa ilegal, a legitimidade pessoal 

afere-se a partir da alegação da titularidade “de um direito ou interesse legalmente 

protegido, dirigido à emissão” de um “acto administrativo legalmente devido”2432. 

Discutível é já a legitimidade dos organismos representativos dos trabalhadores e a 

legitimidade daquele que tem no procedimento disciplinar a qualidade de participante2433. 

Às associações sindicais é reconhecida “legitimidade processual para defesa dos direitos e 

interesses colectivos e para a defesa colectiva dos direitos e interesses individuais 

legalmente protegidos dos trabalhadores que representam”2434. O sentido da existência das 

associações sindicais é o da defesa dos direitos e interesses dos trabalhadores e não o da 

defesa legalidade para reintegração da ordem jurídica violada ou a defesa de direitos ou 

                                                      
2429. Cfr. artigo 142.º, n.º 3, alínea b), do CPTA.  
2430. Cfr. artigo 51.º, n.ºs 1 e 3, do CPTA, e Acórdão do TCA de 14 de Julho de 2004, processo n.º 

12239/03.  
2431. Cfr. artigo 268.º, n.º 4, da CRP e artigo 55.º, n.º 1, alínea a), do CPTA.  
2432. Cfr. artigo 68.º, n.º 1, alínea a), do CPTA.  
2433. Cfr. Acórdão de 4 de Março de 2004, processo n.º 01945/03, JSTA0003528 e SA12004030401945 

(“V – Não se prevê ali [n.º 3 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 84/99, de 19 de Março], contudo, que os 
sindicatos tenham legitimidade para a defesa em tribunal de um interesse individual de um único 
trabalhador.”), Acórdão do STA de 22 de Outubro de 2003, processo n.º 0655/03, JSTA00059939 e 
SA1200310220655 (“II – A ‘defesa colectiva’ de interesses individuais – para ter algum sentido – tem que 
conter a possibilidade da defesa pelos Sindicatos dos interesses individuais (e não apenas comuns ou 
colectivos) dos trabalhadores.”) e Acórdão de 6 de Fevereiro de 2003, processo n.º 01785/02, JSTA00058742 
e SA12003020601785.  

2434. Cfr. artigo 56.º, n.º 1, da CRP, e artigo 4.º, n.º 3, da Lei n.º 84/99, de 19 de Março, e artigo 55.º, n.º 1, 
alínea c), do CPTA.  
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interesses de não trabalhadores. Os n.ºs 2 e 3 do artigo 56.º da CRP2435 referem-se aos 

direitos dos trabalhadores considerados como colectivo. A limitação da intervenção das 

associações sindicais aos direitos aí enunciados ou a direitos de natureza equiparada 

diminuiria, no entanto, significativamente o papel de tais associações na defesa dos 

trabalhadores, por vezes tão ou mais necessária quando individualmente considerados num 

conflito laboral concreto. Seria, por outro lado, pouco harmónica com o enunciado do n.º 1 

do artigo 56.º da CRP, que estabelece competir às associações sindicais a defesa não apenas 

dos direitos mas também dos interesses dos trabalhadores e que, quanto aos mesmos, não 

distingue entre a sua natureza colectiva ou individual2436, distinção que em concreto ou cujo 

critério não é isento de discussão2437. Impõe-se, assim, aceitar a legitimidade das 

associações sindicais para intervir no procedimento administrativo e para intentar acção 

judicial em defesa seja de um determinado trabalhador, de alguns ou de um conjunto de 

trabalhadores mais ou menos determinados ou delimitados em termos genéricos2438 2439. 

                                                      
2435. A epígrafe do artigo é “Direitos das associações sindicais e contratação colectiva”.  
2436. Assim como não o distingue o artigo 4.º, n.º 3, da Lei n.º 84/99, de 19 de Março. 
2437. O critério desta distinção nem sempre se oferece como seguro, considerando quer a natureza dos 

interesses, quer o número de trabalhadores envolvidos, i.e., intercorrência de “um feixe de direitos 
individuais”, sendo que aceitar-se a legitimidade neste caso é, no fundo, reconhecer a defesa de direitos e 
interesses individuais. 

2438. Sobre o assunto, cfr. Acórdão do STA de 25 de Maio de 2004, Recurso n.º 61/04, in Acórdãos 
Doutrinais do Supremo Tribunal Administrativo, Ano XLIII, n.º 516, Dezembro de 2004, pp. 1805 a 1815, e 
Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 118/97, Processo n.º 31/94, de 19 de Fevereiro de 1997 (in 
http://www.tribunalconstitucional.pt). 

2439. A competência territorial do tribunal deve ser aferida, no caso em que está em causa a representação 
judicial, por associação sindical, dos interesses de um concreto trabalhador, pelo lugar da residência do 
representado (artigo 16.º do CPTA). 

Considerou o Pleno do STA, no Acórdão de 29 de Março de 2007 (Processo n.º 089/07), proferido no 
âmbito de recurso para uniformização de jurisprudência, que tendo tais associações legitimidade processual e 
a “qualidade de parte processual”, mesmo quanto actuam para a defesa de direitos e interesses individuais 
legalmente protegidos dos trabalhadores, é em relação às mesmas que se tem de aferir “a determinação do 
tribunal territorialmente competente”. Argumentou, no essencial, que “não é correcto, em sede de apreciação 
dos pressupostos processuais, estabelecer, em termos definitivos, uma relação substantiva entre a parte, tal 
como formalmente se apresenta na petição, e os sujeitos da relação material controvertida. O que se pode 
exigir é que tenha uma certa posição em face da relação material litigada”. Ora, esta certa posição, no caso de 
estarem em causa direitos e interesses individuais, é a do(s) indivíduo(s) parte(s) na “relação material 
litigada” (por exemplo, a do trabalhador cuja relação jurídica de emprego cessou por aplicação de sanção 
disciplinar de demissão) e não, naturalmente, a de uma tal associação. Por outro lado, o STA não analisou o 
argumento segundo o qual a “defender-se que o Sindicato é o autor na acção, em sentido comum, como titular 
da relação material controvertida, então os seus associados, aqui na demanda, poderiam, caso a acção fosse 
julgada improcedente, intentar nova acção exactamente com o mesmo objecto, sem que a excepção do caso 
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Sem tocar no reconhecimento abstracto desta legitimidade, crê-se, no entanto, que é 

excessiva a dispensa do conferimento de expressos poderes de representação, maxime por 

trabalhadores não filiados2440, porque tal conduz a reconhecer a possibilidade de uma 

estrutura colectiva agir em juízo contra a vontade do trabalhador ou a colocar este perante a 

situação surpresa de uma acção judicial que não esperava ou pretendia, o que é contrário à 

liberdade pessoal (artigo 26.º, n.º 1, e 27.º, n.º 1, da CRP), ao relacionamento segundo os 

ditames da boa fé e do não abuso do direito (artigo 2.º da CRP), para além de conjugar de 

forma desproporcionada os interesses individuais com os interesses ligados aos direitos das 

associações sindicais (artigo 18.º, n.º 2, da CRP). 

No plano da legitimidade, importa ainda considerar a situação do participante de infracção 

disciplinar. A lei faz recair sobre o trabalhador o dever de noticiar, na perspectiva da 

legalidade e/ou de interesses públicos a cargo do empregador, a prática de infracção 

relevante do ponto de vista dos mesmo2441. Considere-se a situação do médico cirurgião 

que noticia à direcção de um hospital público a reiterada má prática médica do director do 

serviço de cirurgia, traduzida na sistemática opção por técnicas de cirurgia de maior risco, 

no limiar da experimentação científica indiferente à sorte dos doentes2442 2443. Trata-se, por 

outro lado, da possibilidade do trabalhador noticiar actuação disciplinarmente relevante que 

afecta a sua situação jurídica. O participante pode, neste caso, ter um interesse específico 

no exercício do poder disciplinar. É o caso do guarda da GNR que participa 

                                                                                                                                                                  
julgado lhes fosse oponível, por falta de identidade dos sujeitos”, o que “contraria as finalidades deste 
instituto, evitar que o Tribunal se veja perante a alternativa de repetir ou contradizer a decisão anterior – art.º 
497.º, n.º 2, do Código de Processo Civil” (Acórdão do TCA Sul, de 18 de Janeiro de 2007, Processo n.º 
02089/06).  

2440. Em sentido diferente, a jurisprudência do STA e do Tribunal Constitucional que referencia. Cfr. 
Acórdão de 6 de Fevereiro de 2003, processo n.º 01785/02, JSTA00058742 e SA12003020601785. 

2441. Salvo quanto ao carácter facultativo, idêntico papel ao do participante deve ser reconhecido ao 
particular sem ligação laboral à Administração Pública.  

2442. Acórdão do STA de 19 de Maio de 1992, processo n.º 026469 – conclusão II do sumário: “Tem a 
qualidade de participante o funcionário que faz queixa de outro funcionário, por escrito, ao superior 
hierárquico imputando-lhe factos susceptíveis de constituírem, ilícitos disciplinares, mesmo que a instauração 
do procedimento disciplinar não tenha sido determinada por aquela queixa”.  

2443. Dado o conhecimento (maxime, directo) que o participante terá da infracção disciplinar, é-lhe devido 
que coopere com o instrutor e, considerando a informação que traz de eventual infracção, que pelo mesmo 
seja ouvido, e mesmo tendencialmente o primeiro a ser ouvido, assim como “as testemunhas por este 
indicadas” (artigo 55.º, n.º 1, do Estatuto disciplinar de 1984).  



 
608   Direito disciplinar da função pública 
________________________________________________________________________________________ 
 

disciplinarmente do seu superior hierárquico porque este o intima a realizar trabalhos de 

construção civil na sua residência e o caso da “professora que participou disciplinarmente 

de alunos por factos ofensivos da sua dignidade”2444. 

Nestes termos, não tem base legal, nem se justificaria que tivesse, perspectivada a 

disciplina, em primeira linha, como instrumento de garantia da relação laboral, o 

reconhecimento de uma legitimidade processual ao participante como uma espécie de actor 

popular, ou de uma legitimidade objectiva para impugnar para órgão administrativo2445. 

O seu título de legitimidade deve ser subjectivo, mais propriamente, a que é dada pela 

titularidade “de um interesse pessoal”2446, cuja verificação, assim como a utilidade imediata 

que retira da satisfação da pretensão deduzida em juízo, tem de ser feita em cada caso 

concreto2447. 

2.4.3. Os fundamentos do controlo da legalidade 

A cognição dos tribunais administrativos é uma cognição da legalidade e não do mérito, 

oportunidade ou conveniência, da decisão administrativa2448. O mérito é referenciado como 

sinónimo de escolha discricionária, o que é entendido, em geral, como opção entre várias 

alternativas de decisão, ambas juridicamente possíveis. Esta possibilidade pressupõe que a 

escolha seja legalmente permitida, que tenha fundamento legal e, por outro lado, que se 

                                                      
2444. Cfr. este último exemplo no Acórdão do STA de 8 de Junho de 1995, processo n.º 032440.  
2445. Cfr., v.g., artigo 75.º, n.º 7, do Estatuto Disciplinar de 1984. 
2446. Cfr. artigo 55.º, n.º 1, alínea a), do CPTA.  
2447. Acórdão do STA de 7 de Junho de 2006, processo n.º 01089/05 (: “Na falta de lei que expressamente 

a confira, a legitimidade activa do participante disciplinar para recorrer contenciosamente das decisões 
proferidas em processos disciplinares instaurados em resultado de denúncia sua, deve ser aferida 
casuisticamente e é questão a resolver, não pelas normas que regulam o estatuto procedimental do 
participante, mas por aplicação da norma do art. 46.º do RSTA”), Acórdão do STA de 15 de Janeiro de 1997, 
processo 0291/97 (“Terá interesse na anulação do acto impugnado aquele que, com verosimilhança, aferida 
pelos termos peticionados, materialmente bem ou mal fundada, invoque a titularidade no seu património 
jurídico de um direito subjectivo ou de um interesse legalmente protegido lesado com a prática do acto, 
retirando da anulação pretendida uma qualquer utilidade ou vantagem dignas de tutela jurisdicional, no 
aproveitamento do bem a que aquele direito ou interesse inerem” – conclusão II do sumário), e Acórdão do 
STA de 26 de Novembro de 2003, processo n.º 046/02, Acórdão do STA de 14 de Maio de 2003, processo n.º 
01681/02, Acórdão do STA de 15 de Janeiro de 1997, processo 0291/97, e Acórdão do STA de 1 de Junho de 
1994, processo 031127 (conclusão I do sumário). 

2448. Os tribunais administrativos “julgam do cumprimento pela Administração das normas e princípios 
que a vinculam e não da sua conveniência ou oportunidade” (artigo 3.º, n.º 1, do CPTA).  
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conforme às vinculações legais e princípios jurídicos. À face destes parâmetros, a decisão 

nunca será alternativa ou indiferenciada, sem prejuízo do “balanceamento concreto dos 

interesses” e de um âmbito de apreciação circunstancial e/ou técnica insubstituível, mas 

nem por isso, quanto a estes aspectos, menos deverosa2449.  

O controlo jurisdicional das decisões administrativas já não se queda, pois, na “verificação 

da legalidade externa” e da “legalidade formal”, mas tem a medida dos limites jurídicos ao 

exercício do poder e da “legalidade substantiva”2450. Deste modo, sendo inafastáveis os 

espaços de discricionariedade administrativa, também deve ser mais eficaz, do ponto de 

vista do controlo da juridicidade, a respectiva fiscalização jurisdicional2451. 

Nestes termos, as decisões disciplinares punitivas não colocam àquele controlo 

especificidades. São parâmetros jurídicos de controlo jurisdicional das decisões punitivas, 

designadamente, os seguintes: 

                                                      
2449. Impõe-se a “escolha óptima para o bem público” e devem ser aplicadas “diligentemente as regras de 

natureza técnica”. Diego Vaiano, La Riserva di Funzione Amministrativa, Giuffrè Editore, Milano, 1996, p. 
233, nota 30, p. 241 e p. 242 (por vezes, “a lei confere um determinado poder e ao mesmo tempo determina 
de modo genérico o escopo do mesmo,… reenviando também para as normas não jurídicas que disciplinavam 
a técnica específica da actividade directa àquele escopo”). 

“A doutrina hard-look desenvolvida nos Estados Unidos como uma via media entre a deferência judicial 
para com a discricionariedade administrativa e um mais intenso controlo jurisdicional” centra-se na forma 
como aquela foi exercida. “A Administração deve justificar a sua escolha, e tomar uma decisão racional com 
base em todas as considerações relevantes”. A doutrina do “arbitrary and capricious test”, advogando 
teoricamente um controlo substantivo mais intenso, na prática tem a mesma expressão prática que a anterior. 
Trata-se de saber se a Administração se “apoiou nas factores” cuja consideração a lei não quis, “deixou de 
considerar um importante aspecto do problema”, “ofereceu uma explicação contrária às evidências” 
recolhidas no procedimento ou “tão implausível que não pode ser sustentada”. Idêntica doutrina é acolhida no 
Reino Unido, enunciada como o “Wednesbury principle”. “O sentido lato de desrazoabilidade permite o 
tribunal intervir se a autoridade deixou de levar em linha de conta considerações relevantes, ponderou 
considerações irrelevantes, actuou tendo em vista fins indevidos ou com má fé”, admitindo-se que, mesmo na 
ausência de tais “defeitos”, possa ser censurada a decisão quando seja tão irrazoável que nenhum outro ente 
público proferir tal decisão. Ver Paul Craig, Public Law and Democracy in the United Kingdom and the 
United States of America, Clarendon Press Oxford, 1990, pp. 182 a 187, e Christopher F. Edley, Jr., Derecho 
Administrativo, Reconcebir el control judicial de la Administración Pública, cit., pp. 273. 

2450. Sempre que os tribunais administrativos se abstêm de controlar e extrair a consequência devida da 
violação de tais princípios cometem denegação de justiça. Neste sentido, ver Michel Gentot, “Contrôle de la 
legalité et limites du pouvoir discrétionnaire”, in Le Contentieux de la Fonction Publique Internationale, 
Actes des Journées d’Études des 9-10 Décembre 1994, Organisées au Sénat Salle Clemenceau, Paris, éditions 
A. Pedone, 1996, p. 247. 

2451. Expressiva é a seguinte formulação de John Alder (Constitutional and Administrative Law, 
Mcmillan Professional Masters, 1989, p. 45): “It seems to be a basic principle of our law that except in special 
cases discretionary powers can be controlled by courts to ensure that they are examined within broad 
standards of fairness and reasonableness”. 
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a) Os interesses públicos legalmente colocados a cargo do empregador público; 

b) A “deverosidade lógica da ponderação” dos interesses juridicamente relevantes no 

caso concreto2452;  

c) A fundamentação suficiente, clara, coerente ou lógica2453; 

d) A qualificação das condutas como infracção disciplinar; 

e) O princípio da proporcionalidade, no seu triplo teste da idoneidade, necessidade e 

proporcionalidade em sentido estrito. A aplicação do princípio é, frequentemente, 

centrada no carácter excessivo, e por isso injusto, da sanção disciplinar2454. 

Tradicionalmente, aliás, surge associada ao erro manifesto de apreciação, “erro 

grosseiro na fixação da pena”2455. Por vezes, a violação do princípio da 

proporcionalidade ocorre ao nível da subsunção, isto é, ocorre por força de erro na 

qualificação jurídica dos factos2456, o que a verificar-se prejudica desde logo a 

idoneidade e/ou a necessidade da aplicação de determinada sanção.  

A sanção disciplinar concretamente aplicada traduz a ponderação a partir da ou das 

infracções disciplinar(es) acertada(s), da categoria do trabalhador, do seu grau de 

culpa, da sua personalidade, da natureza do serviço, das funções efectivamente 

exercidas e das circunstâncias atenuantes e agravantes. A qualificação jurídica da 

                                                      
2452. Diego Vaiano, La Riserva di Funzione Amministrativa, Giuffrè Editore, Milano, 1996, p. 228, p. 249 

e 250.  
2453. Diego Vaiano, La Riserva di Funzione Amministrativa, cit., p. 230.  
2454. Como “quebra do princípio da proporcionalidade”, pode apontar-se o exemplo da “exagerada 

punição de simples faltas ou de média gravidade… como se de faltas graves se tratasse” (António Esteves 
Fermiano Rato, “Processo disciplinar”; cit., p. 548) e da desconsideração da existência de circunstâncias 
atenuantes, v.g., conduta anterior e personalidade do trabalhador. Ver “Manzur v. General Council [2001] 
UKPC 55, (2002) 64 BMLR 68, in http://www.bailii.orguk/cases/UKPC/2001/55/html.  

Ver Acórdão do STA de 23 de Setembro de 2004, processo n.º 0979/03, in www.dgsi.pt/jsta, e Acórdão 
do TCA Sul de 13 de Setembro de 2006, proferido no processo n.º 12102/03, in http://www.dgsi.pt/jtca.nsf/. 

2455. Acórdão STA, pleno, de 23 de Junho de 1998, processo n.º 40332, e Acórdão do “Cour 
administrative d’Appel de Bordeaux”, de 28 de Fevereiro de 2006, processo n.º 03BX00496.  

2456. Assim, no Acórdão de 23 de Setembro do STA (citado), no qual o Tribunal concluiu que “o juízo de 
inviabilidade da manutenção da relação funcional é claramente desproporcionado”, destacando que [n]ão se 
integra na previsão da al. c) do n.º 2 do art. 47.º do RDPSP a agressão praticada por um guarda na pessoa da 
sua companheira no pátio da residência de ambos não visível da rua, mesmo que os gritos de socorro da 
ofendida fossem ouvidos por pessoas que passassem na rua”, por se ter demonstrado “que os factos foram 
alheios ao exercício de funções, foram praticados no pátio de uma residência, em local não visível da rua”. 
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conduta infractora e da sanção que abstractamente lhe corresponde distingue-se da 

determinação da sanção concreta, que envolve um juízo valorativo do empregador. 

Daí que, na insubsistência de uma das infracções, ou de algum ou alguns dos factos, 

com o provimento parcial da impugnação judicial, prejudique o aproveitamento do 

acto administrativo, de acordo com a jurisprudência administrativa2457. Crê-se que 

importa, não obstante, afastar algum excesso que a aplicação rígida deste enunciado 

envolve: deve ter-se presente que, muitas vezes, as infracções cuja subsistência é 

inequívoca podem, por si, mais do que fundamentar a sanção disciplinar aplicada, 

não admitindo a lei uma qualquer outra sanção, mesmo quando sopesados os 

critérios de determinação concreta da sanção; importa igualmente atender a que, 

nalguns casos, está em causa a subsistência de parte dos factos integrativos de 

infracção disciplinar, sendo evidente, no caso, que a falta dos mesmos nem por isso 

deixa de impor a tomada da decisão punitiva sob escrutínio; 

f) Os factos, e a eventual intercorrência de erro de facto, que o juiz deve sindicar. Tal 

foi encarado com reservas, na linha do artigo 20.º da Lei Orgânica do Supremo 

Tribunal Administrativo, que excluía a apreciação da “existência material das faltas 

imputadas aos arguidos”2458 2459. Tratava-se de saber se o juiz pode, por exemplo, 

controlar se os factos praticados o foram, se são na realidade factos integrativos de 

infracção disciplinar ou se os mesmos são imputáveis ao trabalhador2460; ou se 

                                                      
2457. Acórdão do STA (Pleno) de 12 de Julho de 1990, Apêndice ao Diário da República de 30 de Junho 

de 2002. 
2458. Cfr. artigo 20.º da Lei Orgânica do Supremo Tribunal Administrativo, revogado pelo artigo 269.º, n.º 

2, da CRP, na versão originária (hoje correspondente parcialmente ao n.º 4 do artigo 268.º da CRP): “Nos 
recursos das decisões proferidas em processos disciplinares em que sejam arguidos agentes administrativos, o 
Tribunal não poderá conhecer da gravidade da pena aplicada nem da existência material das faltas imputadas 
aos arguidos, salvo quando a lei fixar expressamente quer a pena quer as condições da existência da infracção 
ou quando se alegue desvio de poder”. A jurisprudência fazia corresponder à primeira parte da excepção as 
“infracções típicas” e a segunda também às “infracções atípicas” (Cfr. Acórdão do STA de 28 de Janeiro de 
1965, Recurso n.º 6833, in AD, Ano IV, n.º 43, de Julho de 1965). 

2459. Em 1967, André Gonçalves Pereira escrevia: “…todos os casos que conhecemos de afirmação da 
irrelevância do erro de facto no poder discricionário são de matéria disciplinar”. O Autor aventava que tal se 
ficava a dever ao facto de a lei configurar “no processo gracioso uma figura especialmente destinada à 
correcção do erro de facto, qual seja a revisão do processo” (Erro e Ilegalidade no Acto Administrativo, p. 
242). 

2460. Nesta medida, o erro de facto consiste “numa divergência não-intencional entre a fundamentação do 
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apenas pode verificar se foram subsumidos às normas jurídicas correctas e se a 

decisão proferida é consentânea com a subsunção efectuada2461. Entre os 

argumentos aduzidos, invocava-se que o erro de facto não é em si uma violação da 

lei, que ao juiz cabe controlar a legalidade e não a sustentação factual da decisão, e 

que na apreciação dos factos a Administração é soberana. Em contraponto, pode 

rebater-se que um “erro de facto pode bem conduzir a uma violação da lei”, que o 

poder de apreciação dos factos da Administração não é um poder discricionário e 

que a mesma tem o dever de não se apoiar senão sobre factos exactos e a obrigação 

de fundamentar, com indicação das razões de facto, as suas decisões, permitindo o 

ajuizamento dos mesmos aferir da adequação correspondente2462 2463.  

Importa distinguir “três níveis de controlo dos factos”: o da sua materialidade, o da 

sua qualificação e o da adequação da decisão aos mesmos2464. Se o acto 

                                                                                                                                                                  
acto e a realidade” (André Gonçalves Pereira, Erro e Ilegalidade no Acto Administrativo, pp. 295 e 322); 
constituirá desvio de poder se for intencional (“a falta de causa intencional… anda necessariamente ligada ao 
desvio de poder, e mais ainda, ao desvio de poder igualmente intencional: pois se se afirmam factos cuja 
inexistência se conhece, é porque se não quer prosseguir o fim legal que naturalmente, perante a inexistência 
dos factos, levaria à inacção ou a acção diversa” – pp. 320 e 321; a “falta de causa intencional desempenha… 
uma… função coadjuvante [e] supletiva”, respectivamente, ajuda a revelar a intenção do agente e compensa a 
“dificuldade de prova que lhe é inerente” – p. 321 e p. 322). 

2461. Adolfo Merkl, Teoría General del Derecho Administrativo, cit., p. 490.  
2462. Georges Vedel e Pierre Devolvé, Droit Administratif, Tome 2, 1992, Thémis, PUF, pp. 317 a 331, e 

André Gonçalves Pereira, o qual critica o entendimento de que a consideração de factos inexistentes constitui 
uma forma de violação de lei (“a relevância do erro quanto aos pressupostos não-legais não pode explicar-se 
pela contrariedade à determinação causal da lei, mas sim por um princípio de coerência racional entre a 
fundamentação do acto e a realidade que, como veremos, resulta da própria definição do poder 
discricionário”) - Erro e Ilegalidade no Acto Administrativo, pp. 233 e 295. A “existência concreta da 
situação em que o agente se baseia” é que justifica a existência do poder discricionário, isto é, a resolução de 
conflito, pelo agente, entre a generalidade e a singularidade (autor e ob. cit. ult., pp. 360 e 361). 

Para André Gonçalves Pereira o artigo 19.º (“Exercício de poderes discricionários. Anulação por desvio 
de poder”) da Lei Orgânica do STA tinha de ser interpretado no “sentido de excluir a apreciação da 
oportunidade ou da conveniência do acto discricionário” (idem, p. 298). No que toca à “existência real da 
causa (…) não se pode falar em discricionariedade” (p. 306), antes constituindo um seu “limite natural” (p. 
306) e um “limite externo” (p. 362). 

2463. À relação entre o(s) pressuposto(s) e o objecto do acto designa André Gonçalves Pereira causa (Erro 
e Ilegalidade no Acto Administrativo, pp. 123 a 126). Ranelletti define a causa como o “motivo determinante 
do acto administrativo”, que “constitui a razão objectiva, que o caracteriza e individualiza”, e os motivos 
como as “condições de facto ou de direito no pressuposto da existências das quais a vontade do órgão se 
determinou à emanação do acto” (apud Diego Vaiano, La Riserva di Funzione Amministrativa, Giuffrè 
Editore, Milano, 1996, p. 237, nota 35, p. 238, nota 236; no sentido próximo, cfr. ponto V do sumário do 
Acórdão do STA de 2 de Junho de 1992, Processo n.º 029640, in http://dgsi.pt/pgr.pt). 

2464. Georges Vedel e Pierre Devolvé, Droit Administratif, Tome 2, 1992, Thémis, PUF, pp. 317 a 331, e 
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administrativo se fundamenta num facto ou factos inexactos terá, as mais das vezes, 

um certo conteúdo e produzirá efeitos jurídicos diferentes dos que legalmente se 

imporiam se aquela inexactidão ou incorrecção não se verificasse2465. A defesa do 

arguido em procedimento disciplinar (artigo 269.º, n.º 3, da CRP) e o princípio da 

tutela jurisdicional efectiva (artigo 20.º e artigo 268.º, n.ºs 4 e 5, da CRP) tornam 

inquestionável que os tribunais administrativos devem apreciar a existência material 

da infracção, a sua exactidão e a sua imputação ao arguido2466. 

Do erro de facto não pode ser separada a falta de prova (da existência) dos factos, 

que à Administração cabe fazer2467. Ao juiz é, pois, “lícito sindicar a regularidade e 

suficiência do juízo probatório da decisão disciplinar, podendo perfilhar um juízo 

não coincidente com o que foi acolhido pela autoridade administrativa (Acórdão do 

                                                                                                                                                                  
André Gonçalves Pereira, Erro e Ilegalidade no Acto Administrativo, pp. 265 e 266. Para o autor, “se o agente 
escolher pressupostos inconvenientes e inoportunos, essa escolha ou resultará de erro de apreciação, e teremos 
o erro na valoração discricionária …que será totalmente irrelevante para efeitos contenciosos, ou resultará da 
intenção de prosseguir fim diverso do legal, e poderá conduzir à anulação por desvio de poder” (André 
Gonçalves Pereira, cit., pp. 322 e 323). Não cremos que se possa excluir o erro de apreciação ou de valoração 
discricionária do controlo contencioso, porque indutor ou base de juridicamente incorrecto exercício do poder 
discricionário, filtrado pelos princípios fundamentais da actividade administrativa. 

Como refere Welter, citado por André Gonçalves Pereira, o poder discricionário “exige, para ser 
correctamente exercido, que a administração conheça realmente as condições de facto da sua actuação” (p. 
339). 

Waline: “nada mais natural, portanto, do que «o juiz administrativo, ao controlar num recurso 
contencioso o uso que a autoridade policial fez, na espécie, dos seus poderes, torne a fazer, depois dele, o 
mesmo raciocínio, a fim de determinar se a decisão deve ser ou não anulada; não é o juiz administrativo que 
corre o risco de entrar no foro exclusivo do administrador, é a autoridade administrativa que foi obrigada a 
fazer o mesmo raciocínio do que um juiz, e não é de estranhar que o juiz torne a fazê-lo depois dela»” (apud 
André Gonçalves Pereira, pp. 344 e 345).  

2465. Adolfo Merkl, Teoría General del Derecho Administrativo, cit., p. 490, e Diego Vaiano, La Riserva 
di Funzione Amministrativa, Giuffrè Editore, Milano, 1996, p. 221 (: “é viciado por erro o processo volitivo 
da administração fundado sobre a inexacta representação dos factos”). 

2466. João Caupers, Parecer elaborado no Processo n.º 76-DI-10, Relatório do Provedor de Justiça, 1977, 
pp. 138 e 139, e John Marshall, “Marbury v. Madison”, “Sentença de 1803.02.24, 5 U.S. 137”, in Sub Judice, 
12, Janeiro/Julho de 1998, p. 69 (“A própria essência da liberdade civil consiste no direito de cada indivíduo 
de reclamar a protecção das leis quando recebe uma ofensa (…) O governo dos Estados Unidos foi claramente 
designado como um governo de leis e não de homens. Deixará certamente de merecer essa alta designação se 
as leis não fornecerem um remédio processual para a violação de um direito jurídico conferido”.). 

2467. Em sentido diferente André Gonçalves Pereira, Erro e Ilegalidade no Acto Administrativo, pp. 353 e 
355, invocando como corolário da presunção de legalidade dos actos administrativos que é ao recorrente que 
cabe fazer a prova do erro de facto que imputa à Administração. Este entendimento está hoje prejudicado pela 
nova concepção do relacionamento entre a Administração e os particulares que subjaz ao Código do Processo 
nos Tribunais Administrativos (Cfr. Mário Aroso de Almeida, cit., ) 
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STA de 20.11.97, no recurso 40.050)”2468. O juiz pode e deve fiscalizar a existência 

da prova que sustenta a aplicação da sanção disciplinar e aquela valoração, triando o 

seu eventual carácter arbitrário, a suficiência e congruência face aos elementos 

probatórios, sem que possa, no entanto, substitui-la por uma outra2469. É, assim, 

ilegal por erro nos pressupostos e porque contende com o princípio em causa a 

decisão punitiva em que, relativamente aos factos integrativos da infracção, a 

“prova, objectivamente duvidosa e contraditória, não se mostra suficientemente 

elucidada, atentas as circunstâncias do caso”2470. O relatório final do procedimento 

disciplinar fundamentador da decisão punitiva que, no tocante à apreciação da 

prova, não seja demonstrativo, designadamente, pela “análise crítica da prova que 

favorece a tese da defesa” e ponderação da “credibilidade dos depoimentos em que 

se estriba”, mas antes seja meramente conclusivo, afecta a validade da respectiva 

decisão, por falta de fundamentação, para além de poder revelar erro nos 

pressupostos2471. 

                                                      
2468. Acórdão de 2 de Junho de 2005, proferido no processo n.º 0332/05, N.º Convencional JSTA0005515 

e N.º do Documento SA1200506020332 (p. 13), e Acórdão do “Cour Administrative d’Appel de Marseille”, 
de 30 de Janeiro de 2007, Processo n.º 04MA00247 (http://www.legifrance.gouv.fr). 

A afirmação de um contencioso de plena jurisdição implica amplo controlo da “existência e do valor dos 
factos do acto” – Paule Quilichino, "Réguler n’est pas juger. Réflexions sur la nature du pouvoir de sanction 
des autorités de régulation économique", AJDA, n.º 20/2004, p. 1069. 

2469. STC n. º 138/1990, de 17 de Setembro de 1990, Número de Registo n.º 901/1988 
(http://www.boe.es/g/es/bases_datos_tc/doc), Belén Marina Jalvo, El Régimen Disciplinario de los 
Funcionarios Públicos, cit., pp. 292 e 293, e STC n.º 212/1990. de 20 de Dezembro de 1990, número de 
registo 654/1988 (p. 7), in www.tribunalconstitucional.es.  

2470. Acórdão de 8 de Maio de 2003, Processo 1053/01, do Tribunal Central Administrativo, in 
www.dgsi.pt, p. 7 do Acórdão. 

O controlo jurisdicional da matéria probatória evoluiu da fase em que, com fundamento no artigo 20.º da 
Lei Orgânica do Supremo Tribunal Administrativa, não era admitida o conhecimento pelo tribunal da 
existência material das faltas imputadas ao arguido, “salvo quando a lei fixasse expressamente quer as 
condições de existência da infracção ou quando se alegasse desvio de poder” – norma que foi considerada 
inconstitucional (Ac. de 22 de Abril de 1986, do Pleno do STA – para a sua admissão circunscrita ao erro 
manifesto, seguindo-se o controlo jurisdicional dos factos a partir dos elementos instrutórios constantes do 
processo e a partir do princípio da culpa, até ao equacionamento da possibilidade de a prova produzida no 
processo disciplinar, atendendo à “admissão genérica da prova testemunhal nas acções impugnatórias” 
(Carlos Alberto Fernandes Cadilha, Direito disciplinar da função pública. Alguns Tópicos, Texto policopiado, 
2003, pp. 13 e 14). 

2471. Acórdão de 8 de Maio de 2003, Processo 1053/01, do Tribunal Central Administrativo, in 
www.dgsi.pt, p. 6 do Acórdão, R.F.V. Heuston, Essays in Constitutional Law, second edition, London, 
Stevens & Sons, 1964, p. 180 (a fundamentação é importante para verificar se a decisão foi tomada dentro dos 
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A tecnicidade da actuação sob avaliação, a valoração da prova que sustenta a 

materialidade apurada2472 e a gravidade da falta não têm especificidades face ao 

exercício do poder disciplinar noutros «contextos» ou no quadro de outras relações 

jurídicas. Deste modo, por exemplo, não procede a rejeição liminar do controlo do 

desvio de poder2473, por a “tecnicidade dos factos” prejudicar o “controle da 

exactidão” dos mesmos2474. 

2.4.4. Os efeitos das sentenças de provimento 

2.4.4.1. O alcance das sentenças de provimento 

“As decisões dos tribunais administrativos são obrigatórias para todas as entidades públicas 

e privadas e prevalecem sobre as de quaisquer autoridades administrativas”2475. Esta 

prevalência tem um duplo efeito, “implica a nulidade de qualquer acto administrativo que 

desrespeite uma decisão judicial e faz incorrer os seus autores em responsabilidade civil, 

criminal e disciplinar”2476. As decisões dos tribunais administrativos, como outras decisões 

judiciais, devem ser cumpridas segundo o nelas disposto2477. A execução constitui, como 

frequentemente referenciado, um ou “o momento crucial do litígio, por estar em causa a 

efectividade do próprio conteúdo do Direito e da decisão”2478 e, portanto, os interesses que 

nela obtiveram provimento, para além do “interesse objectivo do ordenamento” jurídico2479. 

                                                                                                                                                                  
limites do poder conferido). 

2472. É o caso do erro médico ou má prática de um cirurgião de um hospital público praticados com 
negligência consciente ou com dolo eventual. 

2473. Regista Alberto Xavier que o desvio de poder como fundamento de invalidade do “recurso por 
excesso do poder” foi aduzido, pela primeira vez pelo Conselho de Estado francês, em 16 de Novembro de 
1990. Estatuto dos Funcionários (Justificação Jurídico-Política da Questão e Projecto de Lei), Lisboa, 
Portugal-Brasil Limitada, Sociedade Editora, pp. 30 a 32. 

2474. Sobre um dado entendimento jurisprudencial em sentido contrário e a critica a uma verificação 
limitada ou diminuída da legalidade, ver Patrick Schultz, “Le Conseil d’État et les pouvoirs de l’Ordre des 
Médecins”, cit., pp. 1462 e 1463.  

2475. Cfr. artigos 202.º, n.º 2, e 205.º da CRP e artigo 158.º, n.º 1, do CPTA.  
2476. Cfr. n.º 2 do artigo 158.º do CPTA e n.º 3 do artigo 205.º da CRP.  
2477. Cfr. n.º 2 do artigo 205.º da CRP  
2478. Santiago González-Varas Ibáñez, “Hacia un modelo contencioso-administrativo preventivo. El 

Ejemplo de la «ejecución» de las sentencias anulatorias de un plan urbanístico”, in Revista de Administración 
Pública, n.º 163, Enero/Abril, 2004, p. 55. 

2479. Maria Lúcia Amaral assinala como fim da “execução jurisdicional” o “interesse objectivo do 
ordenamento” - “A execução dos actos administrativos no projecto de código de processo administrativo 
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As dificuldades suscitadas pela execução podem ficar a dever-se à falta de pautas concretas 

na decisão a executar ou, principalmente, à evolução da realidade fáctica2480. 

Anulado o acto administrativo punitivo, a Administração fica constituída no dever de 

reconstituir a situação que existiria se o acto anulado não tivesse sido adoptado2481; é como 

se aquele não tivesse sido praticado, pelo que a situação jurídica do trabalhador deve ser 

redefinida neste pressuposto e nos limites da res judicata2482. Esta redefinição (passada e 

presente, virada para o futuro) é temporalmente dinâmica, com a aplicação devida das 

normas legais e regulamentares vigentes segundo essa dinâmica2483 e atenta a eventual 

alteração da realidade fáctica e jurídica (incluindo na esfera jurídica de outros 

trabalhadores)2484 2485.  

Considerando os efeitos jurídicos das sanções disciplinares, a reconstituição pode implicar 

o reembolso de remunerações (desde a data em que deixou de se verificar o respectivo 

pagamento até ao trânsito em julgado da sentença), a evolução remuneratória que teria tido 

lugar, a “reintegração” ou a “recolocação” do funcionário, o retomar do exercício de cargo 

dirigente ou equiparado, o gozo de férias, a habilitação a concurso, etc.2486.  

                                                                                                                                                                  
gracioso”, Revista Jurídica, n.º 4, Mar./Mai., 1984, AAFDL, p. 158. “Em termos teóricos – como defende 
Santiago González-Varas Ibáñez – é claro que o correcto é executar a sentença conforme o interesse real do 
sujeito. O incorrecto é que a sentença deva executar-se de modo não plenamente de acordo com o interesse 
real do interessado. O primeiro (a plena adequação entre interesse real do sujeito, o dispositivo da sentença e a 
execução da mesma) é próprio de um modelo avançado ou de «justiça primária». O segundo (quer dizer, a 
«inadequação da justiça administrativa com o interesse real do sujeito» ou o «desvio processual do interesse 
ou direito») é próprio de um modelo não plenamente desenvolvido de justiça administrativa ou de «justiça 
secundária» ou compensatória.” - “Hacia un modelo contencioso-administrativo preventivo. …”, cit., p. 63. 

2480. Santiago González-Varas Ibáñez, “Hacia un modelo contencioso-administrativo preventivo. …”, cit., 
pp. 55 e 56. 

2481. Cfr. artigo 173.º, n.º 1, do CPTA. No mesmo sentido, relativamente às decisões do TEDH, cfr. 
“Order of the Second Senate of 14 October 2004 – BvR 1481/04 –”, cit., considerando 41, in 
http://www.bundesverfassungsgericht.de/en/decisions/rs20041014_2bvr148104en.html  

2482. “Order of the Second Senate of 14 October 2004 – BvR 1481/04  –”, cit., considerando 41. 
2483. Serge Salon e Jean Charles Savignac, Fonction Publique, Agents de l’État, des Collectivités Locales 

et des Grands Services Publics, cit., pp. 233 e 234 (Os autores explicam, por exemplo, que se “tivesse sido 
devida a consulta de uma comissão - comissão de progressão, comité de selecção - esta comissão deve ser 
consultada, em princípio com a formação que interviria normalmente à data da reunião da comissão”). Ver, a 
título de exemplo, o Parecer n.º 40/1970, de 26 de Novembro de 1970, do Conselho Consultivo da PGR. 

2484. “Order of the Second Senate of 14 October 2004 – BvR 1481/04 – ”, cit., considerando 41.  
2485. Há como que uma dinâmica objectiva e subjectiva inter-relacional. 
2486. Cfr. artigos 12 e 13.º do Estatuto Disciplinar de 1984, Jesús Jordano Fraga, Nulidad de los Actos 

Administrativos Y Derechos Fundamentales, Marcial Pons, Madrid, 1997, pp. 218 e 219, e Acórdão do “Cour 
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Quanto à reposição de quantias, anulada ou declarada nula a decisão disciplinar punitiva 

fundada na prática de infracção disciplinar de alcance ou desvio de dinheiros públicos e que 

implicou a reposição de quantias, dir-se-á que esta fica afectada por tal anulação ou 

declaração de nulidade. Uma melhor conciliação dos interesses em presença aconselha a 

que se atenda à razão da insubsistência da decisão punitiva, isto é, deve haver lugar a essa 

reposição desde que se prove que o trabalhador não tem título jurídico para as reter2487 

(intentando o empregador público a correspondente acção administrativa comum de 

restituição de quantia certa).  

2.4.4.2. Os «vencimentos» ou os prejuízos causados por acto ilegal 

O trabalhador, no caso de algumas sanções, deixa de auferir o respectivo vencimento 

mensal, por inexistir prestação de trabalho. Anulada ou declarada nula a respectiva decisão 

punitiva, há que reintegrar a esfera jurídica do trabalhador da perda correspondente. O valor 

dos vencimentos não é um parâmetro seguro para a sua determinação. Deve entrar-se em 

linha de conta, por um lado, com os “rendimentos de trabalho, quer subordinado quer 

autónomo, que o trabalhador tenha auferido” se não fosse o não exercício de funções ou a 

cessação da relação jurídica de emprego, rendimentos que não teria auferido por força da 

vigência daquela, salvo se se verificasse situação de pluriemprego2488 2489. Por outro lado, 

há que considerar os prejuízos economicamente relevantes que o trabalhador não teria 

                                                                                                                                                                  
administrative d’apell de Bordeaux”, de 12 de Maio de 1992, Processo n.º 90BX00171 
(http://www.legifrance.gouv.fr). 

2487. O que constitui uma posição intermédia entre o entendimento jurisprudencial de que a reposição de 
quantias é “um procedimento autónomo, ainda que incorporado no processo disciplinar, e que, como tal, não é 
afectado pela eventual anulação do acto punitivo” e outro entendimento jurisprudencial que defende que “o 
montante a repor apenas poderia abranger as verbas que tivessem sido comprovadamente obtidas pelo arguido 
em resultado da conduta punível” (Cfr. Carlos Alberto Fernandes Cadilha, Direito disciplinar da função 
pública. Alguns Tópicos, cit., p. 16 e Acórdãos do STA de 6 de Março de 1990, processo n.º 25131, e de 14 
de Julho de 1997, processo n.º 31587). 

2488. Cfr. artigo 437.º do Código do Trabalho, e Maria do Rosário Palma Ramalho, Direito do Trabalho, 
Parte II, cit., pp. 857 e 859. A falta de previsão de subsídio de desemprego para os funcionários públicos e 
agentes administrativos e as regras diferentes de impugnação judicial administrativa do acto de aplicação de 
sanção disciplinar expulsiva, torna inaplicável o disposto no n.ºs 3 e 4 do artigo 437.º do Código do Trabalho, 
segundo os quais, o “montante do subsídio de desemprego auferido pelo trabalhador é deduzido na 
compensação, devendo o empregador entregar essa quantia à Segurança Social”, assim como “o montante das 
retribuições respeitantes ao período decorrido desde a data do despedimento até trinta dias antes da data da 
propositura da acção, se esta não for proposta nos trinta dias subsequentes ao despedimento”. 

2489. Michel Stassinopoulos, Le Droit de la Défense Devant les Autorités Administratives, cit., p. 220.  



 
618   Direito disciplinar da função pública 
________________________________________________________________________________________ 
 

sofrido se não fosse a decisão punitiva. Acresce que os prejuízos a considerar podem, não 

apenas ser materiais, mas também morais2490. Daí que a designada teoria da indemnização 

seja mais abrangente e melhor conciliadora dos interesses das partes2491. A eventual 

renovação do acto atenua a verificação do efeito indemnizatório2492. 

2.4.4.3. A “reintegração” e a “recolocação do trabalhador” 

A “reintegração” e a “recolocação” do trabalhador que obteve a anulação de uma decisão 

punitiva que implique a cessação do exercício de funções comportam várias possibilidades, 

não sendo aqueles termos, usados, no n.º 4 do artigo 173.º do CPTA, claros. A 

“reintegração” pode significar o «reactivar» da relação jurídica de emprego, com a 

recuperação do lugar ou posto de trabalho anteriormente ocupado ou de um outro (tratando-

se de emprego associado a uma relação jurídica de emprego com carácter indeterminado). 

A “recolocação” pode apontar para a «recuperação» da relação titulada por contrato 

temporalmente limitado, mas pode significar apenas a colocação de trabalhador em anterior 

posto de trabalho, num quadro que não é de ruptura do vínculo laboral.  

                                                      
2490. Ver Acórdão do "Cour administrative d’appel de Bordeaux", de 12 de Maio de 1992, Processo n.º 

90BX00171 (http://www.legifrance.gouv.fr) e Sentença do Tribunal Administrativo de Grenoble, de 4 de 
Maio de 1995, Req. n.º 921822, Didier Jean-Pierre, Le Droit de la Fonction Publique, 10 ans de jurisprudence, 
1990-2000, Editions Du Juris-Classeur, Décembre 2000, p. 258. O Tribunal Administrativo de Grenoble 
decidiu, “[c]onsiderando que as duas punições litigiosas executadas foram anuladas pelo superior hierárquico 
porque desprovidas de fundamento; que, por conseguinte, o Senhor Maufroy tem razão ao sustentar que 
aquele cometeu uma falta que importa a responsabilidade do Estado; que constitui uma justa avaliação dos 
prejuízos nas suas condições de vida resultantes da limitação da liberdade de circulação e do seu prejuízo 
moral, condenar o Estado a pagar-lhe a soma de 6000 francos por todos os interesses atendíveis até à data da 
leitura da sentença”. 

2491. Freitas do Amaral defende (in A execução das Sentenças dos Tribunais Administrativos, Lisboa, 
1967, pp. 88 a 91) que deve ser pago “ao interessado o que devia ter pago” desde que o acto ilegal foi 
praticado, por desta forma melhor se cumprir o “princípio da execução integral das entenças dos tribunais 
administrativos”, pois, para o mesmo sempre será mais difícil fazer a provar dos pressupostos de efectivação 
da responsabilidade civil. Crê-se, não obstante, que não será difícil a verificação dos respectivos pressupostos 
quanto aos vencimentos que o trabalhador deixou de auferir. O autor destaca que a concepção a que adere tem 
o óbice de colidir com o princípio de que o pagamento pelo empregador do vencimento assenta na prestação 
de trabalho. O princípio tem várias excepções e, além disso, o empregador, em verdade, também paga a 
disponibilidade do trabalhador para a respectiva prestação. 

2492. No Acórdão de 28 de Fevereiro de 2006, o “Cour Administrative d’Appel de Paris” (Processo n.º 
02PA00414) considerou que o “vício de forma que conduziu a Administração” à renovação do acto e as 
“faltas cometidas” pelo trabalhador opunham-se a que a indemnização solicitada fosse atribuída, sem prejuízo 
da relativa ao período de afastamento de funções entre as duas decisões (http://www.legifrance.gouv.fr).  



 
Capítulo II – Os limites ao exercício do poder disciplinar 619 
________________________________________________________________________________________ 
 

A “reintegração” ou a “recolocação” deve dar lugar ao posicionamento em categoria em 

que o trabalhador deveria estar colocado se não fosse o seu afastamento do exercício de 

funções2493. Dada a definição e separação exacta entre categorias e carreiras difícil se torna 

a (re)integração ou a (re)colocação do trabalhador em categoria equivalente2494. A noção de 

categoria anda associada à de carreira, de modo que nem sempre com propriedade pode ser 

aplicada a todos os trabalhadores. O direito à “reintegração” e/ou “recolocação” do 

trabalhador no posto anteriormente ocupado prejudica eventual tentativa do empregador de 

supressão do posto ou deslocação do trabalhador de um dado serviço para outro2495. 

Pedro Romano Martinez, como lugar paralelo da previsão no Código do Trabalho da não 

reintegração do trabalhador ilicitamente despedido, invoca o regime jurídico da execução 

das sentenças dos tribunais administrativos e, em particular, das sentenças anulatórias de 

sanção disciplinar expulsiva. Destaca a possibilidade de o empregador público se opor à 

reintegração por invocação de uma causa legítima de inexecução da decisão judicial que 

julgou inválida sanção expulsiva, admitindo que ela se possa fundar em “interesse público” 

ou na “impossibilidade de manutenção da situação jurídica laboral (que é diferente da 

situação em que o lugar foi provido por terceiro,…)”2496. As hipóteses, à falta de 

concretização, surgem como pouco plausíveis; dificilmente, maxime no quadro legal 

vigente, se encontram situações, susceptíveis de proceder, a tais motivações recondutíveis.  
                                                      

2493. Na expressão do n.º 4 do artigo 173.º do CPTA deve concretizar-se em “lugar de categoria igual ou 
equivalente àquele em que deveria ser colocado, ou, não sendo isso possível, à primeira vaga que venha a 
surgir na categoria correspondente, exercendo transitoriamente funções fora do quadro até à integração neste”. 

2494. Salvo na hipótese de extinção de lugares ou postos de trabalho da correspondente carreira no âmbito 
do quadro ou mapa de pessoal do empregador público ou de tal supressão consequente à extinção, fusão ou 
reestruturação do serviço ou organismo público. 

2495. Assim, por exemplo, a supressão em São Francisco, pela Administração, face à condenação do 
Supremo Tribunal espanhol na colocação de um funcionário no seu posto, deste mesmo posto, transferindo as 
respectivas funções para um novo serviço em Los Angeles, deslocando o funcionário para os serviços centrais 
do Departamento. O Tribunal Constitucional espanhol (STC n.º 167/1987) face à decisão do TS que o 
remeteu para impugnação de tais decisões em processo autónomo, acolheu recurso de amparo do interessado, 
considerando que o direito à tutela jurisdicional efectiva inclui o controlo de tais actos ainda em sede da 
execução, pelo que não pode o órgão jurisdicional dele desatender. Santiago González-Varas Ibáñez chama a 
atenção para a execução administrativa da sentença que é uma execução “puramente formal ou fictícia, ou de 
«desobediência dissimulada»” - “Hacia un modelo contencioso-administrativo preventivo. El Ejemplo de la 
«ejecución» de las sentencias anulatorias de un plan urbanístico”, in Revista de Administración Pública, n.º 
163, Enero/Abril, 2004, p. 67, nota 25. 

2496. Pedro Romano Martinez, Direito do Trabalho, 2.ª edição (reformulada e adaptada ao Código do 
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A efectivação do direito do trabalhador à “reintegração” ou “recolocação” nem sempre se 

pode fazer no lugar ou posto de trabalho anteriormente por si ocupado, por, no entretanto, 

esse lugar ter sido validamente provido há mais de um ano, o que, atento o tempo dos 

processos judiciais, as mais das vezes ocorrerá. Ou seja, a consideração do simples critério 

temporal implicará, muitas vezes, a existência de situações incompatíveis em cuja 

manutenção estão interessados terceiros, apesar as mais das vezes ser difícil o 

desconhecimento da sua precariedade e/ou existir boa fé fundada.  

Não é inequívoco que a nomeação ou a contratação de trabalhador para lugar deixado vago 

por força do acto de demissão seja dele consequente2497. Se é certo que não poderia ter sido 

praticado se o lugar não estivesse vago, não é o facto de estar vago que impõe o seu 

provimento ou melhor a decisão de iniciar procedimento tendo em vista o seu provimento. 

Significativo é o facto de o trabalhador provido não surgir no ou nos processos judiciais, as 

mais das vezes iniciado antes de desencadeado ou concluído procedimento para o novo 

provimento do lugar. Ainda que seja de considerar como acto consequente sempre se impõe 

analisar se a invalidade do acto de demissão deve cassar o acto ou os actos praticados 

depois (concursais e o próprio acto ou contrato de provimento do lugar). Um efeito 

automático é de excluir, em nome do princípio da proporcionalidade e da necessidade de 

valorar os interesses em presença à luz dos princípios da boa fé, da confiança legítima e da 

segurança jurídica2498. 

A situação jurídica dos beneficiários de actos consequentes “não pode ser posta em causa” 

se: i) desconheciam sem culpa a precariedade da situação; ii) os “danos que sofram em 

consequência” do acto anulado for de difícil ou impossível reparação; iii) “for manifesta a 

desproporção existente entre o seu interesse na manutenção na situação e o interesse na 

                                                                                                                                                                  
Trabalho), Almedina, 2005, p. 981. 

2497. Na hipótese de provimento do lugar ou posto de trabalho ocupado pelo trabalhador demitido, a 
questão que se coloca é a de saber qual o efeito que importa sobre a sentença sobre a “reocupação” do lugar. 
Na previsão legal, os actos consequentes de acto anulado, e por maioria e lógica razão de acto nulo, são nulos 
(artigo 133.º, n.º 2, alínea i), do CPA), considerando-se como tais aqueles actos que não teriam sido praticados 
ou não teriam certo conteúdo se não fosse o acto anterior.  

2498. Mutatis mutandis, cfr. Santiago González-Varas Ibáñez, “Hacia un modelo contencioso-
administrativo preventivo. El Ejemplo de la «ejecución» de las sentencias anulatorias de un plan urbanístico”, 
cit., pp. 70 e 71. 
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execução da sentença anulatória”. Ora, em regra, o referido desconhecimento não existe, 

nem se chegando a colocar a questão da censurabilidade de um eventual desconhecimento. 

Por outro lado, muitas das vezes, serão equivalentes o interesse do particular que pretende a 

execução da sentença e o interesse do particular beneficiário do acto ilegal.  

2.4.4.4. A reiteração da decisão disciplinar invalidada 

A anulação ou declaração de nulidade do acto punitivo pode ter diferentes consequências 

do ponto de vista da possibilidade da prática de uma decisão disciplinar ulterior pelos 

mesmos factos. O dever de reconstituição da situação que existiria se o acto anulado não 

tivesse sido praticado pode não obstar a que a Administração renove o procedimento 

disciplinar ou o retome, aproveitando-o até à fase ou ao acto não inquinados. Praticado um 

novo acto punitivo, o mesmo só produz efeitos jurídicos para o futuro2499. De outra forma, 

o empregador aproveitaria do seu próprio desrespeito das normas jurídicas2500 e poderia 

ocorrer uma dupla sanção pela prática dos mesmos factos2501. Na hipótese em que a 

anulação ocorra estando já cumprida a sanção disciplinar (por não ter sido requerida 

providência cautelar ou esta ter sido indeferida), ficam suprimidos os efeitos jurídicos 

associados à mesma: os ainda não verificados – por exemplo, efeitos relativos ao número 

de dias de férias, à promoção, à colocação em certo serviço, à verificação de situação de 

reincidência; e os verificados terão que ser «suprimidos», de acordo com a situação jurídica 

que existiria se não tivesse sido praticado o acto. 

A renovação do procedimento pode traduzir-se, como referido, na abertura de um outro 

procedimento disciplinar, estando o anterior viciado desde o início ou na reabertura do 

                                                      
2499. Cfr. artigo 173.º, n.ºs 1 e 2, e 70.º, n.º 4, do CPTA e artigo 128.º, n.º 1, alínea b), do CPA.  
2500. Albino Mendes Baptista, RMP n.º 108, Ano 27, Out-Dez 2006, pp. 209, 210, 213 a 215 (apela, por 

outro lado, à figura do abuso de direito como parâmetro da admissibilidade da reabertura do procedimento 
disciplinar). 

2501. Maria do Rosário Palma Ramalho (Direito do Trabalho, Parte II, cit., pp. 860 e 861), relativamente 
ao artigo 436.º, n.º 2, do Código do Trabalho, que prevê a possibilidade de reabertura do procedimento 
disciplinar se a ilicitude do despedimento se basear em irregularidades procedimentais, invoca que “redunda 
num segundo julgamento do trabalhador pela mesma infracção.” Com pertinência observa que “premeia o 
empregador que praticou um acto de negligência no processo, que só a ele é imputável”. No emprego público, 
os interesses públicos heterónomos do empregador público relativizam a observação. 

Ver, também, STC n.º 2/1987, de 21 de Janeiro de 1987, registo n.º 940 e 949/1985 
(http://boe.es/g/es/bases_datos_tc). 
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procedimento, retomando-o a partir da fase ou do acto não prejudicados pela decisão 

judicial2502. A repetição do procedimento disciplinar ocorrerá mais facilmente por vícios de 

forma do que por vícios de substância, embora esta separação seja em parte artificial (; 

considere-se, por exemplo, o caso da violação do princípio do contraditório)2503.  

A possibilidade de reabertura do processo que deu lugar ao despedimento, no Direito do 

Trabalho, é admitida em termos limitados e é em si questionada. Consideram uns que não 

pode o empregador reabrir um processo em relação a um trabalhador quando já não existe 

um vínculo laboral e que diminui as garantias de defesa do trabalhador, diferindo esta, 

muitas vezes, para vários meses após o despedimento. Outros, defendem que se trata apenas 

de intervir relativamente a um processo conduzido pelo empregador, suprindo os 

respectivos vícios formais, de apreciar uma anterior e mesma acusação, e não de atender a 

factos diferentes, exigindo, apenas, que o reinício ou o retomar do mesmo ocorra no prazo 

de caducidade da acção disciplinar e de prescrição da infracção e que a nova decisão que 

venha a ser proferida só produza efeitos para o futuro2504. Tirando as hipóteses de não 

opção pela reintegração, a «recuperação» da relação jurídica de emprego é uma decorrência 

da sentença que julgou ilícito o despedimento2505.  

                                                      
2502. Giustina Noviello e Vito Tensore (in La Responsabilità e il Procedimento Disciplinare nel Pubblico 

Impiego Privatizzato, Giuffrè Edittore, Milano, 2002, p. 590 (: “a renovação do procedimento permite ... à 
administração utilizar os actos do procedimento anterior que não tenham sido anulados, sem dever assim 
realizar uma nova instrução”). 

2503. No plano dos direitos fundamentais, Gomes Canotilho demonstra que uma sua “concepção justa” 
“não pode orientar-se redutoramente quer para uma «teoria substantiva» pura quer para uma unilateral «teoria 
procedimental/processual»”. Cfr. “Tópicos de um curso de mestrado sobre direitos fundamentais, 
procedimento, processo e organização”, Separata do vol. LXVI (1990) do Boletim da Faculdade de Direito da 
Universidade de Coimbra, p. 4.  

2504. Sobre “A reabertura do Procedimento Disciplinar”, ver Albino Mendes Baptista, RMP n.º 108, Ano 
27, Out-Dez 2006, pp. 199 a 202, 209 e 210 e 209. 

2505. Em sentido diferente, ver Albino Mendes Baptista, “A reabertura do Procedimento Disciplinar”, cit., 
pp. 213, 215 a 218, 222, 223, 227 e 228. A hipótese que o Direito do trabalho prevê é, no entanto, a da 
reabertura do procedimento disciplinar até ao termo do prazo para contestar, no âmbito de acção impugnatória 
do despedimento. Neste caso, não se vê a utilidade da sua orientação para a mera supressão de invalidades 
formais (tirando o interesse do empregador em não ter que suportar os efeitos da declaração da ilicitude do 
despedimento). Quanto a nós, tal supressão deveria permitir o arquivamento do procedimento, se fosse esse o 
caso. Acresce que é difícil de compreender a alegação de que a reabertura do procedimento disciplinar deixa 
intocada a cessação da relação jurídica de emprego, pois a reabertura significa ter-se afastado, ainda que com 
carácter instrumental, a decisão que suporta o despedimento impugnado. Razão pela qual nos parece que a 
razão está do lado daqueles que dizem que não há lugar a tal reabertura se o trabalhador ao impugnar o 
despedimento formulou opção pela não reintegração. 
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No Direito disciplinar da função pública, não existe a opção de não reintegração do 

trabalhador a quem foi aplicada uma sanção disciplinar expulsiva inválida, o que se 

justificaria, pelo menos nos casos em que os efeitos da cessação da relação jurídica de 

emprego não fossem sustidos por providência cautelar, por não ser exigível, à luz do tempo 

que decorre até ser proferida sentença jurisdicional transitada em julgado, a manutenção do 

interesse do trabalhador nessa mesma relação jurídica2506. 

Relativamente ao lugar paralelo da “reabertura do procedimento disciplinar”, no Direito do 

Trabalho, três diferenças se identificam no caso da anulação ou declaração de nulidade de 

procedimento administrativo disciplinar: a) a admissibilidade, em geral, da renovação do 

acto, ponha ou não termo à relação jurídica de emprego; b) a não fixação expressa de um 

limite para o reinício do procedimento disciplinar; c) a não limitação aos vícios de forma. 

A delimitação do reexercício do poder disciplinar é feita, fundamentalmente, a partir do 

vício que determinou a invalidade. Com efeito, um primeiro limite é dado pelo caso julgado 

e respectivos fundamentos decisórios. Assim, por exemplo, não pode haver lugar à 

repetição do procedimento, constando da sentença que a conduta do trabalhador não 

constitui infracção disciplinar ou que o procedimento foi instaurado estando prescrita. 

Outros limites se podem equacionar neste enunciado ou para além deste enunciado. Entre 

estes, destaca-se o seguinte: 

a) O reexercício do poder disciplinar deve ter lugar dentro de um prazo certo, em nome da 

certeza jurídica devida ser assegurada ao trabalhador, do direito a um processo justo 

(artigo 2.º, 32.º, n.º 10, e 269.º, n.º 3, da CRP), que importa, desde logo, que seja 

oportuno ou tempestivo e no interesse do empregador na utilidade desse reexercício. Na 

                                                                                                                                                                  
A fixação de um prazo para o termo do procedimento reaberto permite debelar a indefinição temporária 

que a situação gera para o trabalhador e, na medida em que é imputável ao empregador, pode não ser exigível 
que seja acompanhada do reexercício contemporâneo de funções. Acresce que o acautelamento dos interesses 
do trabalhador que, no entretanto, arranjou um novo emprego, em princípio, decorrem de uma opção do 
trabalhador pela não reintegração. Em terceiro lugar, o decretamento de providência cautelar pode ter sustido, 
desde logo, os efeitos do despedimento. 

2506. Albino Mendes Baptista, “A reabertura do Procedimento Disciplinar”, cit., p. 213. O autor nota que o 
“trabalhador não pode ficar com a sua vida condicionada à decisão do empregador de reabrir, muito tempo 
depois, o procedimento disciplinar”.  
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ausência de previsão específica, deve ter lugar no prazo de instauração do procedimento 

disciplinar, a contar da notificação da sentença.  

b) O procedimento reiterado ou retomado deve ser concluído em prazo razoável, sob pena 

de ficar preclusa a possibilidade de aplicação de uma sanção. Na falta de um prazo (que 

deveria ser peremptório, com possibilidade de prorrogação, justificada, por uma vez, e 

que deveria ser variável em função da gravidade da infracção ou infracções em causa); 

deve ser ponderada a necessidade e/ou razoabilidade de punição do trabalhador à luz do 

tempo decorrido. 

c) O equilíbrio entre os interesses do empregador e os do trabalhador depõe no sentido de 

não ser permitida a repetição por mais do que uma vez de procedimento disciplinar 

inválido por motivo imputável ao primeiro2507.  

d) Os factos apurados e os actos e trâmites procedimentais não afectados não devem ser 

alterados.  

No que toca à questão da possibilidade de alargamento da acusação a novos factos, ou 

estes factos são contemporâneos dos que constituem objecto da decisão disciplinar 

invalidada, ou são posteriores. Na primeira hipótese, já terá prescrito o poder de 

instaurar procedimento disciplinar contra eles; na segunda hipótese, a sua ponderação 

conjunta, faz com que o reexercício do poder administrativo possa extravasar os limites 

do caso julgado ou perturbar o controlo da conformidade dos termos da execução da 

sentença. 

h) De referir que quando ao juiz é reconhecida a possibilidade de “conversão de sanção 

não proporcionada”, como acontece no Direito italiano para o “pessoal público 

privatizado”, a substituição da mesma por uma outra prejudica a intervenção 

subsequente do empregador público2508. 

 

 

                                                      
2507. Albino Mendes Baptista, “A reabertura do Procedimento Disciplinar”, cit., pp. 209 a 212. 
2508. Giustina Noviello e Vito Tensore (in La Responsabilità e il Procedimento Disciplinare nel Pubblico 

Impiego Privatizzato, cit., pp. 586 e 587. 
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2.5. A acção administrativa comum 

A acção administrativa comum acolhe todo um universo de pretensões que não tenham por 

referente um acto administrativo praticado ou devido2509. Temos, aqui, fundamentalmente, 

as seguintes possibilidades, com interesse no domínio disciplinar: i) a acção de 

responsabilidade civil extracontratual, que pode cobrir, quer a pretensão de reparação por 

prejuízos assacáveis a decisão punitiva e/ou ao respectivo procedimento, quer a omissão 

ilegal; ii) a acção de intimação para um comportamento; e iii) a acção preventiva.  

2.5.1. A efectivação de responsabilidade civil extracontratual por decisão punitiva 

ilegal 

O trabalhador sujeito a decisão disciplinar, punitiva, cautelar ou instrumental, ilegal, pode 

intentar acção de efectivação de responsabilidade civil extracontratual contra a 

Administração empregadora. A ilegalidade e os prejuízos podem resultar, por exemplo, da 

decisão que não permitiu ao trabalhador o acesso ao respectivo processo disciplinar2510 ou 

da suspensão preventiva desprovida dos respectivos pressupostos. Outra situação com 

relevância indemnizatória é a da superveniência de decisão judicial que infirma os factos 

com base nos quais o trabalhador foi punido em procedimento disciplinar2511. 

A acção pode ser especialmente útil “quando a sanção não foi impugnada e não pode já sê-  

-lo”2512. A presente acção serve também para remover os efeitos danosos de acto ilícito que 

a teoria da reconstituição da situação actual hipotética, operada em sede de execução do 

julgado anulatório da decisão punitiva ilegal, não abrangeu. Tal pode ocorrer, inter alia, nas 

seguintes situações: 

a) A remoção dos danos morais sofridos, como por exemplo, na saúde, na “vivência sócio-

relacional e familiar”2513, assim como de danos patrimoniais (incluindo a “imagem 

                                                      
2509. Cfr. artigo 37.º do CPTA.  
2510. Jean-Michel de Forges, Droit de la fonction publique, cit., p. 178.  
2511. Jean-Michel de Forges, Droit de la fonction publique, cit., p. 170. 
2512. Serge Salon e Jean Charles Savignac, Fonction Publique, Agents de l’État, des Collectivités Locales 

et des Grands Services Publics, cit., p. 234, e artigo 38.º do CPTA.  
2513. Giustina Noviello e Vito Tensore (in La Responsabilità e il Procedimento Disciplinare nel Pubblico 

Impiego Privatizzato, Giuffrè Edittore, Milano, 2002, p. 604. 
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externa”2514 ou o crédito profissional), na sequência de decisão punitiva ou omissão 

ilegal impugnável. 

b) A remoção dos danos morais ou patrimoniais sofridos na sequência de decisão punitiva 

ilegal inimpugnável2515. 

O recurso a esta acção pressupõe a demonstração, pelo trabalhador, do preenchimento dos 

pressupostos da responsabilidade extracontratual da Administração empregadora. Difícil 

pode ser a prova, pelo trabalhador, de que a Administração empregadora, na pessoa do 

instrutor e/ou dos órgãos decisores que intervieram no procedimento disciplinar, agiu com 

dolo ou culpa; o nexo de imputação subjectiva pode ser configurável no caso de a 

Administração ter agido com intuitos persecutórios e no caso de evidente “incongruência 

valorativa” ou de manifestos erros procedimentais2516. 

A suspensão cautelar do trabalhador no procedimento disciplinar que venha a terminar com 

uma decisão final dá lugar à restitutio in integrum dos quantitativos remuneratórios que 

tenha deixado de auferir por força da falta de prestação de trabalho. Esta situação não se 

confunde com a efectivação de responsabilidade civil extracontratual porque, ao invés 

desta, não pressupõe a ilegalidade da medida cautelar nem da decisão do procedimento. 

Contra a decisão negativa ilegal é concebível também uma acção de efectivação da 

responsabilidade civil contra a pessoa colectiva ou o ministério. Com efeito, por exemplo, o 

participante, na sequência de decisão de arquivamento ilegal do procedimento disciplinar 

ou da não instauração deste, por ter sido contra si aberto inquérito por alegado crime de 

difamação. 

Pode acontecer que o trabalhador sofra prejuízos decorrentes da demora ilegal na 

tramitação e conclusão do procedimento disciplinar. Para além dos danos morais, são 

configuráveis danos profissionais, relativos às possibilidades de obter emprego outro ou de 

«promoção» profissional. 

                                                      
2514. Giustina Noviello e Vito Tensore, La Responsabilità e il Procedimento Disciplinare nel Pubblico 

Impiego Privatizzato, cit., p. 605.  
2515. Cfr. artigo 38.º, n.º 1, do CPTA.  
2516. Giustina Noviello e Vito Tensore, La Responsabilità e il Procedimento Disciplinare nel Pubblico 

Impiego Privatizzato, cit., p. 605.  
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De atender, também, são os prejuízos causados ao trabalhador pela violação das regras 

procedimentais, seja pela diminuição das garantias de defesa que daí advenham, seja pela 

penosidade moral que importe (designadamente, pela realização espúria de diligência, pelo 

não realização indevida de outras, pela repetição que venha a ter lugar, na sequência do 

apuramento de anterior realização ilegal), seja pela própria afectação da confiança que deve 

merecer a acção administrativa aos por ela visados, de molde a limitar o grau de 

suportabilidade, pelo trabalhador, dos erros da administração2517. 

No caso da cessação de contrato por procedimento disciplinar ilegal, a responsabilidade da 

Administração empregadora pode ser configurada como responsabilidade contratual, por 

rescisão ilícita do mesmo contrato. A responsabilidade do titular do órgão ou funcionário 

que seja demandado, a título de responsabilidade solidária, é, no entanto, sempre de base 

extracontratual, porque o mesmo não pode ser parte no contrato2518. 

2.5.2. A intimação para um comportamento 

A intimação para um comportamento é o meio adequado para reagir ao conjunto de 

operações materiais (lato senso), quer na pendência do procedimento disciplinar, quer em 

sede de execução da decisão punitiva2519. Em sede de execução da decisão punitiva2520, 

podemos ter, por exemplo, as seguintes situações: 

a) A Administração não reconhece, mal, a prescrição de sanção disciplinar de multa e 

notifica o trabalhador de que vai efectuar, nos próximos vencimentos, o desconto da 

mesma.  

b) A Administração não paga subsídio de férias ao trabalhador por entender, mal, que a 

sanção disciplinar aplicada prejudica o gozo de férias reportado a trabalho prestado no 

ano anterior. 

                                                      
2517. Em sentido próximo, cfr. a jurisprudência do Tribunal Administrativo da ONU (v.g., Acórdão n.º 

1275, de 31 de Janeiro de 2006, processo n.º 1358 (AT/DEC/1275), loc. cit., considerando XIV, p. 12, e 
Acórdão n.º 1270, de 31 de Janeiro de 2006, processo n.º 1353 (AT/DEC/1270), considerando IV, pp. 8 e 9.  

2518. Sobre o assunto, Giustina Noviello e Vito Tensore, La Responsabilità e il Procedimento Disciplinare 
nel Pubblico Impiego Privatizzato, cit., pp. 606 e 607.  

2519. Cfr. artigo 37.º, n.º 2,  do CPTA.  
2520. A execução da decisão punitiva rege-se pelo disposto nos artigos 149.º a 157.º do CPTA, sem 

prejuízo das normas específicas do estatuto disciplinar. 
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c) A Administração veda a entrada do trabalhador no local de trabalho, considerando, 

erradamente, que se iniciara já a execução da sanção disciplinar por inactividade.  

2.5.3. A acção inibitória preventiva 

“O princípio da tutela jurisdicional efectiva compreende o direito de obter, em prazo 

razoável, uma decisão judicial que aprecie, com força de caso julgado, cada pretensão 

regularmente deduzida em juízo, bem como a possibilidade de a fazer executar e de obter as 

providências cautelares, antecipatórias ou conservatórias, destinadas a assegurar o efeito 

útil da decisão”2521. O processo administrativo deve, pois, corresponder aos interesses das 

partes num conflito, adequar utilmente a justiça administrativa a tais interesses2522. “A todo 

o direito ou interesse legalmente protegido corresponde a tutela adequada junto dos 

tribunais administrativos, designadamente, para o efeito de obter (…) o reconhecimento do 

direito à abstenção de comportamento e, em especial, à abstenção da emissão de actos 

administrativos, quando exista a ameaça de uma lesão futura”2523. Seguem a forma de 

acção administrativa comum, os litígios relativos à “condenação à adopção ou abstenção de 

comportamentos, designadamente a condenação da Administração à não emissão de um 

acto administrativo, quando seja provável a emissão de um acto lesivo”2524. 

O “contencioso-administrativo preventivo” tem um papel essencial no “sistema processual 

administrativo”, em contraponto à “herança revisora do contencioso-administrativo”, seja 

em face das dificuldades de execução das sentenças e da garantia de que, no momento em 

que é proferida, pode, perante os factos presentes, ser executada na perspectiva de servir os 

interesses das partes levados a juízo2525. As providências cautelares têm um papel 

importante neste quadro. Apresentam um carácter preventivo, incidental, provisório e 

instrumental. As “acções preventivas” diferentemente têm um carácter definitivo, principal 
                                                      

2521. Cfr. artigo 2.º, n.º 1, do CPTA. 
2522. Santiago González-Varas Ibáñez, “Hacia un modelo contencioso-administrativo preventivo. El 

Ejemplo de la «ejecución» de las sentencias anulatorias de un plan urbanístico”, in Revista de Administración 
Pública, n.º 163, Enero/Abril, 2004, pp. 41, 42 e 46.  

2523. Cfr. artigo 2.º, n.º 2, alínea c), do CPTA.  
2524. Cfr. artigo 37.º, n.º 2, alínea d), do CPTA. 
2525. Santiago González-Varas Ibáñez, “Hacia un modelo contencioso-administrativo preventivo. El 

Ejemplo de la «ejecución» de las sentencias anulatorias de un plan urbanístico”, in Revista de Administración 
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(a «prevenção» “é o objecto central” do processo2526), consubstanciam uma análise de 

fundo e dirigem-se a impedir ou a inibir comportamento administrativo futuro que frustre 

direito ou interesse, ainda que numa acção judicial se pudesse vir a obter uma decisão 

favorável. Deste modo, pode dizer-se que a “justiça preventiva não paralisa a execução nem 

afecta a execução da actuação, porque esta nem sequer terá lugar (a questão litigiosa 

revolve-se antes)”2527. A intervenção do juiz é prévia à decisão administrativa. Afirmando- 

-se com “uma função de controlo ex ante e a tempo”, tem, para além de “virtualidades 

processuais”, uma «virtualidade procedimental», a de tornar desnecessária “uma via 

administrativa prévia” (v.g., impugnações administrativas)2528. A clássica “teoria das 

nulidades”, como observa Santiago González-Varas Ibáñez, foi-se desvirtuando, por força, 

em grande parte, do carácter cassatório e não célere da justiça administrativa2529. E tal 

parece-nos mais visível no caso da nulidade propriamente dita ou absoluta do que no caso 

da anulabilidade, porque as limitações temporais de intervenção em face dos actos 

anuláveis ou suscitam reacções tempestivas ou acabam por se consolidar, tornando-se 

inimpugnáveis. No primeiro caso, o decurso do tempo constitui-se como força de atrito à 

execução ou possibilidade de execução integral da decisão judicial. A “justiça preventiva”, 

na perspectiva de se evitar que a “realidade fáctica condicione a sentença ou a sua 

execução”, pode ter “uma virtualidade material” importante no «aproveitamento» ou 

«utilidade» daquela teoria2530. 

A proposta de Santiago González-Varas Ináñez de processo contencioso preventivo tem, 

em certa medida, a lógica de compromisso a que acima se aludiu quando se equacionou a 

                                                                                                                                                                  
Pública, n.º 163, Enero/Abril, 2004, pp. 41 a 43. 

2526.  Santiago González-Varas Ibáñez, “Hacia un modelo contencioso-administrativo preventivo. …”, cit 
p. 48.  

2527. Santiago González-Varas Ibáñez, “Hacia un modelo contencioso-administrativo preventivo. …”, cit., 
pp. 44, 45, 47, 51 (tem “um carácter «cautelar reforçado» já que não chegou a ter lugar sequer a actuação 
administrativa.”) e p. 52. 

2528. Santiago González-Varas Ibáñez, “Hacia un modelo contencioso-administrativo preventivo. …”, cit., 
pp. 50 e 51. 

2529. Santiago González-Varas Ibáñez, “Hacia un modelo contencioso-administrativo preventivo. …”, cit., 
p. 48. 

2530. Santiago González-Varas Ibáñez, “Hacia un modelo contencioso-administrativo preventivo. …”, cit., 
pp. 48 e 49.  
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possibilidade de acordo entre o empregador e o trabalhador no procedimento disciplinar. 

De acordo com aquela proposta, realizada a “tramitação do procedimento administrativo”, 

os interessados são notificados da decisão projectada, com a “possibilidade de interpor 

recurso contencioso-administrativo preventivo… impedindo uma actuação futura e não 

tanto suspendendo os efeitos de uma resolução administrativa previamente adoptada”; 

depois, fica a “possível impugnação (em face de motivos taxativos) da decisão ou sentença 

perante a jurisdição contencioso-administrativa conforme ao seu modelo actual e ao seu 

sentido próprio (simplesmente revisor e declarativo ou testemunhal e compensatório ou 

indemnizatório…)”2531. 

Entre as possibilidades que se oferecem, neste tipo de acção, temos, por exemplo, ainda, a 

de, na constância do procedimento, o trabalhador arguido pedir a intimação judicial da 

Administração a que se abstenha de praticar determinado acto lesivo ou de aplicar certa 

sanção disciplinar e a possibilidade de pedir ao tribunal que, anulada ou declarada nula a 

decisão disciplinar punitiva, se abstenha de reexercer o poder disciplinar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      

2531. Santiago González-Varas Ibáñez, “Hacia un modelo contencioso-administrativo preventivo. …”, cit., 
pp. 51 e 52. 
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CONCLUSÕES 

Secção V 

As garantias de controlo 

1. A impugnação administrativa da decisão que põe termo ao procedimento disciplinar é 

uma das garantias de que dispõe o trabalhador para reagir a um acto que é lesivo da sua 

esfera jurídica, o que não constitui senão uma concretização do princípio geral de 

impugnação dos actos administrativos. 

2. É de adoptar uma perspectiva subjectiva da legitimidade do participante, nos termos 

gerais da legitimidade para reclamar ou interpor recurso administrativo. 

3. O poder de o órgão ad quem “mandar proceder a novas diligências” coloca-se no plano 

da legalidade e, portanto, da validade da decisão a proferir. Não importa o reexercício 

do poder dispositivo primário por parte do órgão ad quem. 

4. O controlo fundado na inconveniência ou demérito deve ser meramente negativo, por 

melhor se adequar com a gestão autónoma dos poderes do empregador público na 

relação jurídica de emprego. 

5. O recurso administrativo, no Estatuto Disciplinar vigente, só parcialmente é de 

reexame: (a) é-o quando for interposto pelo participante e o órgão a quo não tenha 

competência exclusiva; (b) o órgão ad quem não se pode servir de “elementos diversos 

dos que fundamentam a decisão do órgão a quo”, porque os elementos que podem 

servir de base à decisão são os elementos documentados no processo disciplinar e 

recortados factual e juridicamente na acusação e no relatório do instrutor. 

6. Os traços do recurso tutelar de decisões disciplinares são os seguintes : (1) tem carácter 

facultativo; (2) não tem por fundamento a inconveniência; (3) não admite tutela 

substitutiva. 

7. O recurso administrativo, como garantia que é, não deve funcionar em desfavor dos 

sujeitos a quem é reconhecido. Não deve, nesta medida, ser admitida a reformatio in 

pejus. 
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8. Nas relações não hierárquicas em que se preveja recurso hierárquico impróprio ou 

tutelar, mesmo quando interposto pelo participante, a reformatio in pejus não se 

coaduna, também, com a «autonomia» do órgão e ou pessoa colectiva empregadora que 

aplica a sanção. 

9. A admitir-se, no seio das relações hierárquicas, o conteúdo dispositivo da decisão de 

agravamento e de substituição está quadruplamente limitado: i) pelo constante da 

acusação; ii) pelos factos que a prova recolhida permita considerar provados; iii) pela 

necessária audição do trabalhador; iv) e pela necessidade de a realização de novas 

diligências de prova que importem a ampliação da matéria acusatória ter que ser 

formulada nova acusação. 

10. A revisão de procedimento disciplinar é “um meio de impugnação extraordinário” da 

decisão disciplinar punitiva. 

10.1. Tem carácter excepcional face aos termos gerais da estabilidade jurídica dos 

actos administrativos. 

10.2. Está em causa a existência material dos factos integrativos e definidores de dada 

infracção disciplinar. 

10.3. A revisão funda-se numa causa específica de ilegalidade, a insubsistência ou 

diversidade dos factos que fundamentaram a decisão punitiva. O acto está 

viciado por erro nos pressupostos de facto. 

10.4. Há que distinguir a decisão que admite a revisão da decisão que julga procedente 

a revisão. 

10.5. Se efectuado procedimento de revisão, se apurar inexistir a infracção disciplinar 

ou determinada infracção disciplinar, a decisão de revisão importa a anulação, 

com efeitos retroactivos, da decisão revista. 

10.6. Quanto aos vencimentos que deixou de auferir, o seu pagamento é devido 

descontados os abonos que, no período em que não exerceu funções, recebeu por 

virtude do exercício de outra profissão, numa lógica de consideração dos 

prejuízos sofridos. 
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11. A arbitragem, a conciliação e a mediação são meios de resolução de conflitos com 

carácter alternativo e/ou preventivo relativamente aos meios jurisdicionais. 

11.1. A conciliação e a mediação são procedimentos tendentes a facilitar o acordo 

entre as partes em diferendo. Nesta medida, poderão ter lugar 

independentemente de previsão legal, sem prejuízo dos necessários limites 

jurídicos, de que se destaca o da observância das regras de competência e o de 

apenas poderem versar sobre objecto susceptível de acordo ou de negociação. 

12. O provedor de justiça é um órgão do Estado, independente, vocacionado para a garantia 

dos direitos fundamentais. 

12.1. O Provedor de justiça fiscaliza a acção e omissão dos poderes públicos, na 

perspectiva da tutela dos direitos fundamentais. 

12.2.  Não está sujeito ao princípio do pedido e da causa de pedir. 

12.3. O Provedor de Justiça controla a legalidade e a justiça das acções ou omissões dos 

poderes públicos. 

12.4. A justiça é, por um lado, postulada pela legalidade, mas, por outro lado, tem a 

virtualidade de abranger a boa administração e o mérito. 

12.5. O mérito, por sua vez, remete-nos para um juízo sobre a oportunidade, 

conveniência, bondade dos juízos valorativos, das opções técnicas, incluindo, 

portanto, também, a discricionariedade administrativa. 

12.6. O Provedor de Justiça pode controlar o respectivo mérito, não no sentido de 

substituir o juízo do empregador público ao seu próprio juízo, mas no sentido de 

lhe opor observações críticas, se for esse o caso, e de o interpelar para que 

exponha a racionalidade da respectiva acção, omissão ou discurso. 

12.7. Dispõe de amplos poderes investigação e acesso a “todos os documentos oficiais, 

sejam eles de natureza confidencial ou pública” (Claes Eklundh). Subjacente a uns e 

a outros, está o poder de controlo, cuja consistência advém, fundamentalmente, da 

posição de um terceiro imparcial aos queixosos e às autoridades públicas visadas. 

12.8. Uma das vantagens do órgão Provedor de Justiça é o facto de ser “independente 
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dos meios graciosos e contenciosos” (artigo 23.º, n.º 2, da CRP), pelo que não o 

deve inibir ou deter a pendência de procedimento impugnatório administrativo ou 

jurisdicional, nem a sua intervenção interrompe os prazos respectivos.  

12.9. A não interferência na reserva da função jurisdicional significa apenas, por um 

lado, que não deve dirigir-se ao juiz da causa, para o interpelar, discutir, formular 

reparo ou recomendação, e, por outro lado, que não deve pôr em questão, quando 

se dirige à Administração, aos órgãos do poder legislativo ou aos particulares, a 

autoridade do respectivo caso julgado (artigo 205.º, n.º 2, da CRP). 

12.10. Em sede de acção disciplinar, o Provedor de Justiça pode actuar num duplo 

plano. Por um lado, na perspectiva do encaminhamento de queixa, noticiando a 

prática de infracção disciplinar ou a prática de crime, fazendo as respectivas 

comunicações aos órgãos competentes. Por outro lado, na perspectiva da tutela 

dos direitos fundamentais do trabalhador arguido em procedimento disciplinar. 

12.11. O Provedor de Justiça, relativamente ao exercício do poder disciplinar na relação 

jurídica de emprego público, incluindo os espaços de apreciação e de decisão 

discricionária do empregador público, pode: 

a) controlar de forma mais flexível a legalidade de tal exercício; 

b) controlar de forma mais ampla a respectiva justiça; 

c) controlar o respectivo mérito. 

13. A reabilitação constitui uma forma de extinção dos efeitos das sanções disciplinares 

aplicadas, fundada no facto de o trabalhador ter dado mostras seguras de adequação da 

sua conduta aos deveres e obrigações da relação jurídica de emprego. 

14. O princípio da presunção de inocência é percebido “como base do sistema geral de 

liberdade” (Eduardo García de Enterría e Tomás-Ramón Fernández) e, como tal, deve 

presidir à “adopção de qualquer decisão tanto administrativa como jurisdicional que se 

baseie na condição ou conduta das pessoas de cuja apreciação derive um resultado 

sancionatório ou limitativo dos seus direitos” (STC 8-03-1985).  



 
Capítulo II – Os limites ao exercício do poder disciplinar 635 
________________________________________________________________________________________ 
 

15. As garantias de audiência e defesa do trabalhador da Administração Pública arguido em 

procedimento disciplinar têm a sua base constitucional no n.º 3 do artigo 269.º da CRP. 

16. O n.º 10 do artigo 32.º da CRP, na sua inserção sistemática, denota a qualidade de 

direito fundamental da audiência e defesa do trabalhador arguido em procedimento 

disciplinar. 

17. No “processo contencioso-administrativo”, a prova deve reger-se por princípios 

próprios dos processos judiciais (como o processo civil), destacando-se o princípio da 

igualdade de armas. 

18. A aplicação de tais princípios não deve desconsiderar as realidades substantivas 

diferenciadas que lhe subjazem: i) no processo administrativo, importa atender à 

existência de “uma actividade prévia de recolha e valoração de informação – o 

procedimento – que será recordada durante a tramitação judicial” (Ricardo Rivero 

Ortega); ii) no processo administrativo, que deve obrigatoriamente ser junto ao processo 

judicial, registam-se os factos (v. g., através de exames, inspecções, audições 

presenciais) e a recomposição de factos, assim como as diligências realizadas para o seu 

apuramento; iii) os elementos deles constantes são ponto de referência incontornável da 

argumentação das partes e da formação da convicção do juiz e, portanto, dos 

fundamentos da sentença. 

19. A renovação ou substituição do matéria instrutória registada no processo disciplinar 

esvaziaria o procedimento disciplinar como autónomo procedimento de apuramento da 

responsabilidade disciplinar do trabalhador e de regulação do exercício do poder 

disciplinar pelo empregador público. 

20. O direito à tutela judicial efectiva postula que uma decisão judicial favorável tenha 

efectiva incidência na situação jurídica para que foi solicitada tutela. 

21. O trabalhador destinatário de decisões disciplinares desfavoráveis deve ter a 

possibilidade de reagir cautelarmente às mesmas, seja por força do direito à tutela 

jurisdicional efectiva, seja ainda em nome do direito fundamental de defesa. 

22. Essa possibilidade deve desde logo estar disponível em sede administrativa, 

independentemente do carácter facultativo ou obrigatório da impugnação a que se 
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associe. 

23. As providências cautelares são inominadas e, como tal, é relativa a sua classificação em 

tipos. É possível, não obstante, distinguir entre aquelas que visam conservar ou deter a 

produção de certos efeitos jurídicos e aquelas que os visam antecipar.  

24. O pedido de suspensão da eficácia de acto administrativo constitui a espécie de 

providência que, em regra, melhor acautela os interesses do trabalhador face a uma 

decisão disciplinar punitiva. 

25. O deferimento de providência conservatória assenta num requisito positivo e num duplo 

requisito negativo: i) a verificação de periculum in mora; ii) a inexistência de aparência 

de “mau direito”; iii) e o da não prevalência proporcionada dos interesses públicos 

26. Quanto ao periculum in mora, o critério legal é o do grau de reparabilidade dos 

prejuízos, que advém para o requerente da decisão se não for sustida, à luz do decurso 

do tempo e da possível reconstituição futura da situação que existiria se não tivesse sido 

tomada. 

27. O critério não pode ser exclusivamente económico, embora a natureza económica dos 

prejuízos possa com maior facilidade propiciar a reparação, nem o da imediatividade 

dos mesmos e o da impossibilidade de os fazer remover in totum, no passado, 

independentemente de quais sejam. 

28. A percepção e valoração dos interesses públicos tem de ser feita a partir do 

circunstancialismo e dos fundamentos do acto e da causa motivadora da aplicação de 

sanção disciplinar e, portanto, sem qualquer necessária presunção de gravidade e de 

prevalência do interesse público segundo o tipo de sanção disciplinar aplicada. 

29. A acção administrativa especial, tendo embora por referente a invalidade deste, mais, 

frequentemente, não se queda pelo mero pedido de anulação ou declaração de nulidade, 

mas é acompanhada de outros pedidos cumulados, dando lugar a uma acção com 

objecto alargado, nalguns casos, para realizar pretensões que, isoladamente, estariam na 

alçada da acção administrativa comum. 

30. O controlo jurisdicional das decisões administrativas já não se queda, pois, na 
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“verificação da legalidade externa” e da “legalidade formal”, mas tem em consideração 

a medida dos limites jurídicos ao exercício do poder e da “legalidade substantiva”. 

Deste modo, sendo inafastáveis os espaços de discricionariedade administrativa, 

também deve ser mais eficaz, do ponto de vista do controlo da juridicidade, a respectiva 

fiscalização jurisdicional. 

31. O controlo jurisdicional da exactidão dos factos do acto é um controlo de legalidade. 

32. Se o acto administrativo se fundamenta num facto ou factos inexactos terá, as mais das 

vezes, um certo conteúdo e produzirá efeitos jurídicos diferentes dos que legalmente se 

imporiam se aquela inexactidão ou incorrecção não se verificasse. 

33. Anulado ou declarado nulo o acto administrativo punitivo, a Administração fica 

constituída no dever de reconstituir a situação que existiria se o acto anulado não tivesse 

sido praticado. 

34. A situação jurídica do trabalhador deve ser redefinida como se o acto ilegal não tivesse 

sido praticado, nos limites da res judicata.  

35. Esta redefinição (passada e presente, virada para o futuro) é temporalmente dinâmica, 

com a aplicação devida das normas legais e regulamentares vigentes segundo essa 

dinâmica e atenta a eventual alteração da realidade fáctica e jurídica (incluindo na 

esfera jurídica de outros trabalhadores). 

36. A designada teoria da indemnização é mais abrangente e melhor conciliadora dos 

interesses jurídicos relevantes em sede de execução da sentença.  

37. Em regra, não existe causa legítima de inexecução da decisão judicial que julgou 

inválida sanção expulsiva que o empregador possa opor à mesma. 

38. A pendência de processo judicial relativo a decisão disciplinar que implique o 

afastamento, ainda que definitivo, do exercício de funções do trabalhador deve levar o 

empregador a não prover com carácter definitivo o emprego precariamente vago. 

39. A recolocação no exercício de funções de que o trabalhador foi afastado por decisão 

disciplinar punitiva não deve repercutir-se automaticamente sobre a existência de 

situações funcionais constituídas, em nome do princípio da proporcionalidade e da 
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necessidade de valorar os interesses em presença à luz dos princípios da boa fé e da 

confiança legítima. 

40. A redefinição do direito das situações que surgem até à execução da sentença e após a 

instauração de processo de execução da mesma não consta, as mais das vezes, do 

dispositivo da sentença anulatória da decisão disciplinar punitiva. 

41. O problema da execução da sentença anulatória da decisão disciplinar é um problema: 

i) de interpretação do sentido dispositivo da mesma; ii) determinação dos limites ao 

exercício ulterior do poder administrativo; iii) e da própria margem de liberdade ou de 

apreciação administrativa que esteja presente no caso. 

42. O dever de reconstituição da situação que existiria se o acto anulado não tivesse sido 

praticado pode não obstar a que a Administração renove o procedimento disciplinar ou 

o retome, aproveitando-o até à fase ou ao acto não inquinados. 

43. Praticado um novo acto punitivo, o mesmo só produz efeitos jurídicos para o futuro. De 

outra forma, o empregador aproveitaria do próprio desrespeito das normas reguladoras 

do procedimento. 

44. A diferenciação entre vícios de forma e vícios de substância para aferir do alcance do 

efeito preclusivo do julgado anulatório é pouco operativo. 

45. Relativamente ao lugar paralelo da “reabertura do procedimento disciplinar”, no Direito 

do Trabalho, duas diferenças se identificam no caso da anulação ou declaração de 

nulidade de procedimento administrativo disciplinar: a) a admissibilidade, em geral, da 

renovação do acto, ponha ou não termo à relação jurídica de emprego; b) a não fixação 

expressa de um limite para o reinício do procedimento disciplinar; c) a não limitação 

aos vícios de forma. 

46. O reexercício do poder disciplinar, na relação jurídica de emprego público, deve ter 

lugar, não obstante, dentro de um prazo razoável, assim como a respectiva conclusão 

uma vez reiniciado, em nome da certeza jurídica devida ser assegurada ao trabalhador e 

do direito a um processo justo (artigo 2.º, 32.º, n.º 10, e 269.º, n.º 3, da CRP). 

47. O equilíbrio dos interesses das partes depõe também no sentido de não ser permitida 
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mais do que uma vez a repetição do procedimento disciplinar. 

48. A suspensão cautelar do trabalhador no procedimento disciplinar que venha a terminar 

com uma decisão final negativa dá lugar à restitutio in integrum dos quantitativos 

remuneratórios que tenha deixado de auferir por força da falta de prestação de trabalho. 

Esta situação não se confunde com a efectivação de responsabilidade civil 

extracontratual porque, ao invés desta, não pressupõe a ilegalidade da medida cautelar 

nem da decisão do procedimento. 

49. No caso da cessação de contrato por procedimento disciplinar ilegal, a responsabilidade 

da Administração empregadora pode ser configurada como responsabilidade contratual, 

por rescisão ilícita do mesmo contrato. 

50. A acção de intimação para um comportamento é o meio adequado para reagir ao 

conjunto de operações materiais ou omissões ou denegação, ocorridas, quer na 

pendência do procedimento disciplinar, quer em sede de execução da decisão punitiva. 

51. Entre as possibilidades que se oferecem na acção inibitória preventiva temos, por 

exemplo, a de, na constância do procedimento, o trabalhador arguido pedir a intimação 

judicial da Administração a se abstenha de praticar determinado acto lesivo ou de 

aplicar certa sanção disciplinar e a possibilidade de pedir ao tribunal que, anulada ou 

declarada nula a decisão disciplinar punitiva, se abstenha de reexercer o poder 

disciplinar. 
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Capítulo III – A natureza da actividade disciplinar do empregador 

público e o princípio da separação de poderes 

Secção I – O princípio da separação de poderes 
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 0. A questão da natureza jurídica da actividade disciplinar 

Secção I – O princípio da separação de poderes 

 1. A redefinição da organização jurídica do poder público 

 2. O sentido do princípio da separação de poderes no 

Estado de direito democrático 

 3. A distinção entre função administrativa e função 

jurisdicional 

 3.1. Enquadramento doutrinário 

 3.2. O problema da diferenciação material das funções 

 3.2.1. Critérios de identificação 

  a) O critério da relação com a lei 

  b) O critério orgânico 

 

 

 (1) A «tradição» do exercício 

administrativo da actividade 

jurisdicional 

   (2) A identidade orgânica das funções 

  c) O critério da independência 

  d) O critério processual 

  e) O critério do acto decisório 

  f) O critério material 

 3.3. A reserva de administração  

 3.3.1. A reserva de função  

 3.3.2. A reserva de administração  

  Conclusões  
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0. A questão da natureza jurídica da actividade disciplinar 

Analisados transversalmente os parâmetros jurídicos da actividade disciplinar do 

empregador público, está-se agora mais ciente dos pressupostos da qualificação da sua 

natureza jurídica. Esta determina o seu posicionamento no quadro das funções do Estado e 

do princípio da separação de poderes1. 

A questão da natureza jurídica e da propriedade do exercício do poder disciplinar pelo 

empregador público não é nova. Depois da «prova do seu nascimento» ou da sua 

necessidade na «relação de serviço» ou jurídica de emprego, doseando o exercício do poder 

do «Príncipe» de livremente lhe pôr termo, ou de se afirmar à medida que foi ganhando 

consistência e estabilidade um corpo profissional de funcionários2 3, foi confrontado com a 

prova da sua natureza jurídica. Nas palavras de Alejandro Nieto, “tropeça com um grave e 

inesperado obstáculo”, trazido pelo constitucionalismo: trata-se de saber se a actividade 

disciplinar da Administração não tem um carácter judicial e se a aplicação de sanções, na 

substância, não é uma decisão judicial e, portanto, uma “intromissão do poder executivo na 

área do poder judicial”4. De acordo com o autor, a “estrita interpretação daquele princípio 

exig[iria] a jurisdicionalização do poder repressivo”, pelo que o poder sancionatório da 

                                                      
1. “A separação de poderes assenta numa distinção de ‘poderes’ em sentido material, isto é, dos ‘tipos’ 

mais importantes, qualitativamente diferentes, da actividade estadual”. Cfr. Hans J. Wolff, Otto Bachoff e 
Rolf Stober, Direito Administrativo, Vol. 1, tradução do original de 1987, de António F. de Sousa, Fundação 
Calouste Gulbenkian, Serviço de Educação e Bolsas, 2006, p. 220. 

2. Alejandro Nieto, “Problemas capitales del derecho disciplinario”, in Revista de Administración 
Publica, n.º 63, Septiembre-Diciembre, 1970, pp. 44 a 55. 

3. “A jurisdicionalização do procedimento disciplinar teria, particularmente, valorizado o direito à 
segurança no emprego dos empregados administrativos, aproximando-o do dos magistrados, pondo dessa 
forma em evidência um motivo de assimilação estrutural entre a função judiciária e a executiva, que, 
independentemente da adesão à teoria gradualista do direito, é frequentemente repetido nas reflexões sobre o 
carácter constitucional da burocracia” (cfr. Agatino Cariola, La Nozione Costituzionale di pubblico impiego, 
Università di Catania, Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza, Milano, 1991, p. 244). 

Marcello Caetano (Do Poder Disciplinar, cit., pp. 165 a 167, maxime, p. 167) associava a 
jurisdicionalização do exercício do poder disciplinar a uma função pública profissionalizada e qualificada 
(com os “agentes admitidos em concurso, possuidores de diplomas acreditados, com uma selecção rigorosa 
que prestigia os promovidos”), que inexistia, em 1932, em resultado da patrimonialização partidária dos anos 
do liberalismo. Constituía antes um anárquico corpo de “maus funcionários recrutados ao acaso e 
seleccionados por favoritismo político”, carecendo de ordenação disciplinadora e qualificadora 

4. Alejandro Nieto, “Problemas capitales del derecho disciplinario”, cit., pp. 55 e 56, e ver, também, 
Federico A. Castillo Blanco, Función Publica Y Poder Disciplinario del Estado, CEMCI, Editorial Civitas, 
1992, p. 38 e p. 23 (“é um poder que na origem corresponde ao poder judicial”). 
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Administração teria que ter um carácter excepcional, “praticamente reduzid[o, ainda 

assim,] ao poder disciplinar sobre o seu pessoal”5. Na mesma linha, pergunta Harry 

Calvert: “Pode uma autoridade pública realizar um procedimento disciplinar em ordem a 

despedir um trabalhador claramente responsável por actuação incorrecta grave?”6. 

Para uns, trata-se de um poder materialmente jurisdicional, que à luz da “estrita 

interpretação do princípio da separação dos poderes exige a jurisdicionalização do poder 

punitivo da Administração”7, “deveria constituir um monopólio judicial e não estar nas 

mãos da Administração”8, a qual não só sanciona como ainda executa a sanção imposta e 

que se vem exercendo tal poder é por razões de ordem prática, como a necessidade de não 

sobrecarregar o poder judicial com “ilícitos de menor gravidade”, de assegurar uma maior 

eficácia na punição e “uma maior imediação da entidade que sanciona”9. Sobre o 

apuramento da prática de infracção disciplinar e o respectivo juízo conclusivo, aduz-se, 

ainda, que não constitui senão um pressuposto do acto sancionatório, não consubstanciando 

a “resolução judicativa” mas o efeito daquele apuramento e juízo10. Segundo Pedro de 

Miguel Garcia, “do ponto de vista objectivo e material, é evidente que o exercício da 

função disciplinar constitui uma actividade de natureza jurisdicional que, deste modo, pode 

ser atribuída aos juízes, e que, em qualquer caso, deve ter em conta certos princípios do 
                                                      

5. Belén Marina Jalvo, El Régimen Disciplinario de los Funcionarios Públicos, editorial Lex Nova, 
Valladolid, 1999, p. 66, Santiago Muñoz Machado, “La independencia judicial y el problema de la relación de 
la justicia con los demás poderes del Estado”, in Actualidad Y Perspectivas del Derecho Publico a Fines del 
Siglo XX, Homenaje al Profesor Garrido Falla, Editorial Complutense, Vol. I, 1992, p. 276 (: “Se se pudesse 
sustentar... que a consagração constitucional da independência dos juízes e magistrados e da exclusividade da 
sua função põe um novo ênfase na reserva aos mesmos do exercício da jurisdição, a consequência seria a de 
levantar alguns pilares básicos sobre os quais assenta o sistema de jurisdição contencioso-administrativa ou, 
se se prefere, haveria que terminar de depurar todos aqueles restos do poder jurisdicional que ainda 
permanecem nas mãos da Administração Pública” – itálico nosso) e Maria da Glória Garcia, Da Justiça 
Administrativa em Portugal, Sua Origem e evolução, Universidade Católica, 1994, pp. 157 e 158. 

6. An Introduction to British Constitutional Law, Blackstone Press Limited, 1985, p. 203.  
7. Belén Mariana Jalvo, El Régimen Disciplinario de los Funcionarios Públicos, cit., p. 66, e Federico 

A. Castillo Blanco, Función Publica Y Poder Disciplinario del Estado, cit., p. 51.  
8. STC 77/1983, de 3 de Outubro de 1983, número de registo 368/1982, pp. 1 e 5 

(http://www.tribunalconstitucional.es): “Não há dúvida que num sistema em que vigorasse de forma estrita e 
sem fissuras a divisão dos poderes do Estado, o poder sancionatório constituiria um monopólio judicial e não 
poderia estar nunca nas mãos da Administração, mas um sistema semelhante nunca funcionou historicamente 
e é lícito duvidar que fosse inclusive viável”. 

9. STC n.º 77/1983, de 3 de Outubro de 1983, cit., p. 5, e Federico A. Castillo Blanco, Función Publica 
Y Poder Disciplinario del Estado, cit., pp. 42 e 54. 
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Direito penal, como a presunção de inocência do acusado, a exigência de audição prévia, o 

debate contraditório ou a assistência e defesa por um advogado”11.  

Diversamente, Marcello Caetano, que escreve que “[a] aplicação das sanções é ainda 

actividade de administrar”12 e John Alder, que menciona o despedimento de um trabalhador 

como exemplo do exercício de poderes administrativos pelos juízes13. No mesmo sentido 

parece pronunciar-se Vieira de Andrade, quando, explicando que a “justiça administrativa 

engloba apenas a resolução de litígios no âmbito de relações administrativas externas ou 

intersubjectivas, seja das relações entre a Administração e os particulares, seja das relações 

entre entes administrativos”14, refere como estando excluída da mesma “a solução das 

questões de disciplina interna dos serviços”15. Renato Alessi defende o carácter 

administrativo da responsabilidade disciplinar, “dado pela natureza administrativa da 

sanção, do procedimento para a sua aplicação, e da autoridade chamada a aplicá-la“16. De 

registar, igualmente, a afirmação, em acórdão do STA de 14 de Março de 1989, de que não 

existe disposição constitucional que iniba o legislador ordinário “de atribuir a órgãos da 

Administração o conhecimento e sancionamento de ilícitos de natureza não criminal”17 e a 

referência de Wolff, Otto Bachoff e Rolf Stober à aplicação, na Alemanha, das “medidas 

disciplinares graves”, pelos tribunais, como uma decorrência da “tradição”, não resultante 

do “conceito de jurisprudência”18.  

                                                                                                                                                                  
10. Alejandro Nieto, “Problemas capitales del derecho disciplinario”, cit., pp. 66 e 67. 
11. Pedro de Miguel Garcia, “Le régime disciplinaire dans la fonction publique des Communautés 

européennes”, in Revue Internationale des Sciences Administratives, Revue d’Administration publique 
comparée, Vol. LVII, 1991, n.º 2, p. 283.  

12. Do Poder Disciplinar, Imprensa Universitária, 1932, p. 39. Marcello Caetano destaca que a aplicação 
de sanções disciplinares envolve a prática de um acto administrativo e não a prática de um «acto de justiça» 
(ob. cit. ult., pp. 41 a 43 e 35 e 36). Ver, também, Lopes Navarro, Funcionários Públicos, Lisboa, 1940, p. 
218, que escreve: “A repressão disciplinar é exercida por meio de actos administrativos, ao passo que a 
repressão penal se exerce por actos jurisdicionais”. 

13. Constitutional and Administrative Law, Macmillan Professional Masters, 1989, p. 267  
14. Vieira de Andrade, A Justiça Administrativa (Lições), 2.ª edição, 1999, p. 18.  
15. Vieira de Andrade, A Justiça Administrativa, cit., p. 18.  
16. “Principi di Diritto Amministrativo, I, I Soggetti Attivi e L’Esplicitazione della Funzione 

Amministrativa”, Quarta Edizione Rielaborata e Aggiornata, Milano, Dott. A. Giuffrè Editore, 1978, p. 289.  
17. Acórdão do STA de 14 de Março de 1989, processo n.º 018919, JSTA00019200 e 

SA119890314018919.  
18. Hans J. Wolff, Otto Bachoff e Rolf Stober – Direito Administrativo, Vol. 1, cit., pp. 236 e 237. 
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Outros autores observam que a aplicação de sanções disciplinares “constitui uma zona 

cinzenta em que o exercício de uma função materialmente jurisdicional surge em ligação 

estreita com o exercício da função administrativa”, exercício possibilitado pelo carácter 

relativo da reserva de jurisdição19, “no âmbito da qual se admite que a lei permita a órgãos 

administrativos que exerçam em primeiro grau poderes materialmente jurisdicionais, com 

sujeição a posterior controlo jurisdicional, necessariamente de plena jurisdição”20. Nesta 

leitura, temos como dada a natureza jurisdicional do exercício do poder disciplinar, prima 

facie, não harmónica com o seu reconhecimento como um poder do superior hierárquico21.  

A atribuição, por alguns autores, de natureza penal ao Direito disciplinar importa a ilação 

de que “deveria ser remetido aos órgãos e procedimentos próprios da jurisdição penal”22, 

deste modo afastando a inserção do exercício do poder disciplinar na função administrativa. 

Com frequência, se apela à jurisdicionalização do exercício do poder disciplinar ou se 

refere a sua para-jurisdicionalização. Assumindo o pressuposto de uma substância 

jurisdicional, torna-se limitativo falar da “jurisdicionalização” do respectivo exercício como 

resultado da “transferência da competência para sancionar as infracções disciplinares da 

Administração activa à jurisdicional, composta por órgãos dotados de autonomia orgânica e 

                                                                                                                                                                  
Definem a jurisprudência em sentido material como “o procedimento especialmente regulado e conducente à 
decisão juridicamente eficaz de apreciação jurídica de circunstâncias de facto, em aplicação do direito 
objectivo vigente, por um órgão (estadual) imparcial”.  

19. Marcelo Rebelo de Sousa e André Salgado de Matos, Direito Administrativo Geral, Tomo I, 
Introdução e princípios fundamentais, Dom Quixote, Outubro de 2004, p. 131. Ver, também, com a referência 
ao princípio da separação de poderes como não exigindo uma reserva jurisdicional absoluta, mas sobretudo a 
independência do poder judicial, Federico A. Castillo Blanco, Función Publica Y Poder Disciplinario del 
Estado, cit., p. 25. 

Gomes Canotilho e Vital Moreira (Constituição da República Portuguesa Anotada, pp. 792 e 793) 
elencando as situações que a Constituição identifica como objecto de reserva jurisdicional (a privação da 
liberdade – artigo 27.º, n.º 2, e artigo 28.º, n.º 1 –, a separação dos filhos dos pais - artigo 36.º, n.º 6 -, a 
dissolução ou suspensão das associações - artigo 46.º, n.º 2 -, o “julgamento da regularidade e da validade dos 
actos de processo eleitoral” – artigo 113.º, n.º 7 –, e as pacíficas situações de “aplicação de penas criminais, 
definição autoritária de conflitos de interesses privados, [e] verificação da legalidade da actividade 
administrativa” (artigo 202.º, n.º 2, da CRP) – afirmam que são várias as situações em que se discute a sua 
natureza jurisdicional, nomeando o caso da “aplicação de sanções não criminais”. 

20. Marcelo Rebelo de Sousa e André Salgado de Matos, Direito Administrativo Geral, Tomo I, cit., p. 
131. 

21. Marcelo Rebelo de Sousa, Lições de Direito Administrativo, I, Lisboa, 1994/95, p. 262. 
22. Belén Mariana Jalvo, El Régimen Disciplinario de los Funcionarios Públicos, cit., pp. 66 e 68. 
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funcional no exercício da sua função”23. Ou o exercício da acção disciplinar é, na 

substância, jurisdicional e o cometimento desse exercício ao tribunal procura as condições 

próprias da função de julgar ou “de possibilidade da jurisdição24, ou não o é, e esse 

cometimento é o da jurisdicionalização apenas das condições do seu exercício e não a 

transformação da sua substância. A jurisdicionalização, para além ou independentemente da 

questão da natureza jurídica, pode significar apenas «processualização» da actuação 

administrativa, traduzida na “tendência para a introdução na função administrativa, de 

garantias similares às adoptadas pela função jurisdicional”, ditas de “garantias quasi-

jurisdicionais”25. Neste plano, para alguns, porque a “Administração age como uma espécie 

de juiz”, deve ser “criado um processo quasi-contencioso, que conserve pelo menos a 

elasticidade característica da acção administrativa”26. 

O problema em causa não deixou até hoje de pairar sobre o Direito disciplinar da função 

pública ou de constituir uma das questões que o poder disciplinar do empregador público 

suscita27. 

O exercício do poder disciplinar, o acto sancionatório disciplinar e a preparação deste 

relevam, ainda que mediatamente, para o interesse público, para a unidade e eficácia da 

actividade administrativa (artigo 266.º, n.º 1, e artigo 267.º, n.º 2, da CRP); é uma 

                                                      
23. B. Lozano apud Federico A. Castillo Blanco, Función Publica Y Poder Disciplinario del Estado, cit., 

1992, p. 70.  
A jurisdicionalização do exercício do poder disciplinar pode ser caracterizada como a situação em que, 

pela prática infracção disciplinar, especificada na lei, é instaurado necessariamente um processo que corre 
termos perante um juiz independente, árbitro entre a Administração e o funcionário, no qual se apure com 
carácter de veredicto da sua verificação e qualidade infractora e se decida em consequência com valor de caso 
julgado. Ver Marcello Caetano, Do Poder Disciplinar, cit., pp. 162 a 164, e Fausto de Quadros, Os Conselhos 
de Disciplina na Administração Consultiva Portuguesa, cit., pp. 124 e 125 

24. A expressão “condições de possibilidade da jurisdição” é de A. Castanheira Neves, “Entre o 
«legislador», a «sociedade» e o «juiz», «função» e «problema» - os modelos actualmente alternativos da 
realização jurisdicional do direito”, in Boletim do Ministério da Justiça, n.º 74, 1998, pp. 3 e 4 . 

25. Michel Stassinopoulos, Le Droit de la Défense Devant les Autorités Administratives, Librairie 
Générale de Droit et de Jurisprudence, 1976, pp. 65, 66 e 68 (alguns autores observam que, por força do 
"fenómeno de contaminação ou de irradiação das formas processuais jurisdicionais na Administração activa" 
[Odent, Morange e J. Rivero], o procedimento contraditório foi-se gradualmente instalando no interior da 
mesma). 

26. Colliard apud Michel Stassinopoulos, Le Droit de la Défense Devant les Autorités Administratives, 
cit., p. 69.  

27. Alejandro Nieto, “Problemas capitales del derecho disciplinario”, cit., p. 66.  
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prerrogativa da Administração Pública (empregadora) cuja incidência na esfera jurídica dos 

respectivos trabalhadores é deveras gravosa. Importa, pois, saber se o é pela sua própria 

natureza ou se tal resulta de uma razão pragmática ou contingente. 

O poder sancionatório disciplinar parece ser um dos hipocentros do estado relacional dos 

clássicos poderes do Estado: ponto de perspectiva da sua separação e da sua articulação28. 

No Direito do trabalho, a possibilidade do empregador privado aplicar sanções disciplinares 

é referida como uma situação em que “o empregador é ao mesmo tempo parte e entidade 

decisória”29. No entanto, é ordinariamente aceite, sem que seja proposto o cometimento aos 

tribunais da aplicação das sanções disciplinares. 

Em face do exposto, no terceiro capítulo pretende-se determinar a natureza jurídica da 

actividade disciplinar na relação jurídica de emprego público, isto é, saber se se reconduz à 

função administrativa ou se é antes de subsumir à função jurisdicional e, como tal, 

determinar como se situa no contexto do princípio da separação de poderes. 

Para tanto, procura-se, num primeiro momento, apurar elementos identificativos das 

funções administrativa e jurisdicional entre as quais parece balancear, no quadro do 

princípio da separação de poderes (Secção I); e, num segundo momento, testar-se a 

respectiva aplicação ao exercício do poder disciplinar pelo empregador público (Secção II). 

 

 

 

 

 

 
                                                      

28. Federico A. Castillo Blanco, Función Publica Y Poder Disciplinario del Estado, cit., p. 26 (: “o 
campo sancionatório é precisamente um dos domínios onde com mais precisão pode observar-se, como se um 
ponto de alarme se tratasse, até que ponto as relações entre os três poderes se mantêm em equilíbrio, se 
encontram harmonizados entre si, um prima sobre os outros…”). 

29. Albino Mendes Baptista, “A reabertura do Procedimento Disciplinar”, RMP n.º 108, Ano 27, Out-        
-Dez 2006, p. 205, e Maria do Rosário Ramalho, Do Fundamento do Poder Disciplinar Laboral, Livraria 
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Secção I – O princípio da separação de poderes 

1. A redefinição da organização jurídica do poder público 

Herança revolucionária, a doutrina da separação de poderes reminiscencia o afastamento de 

uma certa tessitura organizatória do poder, de indistinção orgânico-funcional. Com 

anteriores pensamentos e expressão ingleses, universalizou-se como elemento fundamental 

da organização jurídica do poder político com as revoluções liberais americana e francesa30.  

No reino da França, a situação existente em 1789 é descrita por Alexis de Tocqueville, que 

noticia manifestar-se tal indistinção pela interferência, nas suas províncias, ou certas delas, 

dos «tribunais de justiça»31 e, no “centro do reino e perto do trono,... [d]o conselho do rei” 

32, no poder legislativo e na Administração, aos quais “fazem frente”33. “Em 24 de Março 

de 1790, Thouret abre na Constituinte a discussão sobre a nova organização do poder 

                                                                                                                                                                  
Almedina, Coimbra, 1993, pp. 23 a 94. 

30. Colin R. Munro, Studies in Constitutional Law, London, Butterworths, 1987, pp. 186 a 189, 192 e 
193. Hans J. Wolff, Otto Bachoff e Rolf Stober destacam a previsão da “dominante ‘divisão tripartida’ dos 
poderes materiais em poder legislativo, poder executivo e poder judicial” na “secção 2-4 da Constituição da 
Pensilvânia (1776), na Constituição dos Estados Unidos da América (1787)” – Direito Administrativo, Vol. 1, 
cit., p. 221. 

31. “Tribunais de justiça tomam lugar indirectamente no poder legislativo”; ademais, “têm o direito de 
fazer regulamentos administrativos que obrigam até ao limite da sua alçada”. Cfr. O Antigo Regime e a 
Revolução, Edição Fragmentos, 1989, p. 48. Sobre os tribunais parlamentares, ver Silvestre Pinheiro-Ferreira, 
Précis d’un Cour de Droit Public Interne et Externe, Paris, Rey et Gravier, Libraires, 1830, pp. 31 e 32 e pp. 
74 e 75, e Maria da Glória Garcia, Da Justiça Administrativa em Portugal, cit., pp. 88 a 89. Sobre a 
“banalização da justiça parlamentar”, ver Jean-François Flauss, “La contribution de la jurisprudence des 
organes de la Convention européenne des droit de l’homme à la formation d’un droit constitutionnel 
européen”, RUDH, Vol. 7, n.º 11-12, pp. 382 e 383. 

32. Alexis de Tocqueville, O Antigo Regime e a Revolução, cit., p. 48. Foi no Século XVI, em 1578, no 
reinado de Henrique III que o conselho do Rei passou a designar-se “Conselho do Estado”. Sob o reinado de 
Luís XIV, foi reorganizado em moldes que permitem situá-lo como o antepassado do Conselho de Estado 
actual – “Le Conseil d’État et la juridiction administrative: naissance et révolution. Des origines à l’an VIII”, 
in www.conseil-etat.fr. 

33. Concretamente, “criticam ruidosamente as suas medidas e escolhem os seus agentes”. O Conselho do 
Estado “ao mesmo tempo é: tribunal supremo de justiça...; tribunal superior administrativo: ... (...). Como 
conselho do governo, possui por outro lado, a belo prazer do rei, o poder legislativo, discute e propõe a maior 
parte das leis, fixa e reparte os impostos. Como conselho superior de administração, compete-lhe estabelecer 
as regras gerais que devem dirigir os agentes governamentais. Ele próprio decide sobre todos os assuntos 
importantes e vigia os poderes secundários. Tudo termina nele e dele parte o movimento que se comunica a 
tudo. Contudo, não tem jurisdição própria; é apenas o rei que decide quando o próprio Conselho pode 
decretar. Mesmo parecendo que faz justiça, este é composto apenas por ‘simples auditores’” (Alexis de 
Tocqueville, O Antigo Regime e a Revolução, cit., p. 48). E um dos «membros inferiores» do Conselho de 
Estado representa-o na província, concentrando nas suas mãos os poderes que o próprio Conselho possui, 
exercendo-os em primeira instância.  
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judiciário”, que diz estar desnaturado pela “confusão” entre o poder “que faz a justiça e 

profere uma sentença aplicando a lei, e aquele que faz a própria lei”34, assim como pela 

existência de “tribunais, processos e pleitos, delitos mesmo que são «privilegiados» e que 

caem fora do direito comum”, entre os quais figuravam os “que, de direito ou de facto, são 

asseguradas por instâncias administrativas (…) ou policiais”35 36.  

A indistinção orgânico-funcional foi recenseada, por Henrique da Gama Barros, na 

disposição medieva portuguesa do poder público37. À tarefa régia de “fazer justiça”, e a 

respectiva percepção de “um terceiro imparcial”, central na Idade Média, junta-se uma 

acção régia “empenhada”, na sua execução, na “formalização de normas jurídicas” e na 

“manutenção da paz e administração geral do território – policiamento, vigiçância das 

fortificações, povoamento, distribuição de mantimentos, cobrança de impostos…”, 
                                                      

34. Michel Foucault, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Editions Gallimard, 1975, pp. 93 e 94. 
35. Michel Foucault, Surveiller et punir. Naissance de la prison, cit., p. 94. O caso inglês era semelhante: 

cfr. R.F.V. Heuston, Essays in Constitutional Law, second edition, London, Stevens & Sons, 1964, p. 194 (: 
"In the eighteenth century the justices sitting in quarter sessions conducted not only judicial business but also 
the local government of the county."). 

36. Sabe-se que, desde tempos que precederam a revolução francesa, se verificou “uma invasão 
progressiva de uma ala do edifício judiciário por parte da acção administrativa dos intendentes e do Conselho 
do Rei” (Maurice Hauriou, “Police juridique et fond du droit”, na tradução italiana inserta na compilação 
italiana de vários testos do autor Teoria dell’istituzione e della fondazione, Milano, 1967, p. 147). 
Incomodado com a independência dos juízes, subtraiu-lhes “o conhecimento dos assuntos que diziam respeito 
directamente ao seu poder” e criou “para seu uso particular, a seu lado, uma espécie de tribunal mais 
independente, que dava aos seus súbditos alguma aparência de justiça, sem lhes fazer temer a realidade” 
(Alexis Tocqueville, O Antigo Regime e a Revolução, cit., p. 63). A subtracção do conhecimento jurisdicional 
expressamente fazia-o constar dos seus decretos, segundo a seguinte fórmula: “Ordena, ainda Sua Majestade, 
que todas as contestações que possam advir da execução do presente decreto, circunstâncias e dependências, 
serão presentes ao intendente, para serem por ele julgadas, salvo apelo do conselho. Impessamos os nossos 
tribunais disto tomarem conhecimento” (idem, p. 63; e p. 110). Ou, então, operava, relativamente às “leis ou 
costumes antigos”, pelo chamamento a si, através do conselho, caso a caso, dos diferendos, até que o 
particularismo se generalizou na máxima de que “todos os processos nos quais se mistura um interesse 
público, ou que nascem da interpretação dum acto administrativo, não dizem, em caso algum, respeito aos 
tribunais ordinários, (...); em geral, é nos tribunais administrativos que se resolvem todos os processos nos 
quais está interessada a autoridade pública”, mesmo “que apenas por um elo invisível têm a ver com a 
administração pública, ou mesmo que, visivelmente a ela se não liguem seja em que aspecto for” (O Antigo 
Regime e A Revolução, cit., p. 64). 

37. “O estudo do direito público de Portugal na idade média mostra-nos que as relações entre 
governantes e governados continuam a reger-se a alguns respeitos pelos mesmos princípios essenciais, a que 
estava sujeita a sociedade visigótica. O monarca era sempre o chefe supremo de todas os poderes, militar, 
judicial e administrativo: poderes que se reuniam tanto no rei, como também muitas vezes nos seus 
delegados” (itálico nosso). De entre os “atributos do monarca” inalienáveis, a jurisdição “foi tenazmente 
disputad[a] pelas classes privilegiadas nas suas terras”, contrapondo-se-lhe os “esforços da coroa para 
conservar ilesa a sua prerrogativa, aliás solenemente reconhecida nas cortes de Coimbra de 1211” (História da 
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dimensões que fazem emergir a distinção entre as “coisas direitas” ou de “justiça” e as 

“coisas de graça” ou as coisas de polícia”, face «declarativa» e face «político-                             

-conformativa» da intervenção régia38.  

A organização jurídica do poder público pelo rei foi diminuindo o correspondente espaço 

da intervenção das comunidades locais, dos indivíduos (v.g., o espaço da “justiça privada”) 

e dos «grupos» (v.g., o espaço da “justiça senhorial” e a regulação do justiça eclesiástica) 39 
40. A regulação geral da administração municipal foi compilada pelas Ordenações 

                                                                                                                                                                  
Administração Pública em Portugal, Séculos XII a XV, 1914, Typografhia Castro Irmão, Lisboa, pp. 79 e 81).  

38. Maria da Glória Garcia, Da Justiça Administrativa em Portugal, Sua Origem e evolução, 
Universidade Católica, 1994, pp.29 a 76, maxime, pp. 57 e segs.  

39. Ocupado o rei e os senhores na conquista em assuntos militares (Henrique da Gama Barros, História 
da Administração Pública em Portugal, Séculos XII a XV, Typografhia Castro Irmão, Lisboa, p. 96), os 
“deveres públicos... estão incorporados na posse da terra e prestam-se, não ao rei, mas ao suserano” (Henrique 
da Gama Barros, ob. cit., ult., cit., p. 106). As comunidades locais tinham necessidade de e espaço para 
resolver os seus “problemas correntes de administração”, incluindo a resolução dos litígios e a consequente 
paz jurídica, daí surgindo o “concilium como assembleia deliberativa de homens-bons de uma localidade”. As 
“lutas do poder real com a aristocracia da nobreza e do clareza favoreceram”-nas igualmente (António Ribeiro 
da Costa e Almeida, Elementos de Direito Público e Administrativo Portuguez, cit., p. 96). A organização 
normativa e obrigacional destas comunidades formalizou-se nos forais, nela se distinguindo, para além da 
variedade de figurinos, o concilium, o qual “julgava pleitos, elaborava posturas e degredos, elegia os 
magistrados, etc.”, os alvazis ou alcaldes, os quais exerciam “cumulativamente funções administrativas e 
judiciais» (Joaquim Thomaz Lobo D’Ávila, Estudos de Administração, Lisboa, Typographia Universal, 1874, 
pp. 6 e 7, Marcello Caetano, “O Município”, História da Administração Central, Local e Corporativa, in 
Estudos de História da Administração Pública Portuguesa, cit., pp. 327 e 328.  

40. Maria da Glória Garcia, Da Justiça Administrativa em Portugal, cit., pp. 64 a 67, e Henrique da 
Gama Barros, História da Administração Pública em Portugal, Séculos XII a XV, cit., p. 85 [“as ideias sobre a 
autoridade soberana, que prevalecem nas ordenações afonsinas, são as do direito romano, declarando-se, 
todavia, que se ressalvam as leis do reino e o direito tradicional: direito real, diz-se ali, é (...); o poder de fazer 
juízes é também direito real, sem embargo de andar usurpado de longo tempo pelas cidades e villas em toda 
a parte do mundo, conquanto nalguns países, como acontece em Portugal, devam necessariamente pedir 
confirmação a el-rei em sinal de senhorio, porque a ele pertence principalmente de os criar e fazer por 
direito”]. A situação é também explicável pelas “conveniências recíprocas” que tinham o rei e os concelhos 
contra os clero e nobreza, o primeiro, na afirmação do poder da coroa e, os segundos, pelo interesse do povo 
em subtrair-se às “prepotências dos senhores”. A quebra do “poder da Igreja, desde os finais do século XIII 
(...) elevou o nível da autoridade civil, podendo então esta triunfar mais facilmente do outro antigo 
competidor que ainda lhe disputava o passo”, a nobreza. “E tais circunstâncias, favoráveis à consolidação da 
soberania do rei, levaram-no naturalmente a apoiar-se menos na classe popular, cujos foros e imunidades se 
começavam, portanto, a considerar incompatíveis com a extensão dos poderes magestáticos” (Henrique da 
Gama Barros, História da Administração Pública em Portugal, Séculos XII a XV, cit., p. 87). 

O exercício da administração da justiça e do «governo» local, a partir de D. Afonso III, passou a fazer-se 
sob o controlo e depois a interferência régia: inspecções extraordinárias por meirinhos; inspecções ordinárias 
por magistrados corregedores e controlo ou substituição dos antigos juízes ordinários eleitos por corregedores 
e, depois, com D. Dinis, pelos juízes de fora, letrados, de nomeação régia, a qual se difundiu com D. Afonso 
IV, em cujo reinado os juízes passaram a ser assistidos por alguns homens-bons, ditos vereadores. Cfr. 
Joaquim Thomaz Lobo D’Ávila, Estudos de Administração, cit., p. 21 (“Nos municípios dos primeiros 
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Afonsinas, em particular no seu Liv. I, seguida do Regimento dos oficiais das cidades, vilas 

e lugares destes reinos, de 1504, este “contendo vários títulos, refundidos e acrescentados, 

das Ordenações Afonsinas”41 e, posteriormente, foi tratada pelas Ordenações Manuelinas e 

Filipinas. A evolução foi no sentido da perda de autonomia dos municípios e da progressiva 

subtracção pela coroa, sob influência do direito romano, da “jurisdição judicial e 

administrativa, então [fins do século XIII e primeiro quartel do século XIV] ligadas aos 

concelhos” (Joaquim Thomaz Lobo D’Ávila)42.  

O conhecimento das «coisas da justiça» integrado no poder governativo acompanhou a 

respectiva institucionalização, «profissionalização»43 e associação à “soberania régia 

                                                                                                                                                                  
séculos da monarquia já havia, pois, a fiscalização e superintendência do poder central”) e p. 15, Marcello 
Caetano, “O Município”, cit., cit., p. 328, António Ribeiro dos Santos apud José Esteves Pereira, O 
Pensamento Político em Portugal no Século XVIII, Temas portugueses, Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 
1983, p. 367, e Henrique da Gama Barros, História da Administração Pública em Portugal, cit., pp. 87, 88 
(“Estudando a sua marcha na idade média, vemo-lo adquirindo força ampliando lentamente a jurisdição da 
coroa nas terras de privilegiados; … substituindo os juízes da terra pelos juízes de fora: substituição ora 
revogada, ora restabelecia, diante da relutância com que os povos receberam sempre essa inovação, até que o 
andamento do poder do rei a fez de todo radicar”) e p. 618 (nas cortes reunidas em Lisboa, em 19 de Agosto 
de 1410, os procuradores de Santarém queixaram-se de que “os corregedores conheciam dos feitos cujo 
julgamento pertencia de direito aos juízes e almotacés da vila”). D. Afonso V legislou no sentido de “regular 
o uso da jurisdição nas terras dadas pela coroa” (p. 757). 

Na sustentação do “direito de justiça maior”, traduzida “no guardar el-rei a justiça onde os senhores dos 
lugares faltarem a ela, a qual nunca prescreve contra el-rei (...), os monarcas achavam sempre pelo seu lado o 
povo, que zelava assim os próprios interesses, encontrando de certo maiores garantias na justiça administrada 
pelos magistrados do rei, e sobretudo no recurso de apelação sempre aberto para a coroa, do que na justiça dos 
senhores” (Henrique da Gama Barros, História da Administração Pública em Portugal, cit., p. 82). 

41. “A reforma dos forais, de que se estava a tratar implicava a uniformização efectiva da organização 
municipal em todo o reino e, para isso, era preciso que todos pudessem conhecer e aplicar o direito contido 
nas Ordenações” (Marcello Caetano, Lições de História do Direito Português, cit., p. 262). 

42. Estudos de Administração, cit., p. 13, e Marcello Caetano, Lições de História do Direito Português, 
cit., pp. 244 e segs., e Jorge Miranda, Manual de Direito Constitucional, Tomo I, Preliminares, O Estado e os 
Sistemas Constitucionais, 5.ª edição, revista e actualizada, Coimbra Editora, 1996, pp. 72 a 74.  

43. Por exemplo, Henrique Gama de Barros, referindo-se ao papel do chanceller, no tempo de D. Pedro - 
como aquele “que tomava conta de todas as petições e cartas, e as entregava a um escrivão da sua escolha 
para as distribuir pelos desembargadores” -, esclarece que “[t]odos os do desembargo conheciam 
promiscuamente dos negócios de justiça e de graça”, embora, quanto a estes últimos, em regra, o despacho do 
rei fosse precedida da “intervenção colectiva de certos desembargadores em número de quatro e a do conde, 
provavelmente D. João Afonso Tello, conde de Barcellos”, o que constituía uma espécie de conselho do rei. 
Este votava no julgamento dos “feitos civis”, a cargo de três juízes, e mesmo sem a presença do soberano, ao 
invés do que acontecia nos “feitos criminais” (História da Administração Pública em Portugal, Séculos XII a 
XV, cit., p. 596). 

Nas Ordenações Afonsinas, os desembargadores designados do paço, da suplicação e dos agravos, 
conheciam de “todas as petições – exceptuando “as que diziam respeito ao património da coroa ou da fazenda 
pública, a feitos crimes, alheios à jurisdição dos mesmos desembargadores, e finalmente a obras e contas dos 
concelhos” –, assim de graça como de justiça, e os feitos e agravos que a eles viessem por suplicação, ou por 
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actuada por força de um interesse que inere ao Estado”44. De um conjunto pequeno de altos 

funcionários da Cúria que auxiliavam o rei no respectivo exercício, e cuja maior 

importância entre si foi variando, passou-se à sua tradução em unidades orgânicas e depois 

a uma crescente especialização destas, com a criação de distintas “secretarias de Estado” e 

“outros órgãos do Governo, com carácter de tribunais, conselhos ou mesas”45.  

Nos alvores liberais, Mouzinho da Silveira46 relata que, ”entre os Portugueses nunca foi 

bem definido, e por isso bem sabido, o que podia fazer um General, e um Juiz; um 

Eclesiástico, ou um Capitão Mór: atribuições diferentes eram dadas indiferentemente, e 

sobre o mesmo indivíduo eram acumuladas jurisdições não só incompatíveis, mas 

destruidoras umas das outras”47. A confusão era orgânica e funcional: falta de separação 

orgânica da actividade administrativa e da actividade jurisdicional; e jurisdicionalização em 

geral do poder48.  

                                                                                                                                                                  
comissão especial do rei (...), conheciam em última instância (nos casos em que era permitido o recurso) das 
sentenças proferidas pelos sobrejuízes da casa cível, ouvidores, corregedor da corte, ou por qualquer outro 
julgador de quem se pudesse ou devesse agravar para a corte”. Cfr. Henrique da Gama Barros, História da 
Administração Pública em Portugal, cit., 1914, p. 623, Marcello Caetano, Lições de História do Direito 
Português, cit., pp. 242 e 243, e “Título IIII” do Livro I, das Ordenações Afonsinas, Serviço de Educação, 
Fundação Calouste Gulbenkian, 2.ª edição, reprodução fac-simile da edição feita na Real Imprensa da 
Universidade de Coimbra, no ano de 1792, pp. 26 a 37). 

Ver, também, Maria da Glória Garcia, Da Justiça Administrativa em Portugal, cit., pp. 144, 148 a 150, 
158 e 256. 

44. Maria da Glória Garcia, Da Justiça Administrativa em Portugal, cit., p. 152.  
45. Marcello Caetano, “O Governo”, História da Administração Central, Local e Corporativa, de 

Marcello Caetano, in Estudos de História da Administração Pública Portuguesa, Organização e prefácio de 
Diogo Freitas do Amaral, Coimbra Editora, 1994, pp. 317 a 322, e Maria da Glória Garcia, Da Justiça 
Administrativa em Portugal, cit., pp. 182, 183 e 186. 

46. Relatório introdutório aos Decretos de 16 de Maio de 1832, 1.º Semestre, Colecção de Decretos e 
Regulamentos, p. 59.  

47. Relatório introdutório aos Decretos de 16 de Maio de 1832, de Mouzinho da Silveira, Colecção de 
Decretos e Regulamentos, p. 59. 

48. Paulo Otero, “Revolução liberal e codificação administrativa: a separação de poderes e as garantias 
dos administrados”, in Estudos em Homenagem do Professor Doutor João de Castro Mendes, FDUL, Lisboa, 
p. 626, António Ribeiro da Costa e Almeida, Elementos de Direito Público e Administrativo, Porto, Livraria 
portuense, 1885, p. 91 (: “Antes do regime constitucional a administração estava confundida com o poder 
judicial (...). O Reino era dividido em províncias, à testa das quais estava o governo militar com algumas 
atribuições civis. Um corregedor, com atribuições judiciais e administrativas, governava cada comarca, tendo 
sob a sua direcção os juízes de fora, que eram também presidentes das câmara municipais”), Marcello 
Caetano, Lições de História do Direito Português, feitas ao curso do 1.º ano da Faculdade de Direito, em 
1961-1962, Coimbra Editora, Limitada, 1962, p. 244, e Joaquim Thomaz Lobo D’Ávila, Estudos de 
Administração, Lisboa, Typographia Universal, 1874, pp. 256 e 257 (em cujas palavras, o “contencioso 
administrativo, entre nós, anteriormente à criação da monarquia constitucional, achava-se num estado 
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Não obstante a evolução no sentido da concentração do poder público e o facto de ser 

marcada pela indiferenciação orgânico-funcional, existe a recensão de mecanismos de 

controlo da conformidade dos actos do poder régio e da Administração local com outros 

parâmetros49.  

Na segunda metade do século XIII, distingue-se o pensamento de António Ribeiro dos 

Santos (em oposição ao de Pascoal José de Melo Freire50), do qual se diz ter enveredado 

“por uma proposta de representação nacional que fizesse ressaltar a justeza da separação de 

poderes”51. Defende: a) “que convinha, em favor da segurança jurídica, que o exercício do 

poder judiciário estivesse separado do poder legislativo e executivo, no facto, e não no 

direito”52; b) “que ao poder judiciário e ao executivo precede o poder legislatório, sem o 

qual não podem eles jamais subsistir, e que este é, por consequência, o primeiro e principal 

fundamento do corpo político do Estado”53; c) que importa que “o cidadão nunca veja um 

legislador no seu juiz, mas antes esteja firmemente persuadido que a lei imediata do 

príncipe decide de seus direitos e o absolve ou condena, e não a vontade ou a má 

interpretação do magistrado, guiada ou de favor ou de ódio”54. 

                                                                                                                                                                  
anómalo; não só porque o administrativo estava confundido com o judicial, mas também porque não existia a 
divisão dos poderes políticos, de modo que, o chefe do estado acumulava todos, tinha o nerum e o mixtum 
imperium, e muitas vezes o seu arbítrio decidia questões contenciosas, sem se embaraçar com a natureza 
delas, embora delegasse, em regra, essa jurisdição a indivíduos ou corporações de ordem judicial ou 
administrativa” - itálico nosso).  

49. Ver Paulo Otero, Ensaio Sobre o Caso Julgado Inconstitucional, Lisboa, 1993, pp. 13 a 22, e Maria 
da Glória Garcia, Da Justiça Administrativa em Portugal, cit., pp. 109 a 118, 120 a 128, 134 a 136, 175, 179, 
181 e 249 (“A evolução histórica da monarquia portuguesa caracteriza-se por uma progressiva adaptação ao 
contexto sociopolítico do Estado Moderno, sem alienar o património jurídico-cultural medieval. Permitindo 
uma autonomização das ‘coisas de justiça’ perante as ‘de graça’, acompanhada por uma tendencial 
especialização orgânica e processual, tais realidades não deixaram de considerar-se duas faces de uma 
realidade, expressão da antiga ambivalência régia enquanto envolvem a realização unitária do direito pelo 
poder. Dar cumprimento às coisas  de justiça equivale a realizar o direito pondo em execução 
simultaneamente o princípio da limitação e o da acção, o mesmo acontecendo com dar cumprimento às coisas 
de graça, apesar de, no último caso, e ao contrário do que sucede no primeiro, ter maior peso o princípo da 
acção sobre o da limitação, em função da intencionalidade política e não garantística que norteia esse 
cumprimento”.). 

50. José Esteves Pereira, O Pensamento Político em Portugal no Século XVIII, Temas portugueses, 
Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1983, pp. 51 e segs. 

51. José Esteves Pereira, O Pensamento Político em Portugal no Século XVIII, Temas portugueses, 
Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1983, p. 366.  

52. Apud José Esteves Pereira, O Pensamento Político em Portugal no Século XVIII, cit., p. 366. 
53. Apud José Esteves Pereira, O Pensamento Político em Portugal no Século XVIII, cit., p. 368.  
54. Apud José Esteves Pereira, O Pensamento Político em Portugal no Século XVIII, cit., pp. 345 e 346. 
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Ao tempo da revolução de 1820, o cenário era o de uma “vasta, incongruente e complicada 

nomenclatura dos serviços públicos” e o da necessidade de “tirar a administração e a justiça 

do caos em que a lançará a confusão das suas atribuições”55. De acordo com o novo ideário 

de organização político-jurídica da sociedade (constitucionalismo liberal)56, a Constituição 

de 1822 consagrou o princípio da divisão do poder, com a separação e independência de 

três poderes por três funções57. “Cada um destes poderes é de tal maneira independente, 

que um não poderá arrogar a si as atribuições do outro”58. 

O Decreto n.º 23, de 16 de Maio de 183259 constituiu “a primeira concretização 

administrativa da separação de poderes ao nível do direito ordinário” e revolucionou o 

                                                      
55. Joaquim Thomaz Lobo D’Ávila, Estudos de Administração, Lisboa, cit., pp. 36 e 37 e, bem assim, 

pp. 25 a 36, nas quais as afirmações aparecem ilustradas.  
Sobre a justiça administrativa, Adolfo Merkl, noutro quadro constitucional, afirma que “[a] exigência de 

uma justiça administrativa compreende-se historicamente como protesto contra os métodos administrativos do 
Estado de polícia absoluto, ainda que tenha sido um Estado absoluto, o de Napoleão, que tenha consagrado 
este imperativo moderno” (Teoría General del Derecho Administrativo, cit., p. 470). 

56. “Qualquer sociedade em que não esteja assegurada a garantia dos direitos, nem estabelecida a 
separação de poderes mão tem Constituição”. Cfr. artigo 16.º da Declaração dos Direitos do Homem e do 
Cidadão, de 26 de Agosto de 1789, in Textos Históricos do Direito Constitucional, Organização e Tradução 
de Jorge Miranda, Imprensa Nacional Casa da Moeda, Lisboa, 1990, p. 59.  

O “constitucionalismo”, estruturado pelas “noções de rule of law e separação de poderes”, teve, também, 
um papel importante na “história constitucional do Reino Unido”, como assinala e descreve John Alder, 
Constitutional and Administrative Law, Mcmillan Professional Masters, 1989, pp. 60 e 61 e 39 e segs. 

57. O poder legislativo “reside nas Cortes” e tem a reserva da feitura, interpretação e revogação das leis 
(artigo 102.º, I, e artigo 124.º da Constituição de 1822). O poder executivo “está no Rei e nos Secretários de 
Estado, que o exercitam debaixo da autoridade do mesmo Rei” e tem a reserva de “fazer executar as leis; 
expedir os decretos, instruções e regulamentos adequados a esse fim e prover a tudo o que for concernente à 
segurança interna e externa do Estado, na forma da Constituição” (artigo 122.º, § 1, da Constituição de 1822). 
O poder judicial “está nos Juízes” (; num “governo representativo”, a “justiça” cabe a um “conjunto de juízes 
permanentes” - Silvestre Pinheiro-Ferreira, Précis d’un Cour de Droit Public, cit., p. 75); “[o] poder judicial 
pertence exclusivamente aos juízes. Nem as Cortes nem o Rei o poderão exercitar em caso algum” ou nele 
interferir (artigo 176.º da Constituição de 1822; a Constituição de 1822 é de entre as Constituições 
portuguesas aquela que maior número de preceitos dedicou ao Poder judicial (trinta e cinco - artigos 176.º a 
211.º), tratando dos “Dos juízes e tribunais de Justiça” e da “Da administração da justiça”, respectivamente, 
no Capítulo I e no Capítulo II do Título V, “Do Poder Judicial”. 

58. Cfr. artigo 30.º, § 2, da Constituição de 1822.  
59. Mouzinho da Silveira, louvando a “mais bela, e útil descoberta moral” do Século XVIII e a partir de 

“bases francesas principalmente”, procurou nos seus Decretos concretizar o princípio da separação de 
poderes, sabendo, segundo é invocado, que “da falta de leis orgânicas proviera em grande parte a ruína da 
Carta” (Relatório introdutório aos Decretos de 16 de Maio de 1832, Colecção de Decretos e Regulamentos, p. 
59, e Oliveira Martins, Portugal Contemporâneo I, Precedido de um estudo de Moniz Barreto, 2.ª edição, 
1996, pp. 359, 352 e 358). 
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próprio modelo de organização administrativa60 e o relacionamento desta com os 

cidadãos61. 

A divisão subjectivo-material não era, no entanto, um figurino de separação incólume, 

existiam elementos de articulação e fiscalização62 e a separação entre o poder judicial e o 

                                                      
60. “Quanto à Administração, a matéria e a forma são novas para Portugal”. Cfr. Mouzinho da Silveira, 

Decreto n.º 23, in Collecção de Decretos e Regulamentos, de 16 de Maio de 1823, p. 62, e Paulo Otero, 
“Revolução liberal e codificação administrativa: a separação de poderes e as garantias dos administrados”, 
cit., p. 610. 

61. “Só as reformas liberais modernas de 1832 acabaram com esses abusos e estabeleceram a igualdade 
dos cidadãos perante a lei”. Cfr. Joaquim Thomaz Lobo D’Ávila, Estudos de Administração, cit., p. 16, nota 
2.  

62.  Há elementos de articulação e de fiscalização mútua:  
a) o controlo político das Cortes sobre o poder executivo (na expressão de Joaquim Thomaz Lobo 

D’Ávila, Estudos de Administração, cit., p. 246); 
b) a sanção do Rei sobre as leis (artigo 110.º da Constituição de 1822);  
c) a previsão de juízes electivos (artigos 180.º e 181.º da Constituição de 1822), aos quais não cabe 

exclusivamente exercer o poder judicial, mas também “[c]uidar da segurança dos moradores do distrito, e da 
conservação da ordem pública, conforme o regime que se lhes der” (artigo 181.º, III); ao Supremo Tribunal de 
Justiça cabe esclarecer o Rei, com o seu parecer, sobre “as dúvidas, que tiver ou lhe forem representadas por 
quaisquer Autoridades, sobre a inteligência de alguma lei, para se seguir a conveniente declaração das Cortes” 
(artigo 191.º, III); 

d) “O Rei, apresentando-se queixa contra algum Magistrado, poderá suspendê-lo, precedendo audiência 
dele, informação necessária, e consulta do Conselho de Estado. A informação será logo remetida ao juízo 
competente para se formar o processo, e dar a definitiva decisão” (artigo 176.º).  

Por decreto de 22 de Setembro de 1821, das Cortes, foi criado o primeiro conselho de estado “como 
instituição regular” (Lobo D’Ávila, ob. cit., p. 279). Acolhido na Constituição de 1822 (artigos 162.º a 170.º), 
o conselho de estado devia ser consultado pelo rei “nos negócios graves, e particularmente sobre a sanção das 
leis, a declaração de guerra e paz, e os tratados” (artigo 167.º) e tinha a competência para fazer propostas de 
nomeação para os “lugares de magistratura e para os bispados” (artigos 123.º, III e V, e 168.º) e “para os 
demais ofícios civis de justiça ou fazenda” (; ver António Ribeiro da Costa e Almeida, Elementos de Direito 
Público e Administrativo Portuguez, cit., p. 66, e Lobo D’ Ávila, Estudos de Administração, cit., p. 279, e 
Marcello Caetano, “O Conselho de Estado”, História da Administração Central, Local e Corporativa, cit., pp. 
323 e 324 e pp. 341 e 342). 

Na Carta Constitucional de 1826, são treze os artigos dedicados ao poder judicial (artigos 118.º a 131.º). 
Quanto à sua caracterização, assinala apenas, na abertura do Título VI (“Do Poder judicial”), que é um poder 
independente e que “será composto por juízes, e Jurados” (artigo 118.º).  

A Carta Constitucional previu também a existência de um conselho de estado, “uma alta corporação 
política composta de Conselheiros vitalícios nomeados pelo Rei” (artigo 107.º), figurando entre os seus 
membros como “vogal nato, por direito próprio o Príncipe Real” (artigo 112.º e José Tavares, O Poder 
Governamental no Direito Constitucional Portuguez, Imprensa Académica, 1909, Coimbra, p. 241). Devia ser 
ouvido “em todos os Negócios graves e Medidas gerais de Pública Administração, principalmente sobre a 
declaração de Guerra e ajustes de Paz, Negociações com as Nações Estrangeiras” e sobre o exercício do poder 
moderador (artigo 110.º e Lobo D’Ávila, ob. cit., p. 279). 

O poder moderador, confiado ao monarca, para que “vele sobre a manutenção da independência, 
equilíbrio e harmonia dos mais Poderes Políticos”, permitia-lhe intervir no poder judicial, pela suspensão dos 
magistrados “por queixas, contra eles feitas”, nos termos dos artigos 74.º, § 6, e 121.º da Carta, e perdoar ou 
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poder executivo teve uma aplicação não «ortodoxa». Ao poder judicial cabia a “missão de 

punir os crimes e regular os direitos privados por meio da aplicação das leis de ordem penal 

e civil”63. O poder administrativo arrogou-se “o direito de julgar contestações”64 à sua 

própria acção; foi subtraído ao poder judicial o conhecimento dos actos da Administração e 

cometido a órgãos próprios, dando corpo a uma jurisdição especial para os assuntos 

administrativos65. Tal verificou-se com fundamento no “princípio constitucional da divisão 

                                                                                                                                                                  
minorar as “penas impostas aos seus Réus condenados por sentença”, conceder “amnistia em caso urgente, e 
quando assim o aconselhem a humanidade, e bem do estado” (artigo 74 da Carta e António Ribeiro da Costa e 
Almeida, Elementos de Direito Público e Administrativo Portuguez, cit., p. 38), tudo numa perspectiva de 
“equilíbrio e harmonia dos poderes” (na expressão de Silvestre Pinheiro-Ferreira, Précis d’un cours de Droit 
Public cit., p. 158: “o monarca deve exercer funções que, não sendo nem legislativas nem executivas, devem 
ser designadas por um outro nome; e como o seu fim é o de manter o equilíbrio e harmonia dos poderes, o 
nome de poder moderador é o mais fiel”. O autor divisa um poder a que chama conservador, distribuído por 
todos os demais poderes, incluindo o poder eleitoral que individualiza, o qual implicaria que todos tivessem 
“atribuições marcadas pela Constituição, e tendentes ao mesmo objectivo de manter a harmonia e o equilíbrio 
do edifício social, sobretudo sempre que pudesse ser ameaçado” (p. 159). 

Ao rei compete, “Chefe do Poder Executivo”, o poder de nomear os magistrados (artigo 75.º, § 3, da 
Carta, e António Ribeiro da Costa e Almeida, Elementos de Direito Público e Administrativo Portuguez, cit., 
pp. 40 e 44). Num Estado constitucional, observava Silvestre Pinheiro-Ferreira, cabe ao poder executivo 
nomear os respectivos agentes, mas não lhe cabe senão nomear os “empregados do poder executivo” e não 
dos outros poderes, sob pena de atentar contra a independência dos mesmos (Précis d’un Cour de Droit 
Public, cit., p. 63). A Constituição de 1836 suprimiu o conselho de estado. 

Depois de Fevereiro de 1842, cessada a vigência da Constituição de 1836 e reposta a da Carta 
Constitucional, pela terceira vez, a intervenção legislativa do Governo ficou desprovida de base 
Constitucional. A lei de 2 de Maio de 1843 veio dar-lhe base legal e o Acto Adicional de 1852 base 
constitucional (cfr. artigo 3.º e Paulo Otero, A descentralização territorial na Assembleia Constituinte de 
1837-1838 e no Acto Adicional de 1852, Separata da Revista da Faculdade de Direito da Universidade de 
Lisboa, Lisboa, 1989, pp. 310 a 312). 

Com a Lei de 3 de Maio de 1845, o Conselho de Estado surge organizado em duas secções, uma, 
exercendo funções consultivas relativamente ao exercício da administração (activa) e poder governativo e, 
outra, relativamente ao exercício da jurisdição contenciosa. O Conselho de Estado, quanto à primeira 
dimensão, era ouvido sobre as importantes decisões políticas acima referidas (artigo 110.º da Carta 
Constitucional), assim como era ouvido, por força da lei, por exemplo, no caso das decisões sobre a 
“transferência e recondução dos juízes de direito, da primeira instância ..., demissão dos professores de 
instrução superior”. Quanto à segunda dimensão, o Conselho de Estado, apreciava, propondo a respectiva 
decisão, os recursos interpostos de decisões administrativas em matéria contenciosa, dos conflitos de 
jurisdição e competência entre autoridades administrativas e entre estas e as judiciais e “bem assim dos 
recursos do tribunal de contas nos casos de incompetência, transgressão de fórmulas e violação de lei” (José 
Tavares, O Poder Governamental no Direito Constitucional Portuguez, cit., respectivamente, pp. 248 e 249 e 
p. 243, António Ribeiro da Costa e Almeida, Elementos de Direito Público e Administrativo Portuguez, cit., 
p. 66, e Joaquim Thomaz Lobo D’Ávila, Estudos de Administração, cit., pp. 259 e 280). 

63. Joaquim Thomaz Lobo D’Ávila, Estudos de Administração, cit., p. 238.  
64. Expressão de Joaquim Thomaz Lobo D’Ávila, Estudos de Administração, cit., p. 249. 
65. Joaquim Thomaz Lobo D’Ávila, Estudos de Administração, cit., pp. 245 e 246, e Silvestre Pinheiro- 

-Ferreira, Précis d’un Cour de Droit Public, cit., pp. 104 e 105 (: Em 1830, advertia contra o erro que incorria 
“a maior parte dos publicistas, que, sobre o pretexto da independência dos poderes, criaram aquilo a que 
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e independência dos poderes”: em nome da necessidade de independência do executivo 

“dentro da sua esfera de acção”, que não deveria ser quebrada na sua unidade ou 

“indivisibilidade” e “ser embaraçada por qualquer estorvo que ele não p[udesse] remover”. 
                                                                                                                                                                  
chamam o contencioso administrativo”, desconsiderando que “tudo o que é contencioso pertence” ao poder 
judiciário e que, uma vez demandado, pelas “partes interessadas crendo-se lesadas nos seus direitos por 
decisões das autoridades administrativas”, era necessário que interviesse, “sem temer o menor ataque ao 
poder executivo”).  

O julgamento das questões contenciosas (referenciadas serem aquelas que punham em causa direitos 
patrimoniais dos particulares) foi entregue aos Conselhos de Prefeitura (por cada Província), de cujas decisões 
cabia recurso para o Conselho de Estado (artigo 107.º da Carta Constitucional). O Decreto de 18 de Julho de 
1835 cometeu aos tribunais judiciais as competências contenciosas e ao Governador Civil a competência de 
anular, “em Conselho de Distrito”, os actos recorridos. O recurso referido, com a abolição do Conselho de 
Estado pela Revolução de 1836, passou, pelo Decreto de 15 de Setembro de 1836, a fazer-se para o Conselho 
de Ministros e deixou de poder ocorrer com o Decreto de 3 de Outubro de 1836. No Código Administrativo 
de 1836, sem que seja abandonado o papel dos tribunais judiciais, os Conselhos de Distrito (artigo 129.º da 
Constituição de 1936), dotados embora de jurisdição própria limitada, surgem como “verdadeiros tribunais 
administrativos”, desaparecendo aquela limitação com a Lei de 29 de Outubro de 1840 e assim permanece no 
Código de 1842, Código que só veio a ser revogado em 1 de Janeiro de 1879 (Marcello Caetano, “O 
contencioso administrativo”, cit., pp. 342 e 343; “A codificação administrativa em Portugal”, História da 
codificação administrativa”, cit., pp. 385, 387, 388, 397 a 400, e Lições de Direito Administrativo, “segundo 
as prelecções do Exm.º Sr. Dr. Magalhães Colaço, ao 3.º ano jurídico de 1923-24, aproveitando também estas 
lições ao curso do 2.º ano jurídico – (Reforma de 1922)”, de A. Queiroz Martins, Simões Correia e Ferreira 
Júnior, Papelaria Escolar Editora, 1924, Lisboa, p. 145).  

A previsão no Código Administrativo de 1836 do recurso das posturas municipais para o poder judicial 
foi discutida do ponto de vista da compatibilidade com o princípio da separação de poderes, estando em 
confronto duas concepções: a) uma delas, expressa nas palavras do deputado Alberto Carlos, segundo o qual 
“(...) embora se dê recurso do conselho administrativo, para a junta geral do distrito, isso será um corpo 
administrativo conhecer das decisões de outro corpo administrativo; mas que o poder judiciário se intrometa 
em regular o que é administrativo, isso parece-me uma grande incoerência”; b) a outra, nas do deputado 
Pompilio da Mota, que argumenta que a “(...) independência dos poderes consiste mais propriamente em um 
poder não ser nomeado por outro, e não restituir-se a cada um aquilo que lhe pertence (...)”, pelo que anular as 
posturas ilegais não correspondia senão à aplicação da “lei e [d]a ordem” (Paulo Otero, A descentralização 
territorial na Assembleia Constituinte de 1837-1838 e no Acto Adicional de 1852, cit., pp. 300 e 301). 

Em 1874, Joaquim Thomaz Lobo D’Ávila registava: “[e]ntre nós repetem-se inconvenientes análogos aos 
… do contencioso administrativo em França; porque não está bem definida a sua jurisdição, de que resulta a 
confusão no andamento dos negócios administrativos e judiciais, dificuldades de escolha do caminho legal a 
seguir para intentar certas acções, e conflitos de competência que complicam e retardam os processos” (ob. 
cit., p. 260 – itálico nosso). E escrevia: “Na reclamação sobre incompetência, excesso de poder ou violação de 
lei por parte de qualquer autoridade administrativa, abrimos o recurso para os tribunais do contencioso 
administrativo, não obstante parecerem, ou antes serem em todo o rigor, estas questões mais próprias dos 
tribunais ordinários, a quem cabe pela constituição aplicar a lei ao facto, porque, sendo entre nós a 
administração encarregada de fazer os regulamentos, incumbe-lhe ordenar às autoridades não só que as façam 
cumprir e guardar mas que as cumpram e guardem, encaminhando-as, advertindo-as e corrigindo-as quando 
elas, por omissão ou comissão, se esquecem ou desviam da observância deste seu primeiro dever. Seria 
abandonar esta missão ao poder judicial, desnaturando a índole do nosso sistema constitucional, e despojar 
dela o poder executivo, se em questões desta ordem se lhe desse a exclusiva e directa jurisdição de decidir, 
inibindo a administração de superintender e dirigir os seus agentes e delegados, inutilizando a acção 
disciplinar que deriva da sua hierarquia, e suprimindo as consultas e os acórdãos das suas corporações, que 
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Contra a submissão à jurisdição dos tribunais, invocou-se também o “andamento mais 

moroso, [as] formas mais complicadas, [o facto de] est[arem] acostumado[s] a julgar os 

feitos entre particulares, e não as colisões entre o interesse geral e um direito privado; [de] 

aplica[r] a lei pelo strictii juris com todo o rigor sem atender a outra ordem de 

considerações; não est[ar] habilitado para bem apreciar as razões de estado, as 

conveniências públicas que devem dominar os assuntos administrativos”66. O discurso era 

contestado. Lobo D’Avilla escrevia, em 1874, que “[a] administração não é pois o estado 

personificado nos seus funcionários, é a gerência dos interesses gerais e locais; é o governo 

do país, menos a feitura das leis e o exercício da justiça (...). O poder legislativo e o 

executivo formam, pelas suas mútuas relações e harmonia na alta direcção das cousas 

públicas, o governo político do país”67. Quanto a estes, observava: “[o]s dois poderes são 

                                                                                                                                                                  
servem de arrestos e normas para regular o seu proceder e para imprimir o carácter de unidade às suas vistas 
gerais” (ob. cit., pp. 264 e 265 – itálico nosso). 

66. E ainda que “dá garantias análogas às partes, por um processo mais breve e menos dispendioso, por 
que lhe abre o recurso, com exame, discussão pública, e decisão final em curto prazo, sendo antes mais 
vantajoso do que nocivo aos direitos individuais, pois faz com que muitas questões, que seriam julgados e 
resolvidas discricionariamente pela administração sem estas formalidades, o sejam por modo que deixa aos 
interessados os meios de provar a justiça da sua causa, sem receio de que ela deixe de ser devidamente 
apreciada” (Joaquim Thomaz Lobo D’Ávila, Estudos de Administração, cit., p. 246). Contra tais argumentos, 
arguía o autor: 

a) que se o executivo deve ser independente também o deve ser o poder judicial, independência que 
seria “iludida sempre que o primeiro destes poderes… se arrogar o direito de julgar contestações que são da 
alçada do segundo” (p. 249); 

b) que a indivisibilidade não podia ser invocada, pois era a separação entre actuação graciosa e 
contenciosa que a prejudicava (p. 249); 

c) que tal equivaleria a ser juiz em causa própria (p. 250); 
d) que “não pode haver senão uma justiça, por que não há senão um direito” (p. 251). 
O autor, que não admitia “em princípio o contencioso administrativo”, concedia que razões de 

“conveniência pública” o pudessem justificar, caso em que deveria ser restringido “ao que fo[sse] essencial 
para o interesse geral, segundo o exigirem a organização, a índole, os hábitos e o estado de civilização da 
sociedade a que se adaptar”. No entanto, acrescentava que a seu ver “o contencioso administrativo só pode 
justificar-se como uma garantia dada aos cidadãos contra o arbítrio administrativo” (p. 251), o que era mais 
premente em “países de centralização e hierarquicamente ordenados, como a França” – “porque, de contrário, 
a maior parte dos seus negócios e interesses ficariam dependentes do poder discricionário da administração, e 
seriam resolvidos pelos ministros, isto é, pelas repartições das secretarias, sem audiência das partes, sem 
recurso, sem discussão pública, sem o exame de uma corporação alheia aos actos praticados, sem nenhuma 
das formalidades do contencioso, que precatam contra o arbítrio” (p. 252).  

67. Joaquim Thomaz Lobo D’Ávila, Estudos de Administração, cit., p. 50.  
A afirmação inicial do poder executivo como um poder com carácter residual, “o que permanece nas 

mãos do monarca uma vez autonomizados os poderes legislativo e judicial”, é destacado por Garrido Falla, 



 
 
 
 
660   Direito disciplinar da função pública 
________________________________________________________________________________________ 
 

independentes, cada um na sua esfera de acção; o legislativo faz as leis, e o executivo 

aplica-as; mas para que permaneçam divididos é necessário que não estejam 

completamente separados. O executivo intervém na feitura das leis, e o legislativo influi na 

administração; o essencial é que não se reúnam nas mesmas mãos, por que isso produziria a 

tirania colectiva ou individual”68. 

Na Administração dos finais do Século XIX, depois de um período titubeante na definição 

das “contestações da competência dos tribunais ordinários com as próprias dos tribunais 

administrativos”69 70, distinguia-se a sua face «activa» - traduzida em “cumprir e executar 

                                                                                                                                                                  
Tratado de Derecho Administrativo, Vol. I (Parte Geral), Octava Edición, Estudios de Derecho y 
Administración, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1982, pp. 39 e 63). 

68. Joaquim Thomaz Lobo D’Ávila, Estudos de Administração, cit., 50, nota 2.  
69. Joaquim Thomaz Lobo D’Ávila, Estudos de Administração, cit., 50. 
Guimarães Pedrosa referencia a invocação, em “diversas portarias”, do princípio da separação de poderes, 

“como fundamento para a declaração de incompatibilidades”. No entanto, nota que o princípio nem sempre é 
considerado, o que exemplifica nos seguintes termos: “Segundo o mesmo princípio deveria o exercício das 
funções de vereador considerar-se incompatível com o exercício de funções de magistrado ou empregado 
judicial; todavia o citado decreto sobre consulta do supremo tribunal administrativo de 25 de Outubro de 1882 
não julgou incompatível o exercício daquelas funções com as de juiz ordinário, por não haver lei que 
declarasse tal incompatibilidade.” Cfr. Curso de Ciência da Administração e Direito Administrativo, 
Prelecções feitas na Universidade de Coimbra, I – Introdução e Parte I (Parte Geral), Coimbra, Imprensa da 
Universidade, 1908., pp. 260 e 261, nota 4. 

70. O “Conselho de Estado político-administrativo” separou-se do “Conselho de Estado jurisdicional”, 
este erigido como Supremo Tribunal Administrativo ou “conselho d’estado administrativo”, pelo Decreto 
Ditatorial de 9 de Junho de 1870. Conhecia “em última instância das questões contenciosas da 
Administração”, resolvendo as “questões suscitadas entre os cidadãos e a administração pública” (José 
Tavares, O Poder Governamental no Direito Constitucional Portuguez, cit., pp. 243 a 246, e Lobo D’Ávila, 
ob. cit., pp. 280, 282 e 290 e 291). Dispunha ainda de competências consultivas (António Ribeiro da Costa e 
Almeida, Elementos de Direito Público e Administrativo Portuguez, cit., pp. 187 e 188 e Lobo D’Ávila, ob. 
cit., p. 282 e p. 283: “A reforma de 1870 suprimiu… a secção puramente administrativa do conselho (: “devia 
ser ouvido o seu parecer sobre todos os regulamentos de administração pública, bem como sobre quaisquer 
outros negócios que por disposições legislativas ou regulamentares tenham de ser submetidos ao exame do 
conselho de estado, incumbindo-lhe igualmente dar parecer sobre as propostas de lei que têm de ser presentes 
no corpo legislativo, e sobre outros assuntos a respeito dos quais é livre ao governo consultá-lo ou não”) e as 
suas quatro comissões (ouvidas sobre todos aqueles [assuntos] que o respectivo ministro a[s] quiser consultar 
e bem assim para preparar quaisquer propostas de lei, e projectos de regulamentos, de decretos, ou de outras 
medidas gerais, de que o governo a [s] encarregar”. As suas funções administrativas passaram para os “fiscais 
da coroa em conferência”, o que, segundo Lobo D’Ávila, mutilou o conselho de estado “na parte mais 
essencial e mais útil do serviço que é chamado a prestar ao governo e à administração geral e local do país” 
(ibidem, p. 294), por o seu estatuto não oferecer as mesmas garantias de independência (p. 287). 

A junção de competências contenciosas e administrativas também se verificava ao nível da primeira 
instância. Os conselhos de Distrito como tribunais do contencioso de 1.ª instância, sendo uma criação do 
Código de 1886, eram igualmente dotados, “secundariamente”, de competências consultivas, emitindo parecer 
sobre assuntos relativamente aos quais “as leis exigem o seu voto e sempre que consultado pelo governador 
civil”; tinham uma composição administrativa: o governador civil, que presidia, e quatro vogais, “nomeados 
pelo governo de entre a lista tríplice eleita pela junta geral na sua sessão de Novembro”, dois dos quais 
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as leis”, na emanação de regulamentos e na adopção das “providências necessárias para a 

execução das leis, e serviços públicos” - e a sua «face contenciosa», “exerce[ndo] jurisdição 

quando decidia reclamações suscitadas pelo exercício da administração «activa»”71. 

Em 1914, Martinho Nobre de Melo argumentava que “não podemos exigir a absoluta 

independência de cada um dos poderes do Estado”; é que, “prosseguindo na realização de 

um fim comum, os três poderes têm de considerar-se autonomias relativas”72. “Há 

especialização de funções e de órgãos, mas entre eles subsiste uma interferência mútua (...) 

é impossível deixar de existir entre eles uma colaboração permanente e recíproca”73. 

Em 1922, Alberto Xavier escreve que a “distinção entre jurisdição administrativa e 

judiciária funda-se no princípio da separação de poderes e no princípio da separação das 

autoridades administrativa e judiciária” e que, “no que diz respeito à jurisdição 

administrativa, é mister distinguir a administrativa activa da administração contenciosa 

[como aquela que julga a “administração activa e graciosa”74], convindo que os 

administradores e os julgadores se não confundam, para que se não possa dizer que o 

administrador é juiz e parte na sua própria causa”75. Os tribunais administrativos, segundo 

o autor, “representavam uma ficção jurídica, confundindo-se de facto a administração 

activa com a administração contenciosa”76. Nos períodos de 1924 a 1925 e de 1926 a 1930, 

                                                                                                                                                                  
deviam ser bacharéis em direito. O conselho podia “ser dissolvido pelo Governo” (artigos 231.º a 240.º do 
Código Administrativo). A jurisdição manteve-se administrativa até 21 de Abril de 1892, data em que é 
atribuída a competência contenciosa administrativa dos tribunais judiciais (extinguindo-se os tribunais 
administrativos distritais (Ludgero Neves, Direito Administrativo, Lições ao curso de 1916-1917, coligidas 
por Arthur de Campos Figueira, 1916, p. 196), de cujas decisões era possível interpor recurso para o Supremo 
Tribunal Administrativo. Logo em 1896 se voltou, em parte, ao sistema de duas instâncias jurisdicionais 
administrativas: as competências contenciosas distribuem-se por um juiz (auditor) em cada distrito, pelos 
juízes de direito e pelas comissões distritais (Marcello Caetano, “O contencioso administrativo”, cit., pp. 343 
a 345; e “A codificação administrativa em Portugal”, História da codificação administrativa”, cit., pp. 420, 
421)  

71. Para além de consultiva, pela emissão de parecer sobre “quaisquer assuntos de administração” - 
António Ribeiro da Costa e Almeida, Elementos de Direito Público e Administrativo Portuguez, cit., p. 90.  

72. O Estado dos Funcionários, Estatuto legal, Lisboa, 1914, p. 46. 
73. O Estado dos Funcionários, Estatuto legal, Lisboa, 1914, p. 47. 
74. António Ribeiro da Costa e Almeida, Elemento de Direito Público e Administrativo Portuguez, cit., 

pp. 183 e segs., e Alberto Xavier, Estatuto dos Funcionários, (Justificação Jurídico-Política da Questão e 
Projecto de Lei), Lisboa, Portugal-Brasil Limitada, Sociedade Editora, pp. 27 e 28. 

75. Estatuto dos Funcionários, cit., p. 28.  
76. Concretiza Alberto Xavier que o Supremo Tribunal Administrativo funcionava “mais como um órgão 

de consulta do que como um órgão deliberante”, explicando: “A sua competência é restrita; as suas decisões, 
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o contencioso administrativo esteve entregue aos tribunais judiciais; em 1930, foram 

reintroduzidos os tribunais administrativos (“com recriação definitiva do STA em 1933”), 

inseridos na Administração77. 

2. O sentido do princípio da separação de poderes no Estado de Direito democrático 

O princípio da separação de poderes iniciou-se doutrinária e político-institucionalmente 

como um princípio de liberdade: tratava-se de criar um quadro institucional de limitação do 

poder e protecção da “esfera individual”78. Em ordem a este objectivo, quer-se equilibrar os 

poderes, separando-os pela materialidade das funções e, numa fase primeira, o equilíbrio 

social das classes e das legitimidades (numa Constituição mista)79. O equilíbrio é pensado 

também como recíproca limitação (“checks and balances”) que importa a interdependência, 

                                                                                                                                                                  
salvo nalgumas hipóteses sem maior importância, são tomadas em forma de consultas que sobem à 
homologação do respectivo ministro que pode ou não com elas conformar-se. Desta maneira, o Poder 
executivo poderá, sempre que queira, intervir indirectamente na vida administrativa dos municípios e das 
paróquias.” Cfr. Estatuto dos Funcionários, cit., pp. 34 e 35. 

77. A “reinstauração, entre 1924 e 1930, do sistema de controlo da administração pelos tribunais 
judiciais” foi propiciado pelo “aumento drástico das recusas de homologação governamental das consultas do 
STA” (Marcelo Rebelo de Sousa e André Salgado de Matos, Direito Administrativo Geral, Introdução e 
princípios fundamentais, cit., p. 120). Segundo Magalhães Colaço, “a extinção das jurisdições administrativas 
filia-se no desejo de compressão das despesas” (p. 146). Este último autor critica vivamente tal extinção, 
dizendo, designadamente, que “correspondia a uma necessidade histórica e actual”, que se “mutil[ava] o 
poder executivo, cortando cerce um ramo indispensável da sua actividade constitucional, enxertando-o num 
poder diverso, onde ele fará efeito de corpo estranho, organismo repugnante e obrigará a função imprópria” 
(p. 146). Cfr. Lições de Direito Administrativo, “segundo as prelecções do Exm.º Sr. Dr. Magalhães Colaço, 
ao 3.º ano jurídico de 1923-24”, cit., pp. 86 a 89.  

78. Sérvulo Correia, Legalidade e Autonomia Contratual nos Contratos Administrativos, Almedina, 
Coimbra, 1987, p. 25, e Joaquim Thomaz Lobo D’Ávila, Estudos de Administração, cit., p. 63 (“A separação 
do poder legislativo e executivo é uma condição essencial das liberdades públicas e individuais”), Victor 
Goldschmidt, na Introdução à edição, de 1979, da Garnier-Flammarion, Paris, 1979, De L’Esprit des Lois, p. 
51 (“é a ideia de liberdade… que constitui propriamente a parte de modernidade daquele que Madame de 
Tencin chamava seu «pequeno Romain», que esta ideia implica a de «independência jurídica recíproca do 
Parlamento e do Governo», distinta da ideia rousseana da soberania do povo”) e John Alder, Constitutional 
and Administrative Law, cit., pp. 39 e 40. 

79. Colin R. Munro, Studies in Constitutional Law, London, Butterworths, 1987, p. 187, Sérvulo 
Correia, Legalidade e Autonomia Contratual nos Contratos Administrativos, cit., p. 26, e John Alder, 
Constitutional and Administrative Law, cit., p. 61: “A constituição do século XVIII que forneceu a 
arquitectura do nosso sistema moderno foi proclamada como uma constituição ‘mista’ ou ‘equilibrada’; os 
três ‘estados’ da Coroa, Lordes e Comuns partilharam o poder, de modo a que cada um se opusesse aos 
excessos dos outros”.  
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o conceptual depuramento funcional mas o esbater da estanquecidade dos órgãos em 

virtude das funções, e o erigir de distinções formais80. 

O princípio postula a previsão constitucional de vários órgãos do poder público e a 

repartição racional de competências entre eles. Postula também que cada um não possa 

arrogar-se ou invadir as competências alheias, exercendo “funções que são essencialmente 

conferidas a outro e diferente órgão” ou atribuir-se “competências em domínios para os 

quais não foi concebido, nem vocacionado”, com perigo para a sua distinção, colaboração e 

equilíbrio81. Ou seja, “a margem de tolerância funcional não poderá ir até ao ponto de 

subverter o sentido nuclearmente constitutivo do poder que as funções actuem ou em 

termos de, ultrapassado esse ponto, ele se ver transmutado num outro poder”82. 

O princípio da separação de poderes constitui, pois, um referente-modelo da organização 

política nos Estados ocidentais83, um das “dimensões estruturantes do Estado-de-Direito” 

democrático84, “um princípio orgânico da Constituição que faz o lugar duma viga-                            

-mestra”85, a par do “respeito pelos princípios materiais da Constituição ..., de modo muito 

                                                      
80. Sérvulo Correia, Legalidade e Autonomia Contratual nos Contratos Administrativos, pp. 29 e 30 (“a 

emissão por distintos órgãos de actos materialmente idênticos forçou a elaboração de critérios de ordem 
formal”), John Alder, Constitutional and Administrative Law, cit., p. 58, e Colin R. Munro, Studies in 
Constitutional Law, cit., pp. 193 e segs.  

81. Acórdão n.º 195/94 - Processo n.º 478/93, do Tribunal Constitucional, publicado na Revista de 
Legislação e Jurisprudência, Ano 127.º, n.º 3845, p. 250. 

Nas palavras de António Ribeiro da Costa e Almeida, os poderes do Estado são “as instituições principais 
que tem por fim o exercício da soberania. As constituições definem e separam as atribuições de cada um 
destes poderes de forma a que cada um se exerça livremente dentro da sua esfera, sem invadir as atribuições 
dos outros” - Elementos de Direito Público e Administrativo Portuguez, cit., pp. 6 e 7. 

82. Castanheira Neves, “T.C., Acórdão n.º 810/93 - Processo n.º 474/88 (O problema da 
constitucionalidade dos assentos)”, in Revista de Legislação e de Jurisprudência, Ano 127, n.º 3840, p. 96. 

83. Pierre Moor, Droit Administratif, Vol. I, Les fondements généraux, Editions Stæmpfli & Cie SA 
Berne, 1988, p. 155, artigo 16.º da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, Victor 
Goldschmidt, na Introdução à edição, de 1979, da Garnier-Flammarion, Paris, 1979, De l’esprit des lois, pp. 
49 e 50, e Giorgio Malinverni, “L’expérience de la Commission européenne pour la démocratie par le droit 
(Commission de Venise)”, in Revue Universelle des Droits de L’Homme, Vol. 7, n.º 11-12, de 29 de 
Dezembro de 1995, p. 391. 

84. Castanheira Neves, “T.C., Acórdão n.º 810/93 - Processo n.º 474/88 (O problema da 
constitucionalidade dos assentos)”, in RLJ, Ano 127, n.º 3840, p. 94. 

85. Tribunal Constitucional Federal alemão, em decisão de 18 de Dezembro de 1953, apud Karl 
Engisch, Introdução ao Pensamento Jurídico, cit., p. 325.  
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particular, dos direitos fundamentais das pessoas e dos cidadãos”86. A separação, de 

“sentido estrutural-funcional”87, é condição de racionalidade na concepção e no exercício 

do poder e um “meio de fazer efectivar” os “direitos dos cidadãos” e as suas “garantias 

constitucionais”88. Constituições há que não mencionam expressamente o princípio ou a 

separação de poderes, outras quedam-se pela enunciação da garantia da independência do 

poder judicial89.  

Se do Estado constitucional democrático constitui uma das suas peças fundamentais, 

parece, não obstante, andar ainda à procura da sua suficiência resolutiva, o que inclui o 

concreto apuramento conceitual da separação orgânico-funcional e das interdependências 

necessárias90. A “evolução [o modelo da separação de poderes] caracteriza-se pela 

diminuição da densidade normativa”91 e “apresenta traços fugidios e inadaptáveis a 

repartições apriorísticas e ligadas a constelações políticas ultrapassadas” ou localizáveis92. 

                                                      
86. José Manuel Cardoso da Costa apud Acórdão n.º 494/99/T. Const. - Processo n.º 516/99, in DR., II 

Série, n.º 204, de 1.09.99, p. 13 096. 
O Estado democrático pressupõe que o povo é “a origem e o ponto de referência de todo o poder” e 

“exige que o exercício desse mesmo poder seja posto a cargo de diversos titulares total ou parcialmente 
independentes: nesta contitularidade do poder estadual reside, de resto, o conteúdo mínimo e o sentido 
essencial do princípio da divisão (horizontal e vertical) dos poderes como ele, hoje em dia, é entendido” - José 
Casalta Nabais, Contratos Fiscais (Reflexões acerca da sua admissibilidade), Coimbra Editora, 1994, Boletim 
da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, p. 15. 

87. Expressão de Castanheira Neves, “T.C., Acórdão n.º 810/93 - Processo n.º 474/88 (O problema da 
constitucionalidade dos assentos)”, in RLJ, Ano 127, n.º 3840, p. 93. 

88. António Ribeiro da Costa e Almeida, Elementos de Direito Público e Administrativo Portuguez, cit., 
p. 7. 

89. Pierre Moor, Droit Administratif, Vol. I, cit., pp. 166 e 167, John Alder, Constitutional and 
Administrative Law, cit., p. 55, e R.F.V. Heuston, Essays in Constitutional Law, cit., pp. 52 e 53. 

Para Sérvulo Correia, “o papel da separação de poderes torna-se mais decididamente organizatório e 
centra-se na distinção entre as diversas actividades do Estado, isto é, na classificação objectiva dos modos de 
exercício da soberania” - Legalidade e Autonomia Contratual nos Contratos Administrativos, cit., p. 32. 

90. J.J. Gomes Canotilho, “Anotação ao Acórdão 24/98 - Processo 621/97, do Tribunal Constitucional 
(competência quanto à fixação e eliminação de portagens rodoviárias)”, Revista de Legislação e de 
Jurisprudência, Ano 131.º, 1 de Junho/1 de Julho de 1998, n.ºs 3887 e 3888, pp. 93 e 94, e John Alder, 
Constitutional and Administrative Law, cit., p. 56 (: “A separação de poderes é um ideal que num mundo 
imperfeito é difícil de realizar. Na verdade uma estrita aplicação da doutrina produziria paralisia num sistema 
de governo”). 

91. Pierre Moor, Droit Administratif, Vol. I, cit., p. 159. 
92. J. J. Gomes Canotilho, “Anotação ao Acórdão n.º 24/98 do Tribunal Constitucional”, cit., p. 93, 

Antunes Varela, anotação ao Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, de 18 de Março de 1986, RLJ, Ano 
124.º, n.º 3813, de 1 de Abril de 1992, p. 377, John Alder, Constitutional and Administrative Law, cit., pp. 40 
e 58, e Giorgio Malinverni, “L’expérience de la Commission européenne pour la démocratie par le droit 
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Assim, por exemplo, John Alder, sobre a separação de poderes no Reino Unido, observa: 

“diferentemente dos Americanos, nos confiamos numa concentração de poder entre 

legislativo e executivo [embora, estes permaneçam distintos e com diferentes funções e na, 

relação entre eles, se destaque o papel de oposição93]. Preocupa-nos sobretudo manter a 

separação entre tribunais e o poder legislativo mas mesmo esta é incompleta”94. 

A caracterização material das funções estaduais não pode situar-se a um nível universal e 

intemporal, mas é um “problema histórico-constitucionalmente condicionado”95, 

determinado pela concreta “ordenação de competências jurídico-constitucionais”96. A 

conceptualização material da diferença entre as funções do Estado, delimitadora por inteiro 

das mesmas, deu lugar à teoria do núcleo essencial das funções e esta à teoria da adequação 

funcional de órgãos e tarefas constitucionais. Sem prejuízo de alguma relatividade na 

delimitação das funções estaduais97, da identificação de cujo núcleo essencial não 

prescinde, o modelo não redunda numa neutral partilha do poder público. Coloca-se sob a 

                                                                                                                                                                  
(Commission de Venise)”, in Revue Universelle des Droits de L’Homme, Vol. 7, n.º 11-12, de 29 de 
Dezembro de 1995, p. 391. 

93. John Alder, Constitutional and Administrative Law, cit., p. 56.  
94. John Alder, Constitutional and Administrative Law, cit., p. 54 e p. 56. 
95. Afonso Rodrigues Queiró, “A função administrativa”, Revista de Direito e de Estudos Sociais, Ano 

XXIV, Janeiro-Setembro, n.ºs 1-2-3, pp. 4 e segs., maxime, p. 4. Afonso Queiró arruma as posições 
doutrinárias, segundo o contexto da sua percepção, entre as posições doutrinárias esgrimidas à face “das 
instituições do Estado-de-Direito liberal e pelo primado do princípio monárquico” (pp. 5 a 8), a 
“correspondente a um período de transição do Estado-de-Direito liberal para o Estado-de-Direito social e 
democrático-parlamentar” (pp. 8 a 11) e as elaboradas no contexto do “Estado-de-Direito social” e de 
“primado do princípio democrático-parlamentar” (pp. 11 e segs.). 

96. Nuno Piçarra, A Separação dos Poderes como Doutrina e Princípio Constitucional. Um Contributo 
para o Estudo das suas Origens e Evolução, Coimbra Editora, 1989, p. 264, Rogério Ehrhardt Soares, Direito 
Administrativo, Lições fotocopiadas Universidade Católica Portuguesa, Faculdade de Ciências Humanas, 
Curso de Direito do Porto, pp. 36 e segs., Marcelo Rebelo de Sousa e André Salgado de Matos, Direito 
Administrativo Geral. Introdução e Princípios Fundamentais, Tomo I, D. Quixote, 2004, pp. 129 e 130, e 
Joaquim Thomaz Lobo D’Ávila, Estudos de Administração, Lisboa, 1874, p. 253 (“O princípio da divisão dos 
poderes, geralmente admitido, não tem em todas as constituições o mesmo alcance e a mesma significação; as 
atribuições dos poderes legislativo, executivo e judicial, podem ser mais ou menos amplas, relativamente 
consideradas, e assim prepondera um ou outro destes poderes no andamento dos negócios do país, e necessita 
ter uma organização mais robusta quando é mais larga a sua missão.”). 

97. Nuno Piçarra, A Separação dos Poderes como Doutrina e Princípio Constitucional, cit., pp. 247 e 
segs. 
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pauta de uma dupla exigência de racionalidade: i) a divisão racional (adequação funcional); 

ii) e o exercício racional do “conjunto funcional adequado”98.  

Importa, pois, perguntar não só ou não tanto sobre a concreta correspondência órgão-                         

-função, se determinado acto ou actividade se reconduz à função típica de certo poder 

estadual, mas se podem ser levados a cabo por certo ente ou poder estadual e, podendo-o, o 

fazem de forma legítima99. O princípio surge, pois, “como princípio de adequação dos 

órgãos constitucionais às respectivas funções, de acordo com a sua estrutura, o seu 

procedimento e a sua legitimação”100, “como princípio de organização óptima das funções 

estaduais”, determinando critérios de delimitação de competências entre os órgãos 

constitucionais, relevantes, por exemplo, no plano do controlo jurisdicional da 

discricionariedade administrativa. 

Na economia do presente trabalho, releva a distinção entre função administrativa e função 

jurisdicional, que importa delimitar nos seus traços gerais, o que se faz, primeiro, a partir 

                                                      
98. Pierre Moor, Droit Administratif, Vol. I, cit., p. 156 e p. 163 (: “Se se quiser resumir numa frase a 

riqueza do modelo da separação dos poderes, dir-se-á que ela representa uma tentativa de, aliás em parte 
conseguida, de adequação entre uma forma e um conteúdo”), J.J. Gomes Canotilho, “Anotação ao Acórdão 
24/98 - Processo 621/97, do Tribunal Constitucional (competência quanto à fixação e eliminação de portagens 
rodoviárias)”, cit., p. 93 (“em muitas hipóteses o problema que se coloca... é... o de saber se o exercício de 
certa função foi feito pelo órgão constitucionalmente legítimo e de forma constitucionalmente adequada”) e 
Luís Pedro Pereira Coutinho, “As duas subtracções. Esboço de uma reconstrução da separação entre as 
funções de legislar e de administrar”, in Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Volume 
XLI, n.º 1, pp. 126 e 127 (destacando a importância das “condições jurídicas materiais, organizatórias ou 
procedimentais, pensadas a partir da Constituição” como limite ao exercício pelo legislador da função 
administrativa). 

99. Nuno Piçarra, A Separação dos Poderes como Doutrina e Princípio Constitucional, cit., p. 264 (“O 
que importa num Estado constitucional não será tanto saber se o que o legislador, o governo ou o juiz fazem 
são actos legislativos, executivos ou jurisdicionais em sentido formal ou material, mas se o que eles fazem 
pode ser feito e é feito de forma legítima”) e J.J. Gomes Canotilho, “Anotação ao Acórdão 24/98 - Processo 
621/97, do Tribunal Constitucional (competência quanto à fixação e eliminação de portagens rodoviárias)”, 
cit., pp. 95 e 96 (“O apelo a uma teoria da adequação funcional visa não tanto captar as relações de poderes 
como relações de limites e de proibições de ingerência nos núcleos essenciais de cada uma das funções, mas 
sim compreender uma ordem constitucional de competências onde se descubra uma legitimação para cada 
órgão desempenhar as atribuições e tarefas relativamente às quais ele surja como o mais idóneo, adequado e 
eficaz no plano de competências e funções”). Daí que o que se deve perguntar no caso é, para além de saber 
se o problema das portagens é abrangível entre as competências da Assembleia da República, dispositivas ou 
de controlo, se, em concreto, é funcionalmente justo e organicamente adequado, que chamasse a si a 
respectiva decisão política legislativa. 

100. Nuno Piçarra, A Separação dos Poderes como Doutrina e Princípio Constitucional, cit., p. 251 e p. 
262 (os critérios “de estrutura orgânica funcionalmente adequada, de legitimação para a decisão e de 
responsabilidade pela decisão”), Pierre Moor, Droit Administratif, Vol. I, cit., p. 163, e Marcelo Rebelo de 
Sousa e André Salgado de Matos, Direito Administrativo Geral, cit., p. 130. 
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do pensamento de alguns autores clássicos e, depois, sob a perspectiva dos critérios comuns 

da sua aferição. 

3. A distinção entre função administrativa e função jurisdicional 

3.1. Enquadramento doutrinário 

“A teoria da separação de poderes foi reconhecida desde pelo menos Aristóteles”, que 

dividiu o poder de acordo com os “interesses de classe, correspondentes à [realeza] 

monarquia, aristocracia [oligarquia] e democracia [república]”101. Em meados do século 

XVII, a doutrina da separação de poderes fazia parte do “pensamento político geral 

comum”, com escritos vários a postular um “sistema de governo” com uma divisão tripla 

dos poderes colocados em “diferentes mãos”102. O Visconde Bolingbroke, em escritos de 

1743 e 1730, dotados de uma intencionalidade prática, referenciada à análise crítica que 

fazia da “constituição Britânica tal como era na primeira metade do século XVIII”, 

exprimia o seguinte entendimento: i) o Rei é titular do poder executivo e “de outros poderes 

e prerrogativas, a que chamamos prerrogativa”; ii) “[a]s duas Houses of Parliament têm os 

seus direitos e privilégios, alguns dos quais são comuns, outros particulares. Preparam, 

aprovam os projectos de lei ou rejeitam-nos. Interpelam, representam, aconselham, 

censuram”; iii) “[a] suprema judicatura reside nos Lords”; iv) “[o]s Comuns são o grande 

inquiridor da nação” e compete-lhe aprovar o orçamento e as contas; v) a salvaguarda do 

                                                      
101. John Alder, Constitutional and Administrative Law, Mcmillan Professional Masters, 1989, p. 53. O 

autor afirma que tal versão aristotélica da separação de poderes “se reflecte parcialmente nas instituições 
britânicas do monarca, House of Lords e House of Commons”. Ver, também, Colin R. Munro, Studies in 
Constitutional Law, London, Butterworths, 1987, pp. 186 e 187. 

Aristóteles divide os governos em governos puros e em governos impuros, consoante sejam exercidos “no 
interesse geral” ou o interesse daqueles que o exercem, tomando as formas, respectivamente, de realeza, 
aristocracia e república e de tirania, oligarquia e democracia ou demagogia. Ver José Frederico Laranjo, A 
Política de Aristóteles, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1899, pp. 12, 13 e 38 e segs., e Aristotle, The 
Politics, translated by T. A. Sinclair, revised and re-presented by Trevor J. Sauders, Penguin Books, 1981, pp. 
235 e segs.  

102. Colin R. Munro, Studies in Constitutional Law, cit., pp. 188 e 189. No sentido diferente ao de Colin 
R. Munro, Harry Calvert defende que a doutrina da separação de poderes “é ineficiente como fonte de 
protecção no quadro da constituição britânica” e, em geral, é uma noção historicamente situada. Cfr. An 
Introduction to British Constitutional Law, Blackstone Press Limited, 1985, p. 31.  

Harry Calvert informa que “[o]s Reis desde cedo deixaram, por uma questão prática, de decidir em pessoa 
e em 1607 começou a ser aceite, e foi decidido no Prohibitions del Roy (1607) 12 Co Rep 63, que perderam o 
poder de o fazer” (idem, p. 196). 
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conjunto da depende do “equilíbrio entre as partes”, o qual passa pelo reconhecimento da 

respectiva interdependência”103.  

No pensamento da divisão dos poderes, distinguiu-se John Locke, teorizando a partir das 

ideias de soberania popular e da limitação do poder. Segundo o autor, os governos 

monárquicos, servindo a edificação dos Estados, e enquanto ordenados à segurança e ao 

bem públicos, “nenhuma contenda [suscitaram] entre os directores e o povo acerca dos 

governantes ou governo”104. Mas os homens - que tinham deixado o seu estado natural, 

onde eram “naturalmente livres, iguais e independentes”, e entrado na sociedade, pelo seu 

consentimento e convenção com outros homens, “a fim de haver segurança, paz, e sossego 

entre eles, e obterem um gozo seguro das suas propriedades, e uma segurança maior contra 

qualquer que não pertence à sociedade” -, ante o desvio ou viciação no exercício desse 

poder, “julgaram necessário examinar com mais cuidado a origem e direitos do governo; e 

de excogitar meios para restringir a exorbitância, e prevenir os abusos daquele poder, que 

eles tinham confiado nas mãos de outrem unicamente para o seu próprio bem, mas que se 

usava e empregava em seu prejuízo”105. Por isso, o autor advoga que o poder “deve ser 

exercido por meio de leis estabelecidas e promulgadas, a fim de que o povo, não só possa 

saber qual é a sua obrigação, e esteja salvo e seguro dentro dos limites da lei, mas também 

para que os governantes se contenham dentro dos seus devidos limites, e não sejam 

tentados pelo poder que eles têm nas suas mãos a empregá-lo para fins e medidas contrárias 

ao bem público, e que o povo não aprove espontaneamente”106. Para John Locke, o poder 

                                                      
103. Colin R. Munro, Studies in Constitutional Law, cit., p. 189. 
104. Ensaio sobre a Verdadeira Origem, Extensão e Fim do Governo Civil, tradução de João Oliveira 

Carvalho, feita em Londres, em 1833, do original “An Essay concerning the true original extent, and end of 
Civil Government”, publicada com actualização ortográfica pelas Edições 70, em 1999, p. 98.  

105. Ensaio sobre a Verdadeira Origem, Extensão e Fim do Governo Civil, cit., p. 98. “No princípio”, a 
monarquia era a forma de governo “simples e a mais clara para os homens, a quem nem a experiência tinha 
instruído sobre as formas de governo, nem a ambição ou arrogância do império tinha ensinado a se 
acautelarem das usurpações da prerrogativa, ou das inconveniências do poder absoluto; não era de admirar 
que eles não cuidassem muito em pensar sobre os meios de restringir quaisquer exorbitâncias daqueles que 
tinham autoridade sobre si” (p. 95), mas era “também a mais própria para a sua condição e estado presente, 
que tinha mais necessidade de defesa contra as ofensas e invasões externas do que de multiplicidade de leis”. 
Sendo “poucas as controvérsias”, também “não eram precisas muitas leis para as decidir, nem muitos oficiais 
para superintender os processos, ou fazer executar a justiça, onde havia poucas ofensas e poucos ofensores” 
(p. 95). 

106. Ensaio sobre a Verdadeira Origem, Extensão e Fim do Governo Civil, cit., p. 115.  
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legislativo é, como tal, o poder supremo, “poder delegado pelo povo”, “derivado do povo 

por uma concessão”107 108, “ao qual os outros estão e devem estar subordinados”109. A 

supremacia do poder legislativo e a subordinação do poder executivo e federativo não 

significa em John Locke a ausência da sua distinção e da sua separação110: “como pode vir 

a servir de grande tentação para a fragilidade humana, apta a abarcar a si o poder que as 

mesmas pessoas que têm o poder de fazer leis, tenham também o poder de as executar, por 

meio do que se podem isentar da obediência às leis que fazem, e acomodá-las não só à sua 

confecção, mas também à sua execução, à sua vantagem particular, e por este meio virem a 

ter interesses diversos dos do resto da sociedade, contra o fim da sociedade e do 

governo”111, há que “pôr em equilíbrio o poder do governo, constituindo algumas das suas 

partes em diversas mãos”112 e o próprio poder legislativo nas “de várias pessoas”113 114. A 

“prerrogativa”, John Locke define-a como o “poder de obrar segundo a discrição para o 

                                                      
107. Ensaio sobre a Verdadeira Origem, Extensão e Fim do Governo Civil, cit., pp. 109 e 117.  
108. Como “todo o poder que é dado como delegação para se obter um fim, limitado por esse fim, todas as 

vezes que esse fim for manifestamente desprezado ou oposto”, o povo – que “retém perpetuamente um poder 
supremo para se salvar das tentativas e desígnios de qualquer corpo, até mesmo dos seus legisladores” – pode 
retomá-lo (Ensaio sobre a Verdadeira Origem, Extensão e Fim do Governo Civil, cit., pp. 123, 124, 180 e 
181). Como observa John Alder, a enfática radicação da soberania no povo é relativizada pela redução do seu 
“papel directo” à “escolha e ao remover do poder legislativo” e pela pluralidade de fins do poder público, que 
não é apenas o de assegurar os direitos individuais (Constitutional and Administrative Law, Mcmillan 
Professional Masters, 1989, p. 41).  

109. Ensaio sobre a Verdadeira Origem, Extensão e Fim do Governo Civil, cit., pp. 123 a 125.  
John Loche precisa, ainda, que “sendo a constituição do legislativo o acto original e supremo da 

sociedade, anterior a todas as suas leis positivas, e dependendo inteiramente do povo, nenhum poder inferior 
pode alterá-lo” (Ensaio sobre a Verdadeira Origem, Extensão e Fim do Governo Civil, cit., pp. 128 e 129). 

110. . 
111. Ensaio sobre a Verdadeira Origem, Extensão e Fim do Governo Civil, cit., p. 119. 
112. Ensaio sobre a Verdadeira Origem, Extensão e Fim do Governo Civil, cit., pp. 95 e 131. 
113. Ensaio sobre a Verdadeira Origem, Extensão e Fim do Governo Civil, cit., p. 119: “por isso em 

repúblicas bem ordenadas, aonde o bem do todo é considerado como deve ser, o poder legislativo está nas 
mãos de várias pessoas, as quais, devidamente reunidas, têm por si mesmas, ou juntas com outras, o poder de 
fazer leis, e logo que elas se acham feitas, o legislativo se dissolve, e então as mesmas pessoas que o 
compunham ficam sujeitas às leis que fizeram, o que é como um vínculo novo e próximo que os obriga a 
terem o cuidado de fazer essas leis unicamente para o bem público”. 

114. Em John Locke, o poder legislativo, em função de quem o exerce, dá lugar a diferentes formas de 
governo. Cfr., designadamente, p. 124 (“o executivo está numa só pessoa que também tem parte no 
legislativo”), p. 168 (“tendo uma confiança dupla posta nele, que vem a ser, a parte que se lhe deu no 
legislativo e a suprema execução da lei”) e p. 125 (“O poder executivo colocado em qualquer outra parte que 
não seja uma pessoa que tem também quinhão no legislativo, é visivelmente subordinado e responsável ao 
mesmo legislativo e pode ser mudado e deposto a aprazimento).  
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bem público sem a prescrição da lei, e algumas vezes até mesmo contra ela”115. Articulando 

este enunciado com a caracterização do poder legislativo, como poder supremo “ao qual os 

outros estão e devem estar subordinados”116, dir-se-á que a lei funciona, em relação à 

prerrogativa, apenas de forma negativa, isto é, como um limite e não como fundamento ou 

apoio para o seu agir e, nalguns casos, mesmo “contra o directo sentido literal da lei”, 

presumindo-se, neste caso, o consentimento do povo117. 

O poder executivo é necessário à execução das leis, que “têm uma força constante e 

duradoura”, sendo, portanto, permanente – é “um poder sempre em ser que olhe pela 

execução das leis que estão feitas”118 – e o poder federativo, o “poder da guerra e da paz, de 

fazer ligas e alianças, e todas as transacções com todas as pessoas e sociedades fora da 

república”119. Embora diferentes, para John Locke “eles mal podem estar separados, e 

depositados ao mesmo tempo em mãos de pessoas distintas (...), por cujo meio a força 

pública estaria debaixo de diferentes mandos; o que daria lugar uma vez ou outra a causar 

desordem e ruína”120. 

Quanto ao poder judicial, John Locke fala da existência da “judicatura” - “uma autoridade 

de decidir litígios entre” os homens, que constitui uma “apelação comum” - como uma 

característica e necessidade do estado de sociedade, pois, ao entrar neste, deixou o homem 

de ser “juiz para si mesmo, e o executor” “renunciou ao poder que tinha de punir as ofensas 

cometidas contra a lei natural, segundo o seu próprio juízo particular; mas também deu à 

república, juntamente com o juízo das ofensas que ele renunciou no legislativo em todos os 

casos em que puder apelar para o magistrado, o direito de empregar a sua força para a 

execução das sentenças da mesma república, todas as vezes que ele para isso for chamado; 

as quais na verdade são suas sentenças próprias, pois que foram dadas por ele mesmo, ou 
                                                      

115. “(...) a permissão que o povo dá aos seus governantes para fazer várias coisas, segundo eles melhor o 
entenderem, quando a lei é muda, e também algumas vezes contra o directo sentido literal da lei, sendo para o 
bem público, e havendo o consentimento tácito quando assim for feito” - Ensaio sobre a Verdadeira Origem, 
Extensão e Fim do Governo Civil, cit., pp. 133 e 134. 

116. Ensaio sobre a Verdadeira Origem, Extensão e Fim do Governo Civil, cit., pp. 123 a 125.  
117. Cfr. penúltima nota. Em sentido diferente, Paulo Otero, Legalidade e Administração Pública, O 

sentido da vinculação administrativa à juridicidade, Almedina, 2003, p. 57. 
118. Cfr. Ensaio sobre a Verdadeira Origem, Extensão e Fim do Governo Civil, cit., p. 119. 
119. Cfr. Ensaio sobre a Verdadeira Origem, Extensão e Fim do Governo Civil, cit., p. 120.  
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por seu representante”121. Os homens saídos do estado natural e constituídos em sociedade 

civil, estabeleceram “para esse fim um juiz com autoridade para decidir todas as disputas, e 

indemnizar os prejuízos causados a qualquer dos membros da república, cujo juiz é o 

legislativo, ou magistrado eleito por ele”122. 

Em meados do século XVIII, Montesquieu vai mais longe no tecimento da divisão dos 

poderes e da limitação jurídica do poder como condição de liberdade123. Caracterizam a sua 

concepção as seguintes ideias fundamentais:  

a) A ideia de que “para que não haja abuso do poder, é preciso que, pela disposição das 

coisas, o poder detenha o poder”124. As “funções do Estado s[ão] confiadas a órgãos 

distintos, que estejam em condições de se impedirem mutuamente de extravasar os seus 

                                                                                                                                                                  
120. Cfr. Ensaio sobre a Verdadeira Origem, Extensão e Fim do Governo Civil, cit., p. 121.  
121. “Eis aqui - prossegue John Locke - donde se deriva a origem do poder legislativo e executivo da 

sociedade civil, a qual deve julgar segundo as leis estabelecidas as penas que se devem impor às diferentes 
ofensas, quando são cometidas dentro da república, e determinar igualmente por meio de sentenças casuais 
fundadas nas presentes circunstâncias do facto o modo como se devem vingar as ofensas externas, e empregar 
em ambos estes casos a força toda dos membros quando assim for” - Ensaio sobre a Verdadeira Origem, 
Extensão e Fim do Governo Civil, cit., p. 82. 

122. Ensaio sobre a Verdadeira Origem, Extensão e Fim do Governo Civil, cit., p. 83. Na monarquia 
absoluta, sendo o príncipe aquele que é tido como tendo “todo o poder, tanto legislativo como executivo, não 
há juiz que tenha autoridade de decidir justa e indiferentemente para quem se apele, e de cuja decisão se possa 
esperar alívio e indemnização de alguma ofensa ou inconveniência que aconteça receber-se do Príncipe ou por 
ordem sua” (pp. 83 e 84).  

123. Madison, relativamente à máxima de que os poderes “legislativo, executivo e judicial devem ser 
separados e distintos”, como condição de liberdade, refere que se Montesquieu “não é o autor deste 
inestimável preceito na ciência política, ele tem pelo menos o mérito de o expor e recomendar muito 
eficazmente à atenção da humanidade” (“Federalist n.º 47”: “The Particular Structure of the New Government 
and the Distribuition of Power among its Different Parts” (http: 
//www.foundingfathers.info/federalistpapers/fed47.htm.) 

124. “Pour qu’on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête 
le pouvoir” – Montesquieu, De L’Esprit des Lois, I, Livre XI, Chapitre IV, Garnier-Flammarion, Paris, 1979, 
p. 293.  
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próprios limites de competência”125, sendo esta disposição “uma condição essencial da 

liberdade”126. 

b) A ideia de que cada função deve ser cometida a um órgão não só distinto como 

“largamento especializado127. “O corpo representativo não deve … ser escolhido para 

tomar qualquer resolução activa”, mas “para fazer leis, ou para ver se foram bem 

executadas as que fez; o que pode fazer muito bem, não podendo senão ele fazer 

bem”128. O poder legislativo, se executasse as leis, poderia ”deixar de se guiar apenas 

pela razão”, “esperando tirar alguma vantagem pessoal ou subtrair-se à execução”129.  

Ao poder executivo cabe a execução das leis e o exercício “do poder executivo que 

depende do direito das gentes”, de acordo com o qual “o príncipe ou o magistrado faz a 

paz ou a guerra, envia e recebe embaixadas, estabelece a segurança, prevê invasões”130. 

                                                      
125. Guillaume Bacot, “L’Esprit des Lois. La séparation des pouvoirs et Charles Eisenmann”, Revue du 

Droit Public et de la Science Politique en France et à L’Étranger, n.º 3, 1992, p. 650, e Montesquieu, De 
L’Esprit des Lois, I, Livre XI, Chapitre VI, Garnier-Flammarion, Paris, 1979, pp. 294 a 304. 

De onde resulta, “qu’il faut fixer «des limites» à tout pouvoir; et ces limites se comprennent le plus 
naturellement, et jusqu’a preuve du contraire, comme des limites de compétence” (Guillaume Bacot, cit., p. 
631). Trata-se de cada poder “obrigar o outro a respeitar a sua própria competência”, de os “fixar e manter no 
seu domínio respectivo de competência” (p. 632 e p. 635). Os “meios de acção recíproca dos diferentes 
poderes não servem senão para os delimitar e separar” (p. 636).  

126. Lopes Praça, Direito Constitucional Portuguez, Estudos sobre a Carta Constitucional de 1826 e Acto 
Addicional de 1832, Coimbra, Imprensa Litteraria, 1878, publicação facsimilizada no Boletim da Faculdade 
de Direito da Universidade de Coimbra, Stvdia Ivridica 25, Classici Lusitani - 1, Coimbra Editora, 1997, p. 
LIX, José Frederico Laranjo, Princípios e Instituições de Direito Administrativo, Coimbra, Imprensa da 
Universidade, 1888, p. 6 (a “necessidade, para se manter a liberdade, de não confiar à mesma pessoa, singular 
ou colectiva, os vários poderes públicos”, teorizada por Montesquieu, e a separação entre poder constituinte e 
poder constituído, de Rousseau, constituem as “duas ideias… base teórica e prática do direito público 
moderno”), Montesquieu, De l’Esprit des Lois, Livre XI, Chapitre VI, edição citada, p. 295, e Guillaume 
Bacot, “L’Esprit des Lois. La séparation des pouvoirs et Charles Eisenmann”, cit., p. 645 (: A separação de 
poderes constitui “um complemento necessário para garantir a liberdade política”); e Montesquieu (in Mes 
pensées, n.º 884) apud Charles Eisenmann (: “As leis fundamentais que caracterizam os governos moderados 
implicam uma certa separação de poderes; consoante estes sejam distribuídos, há uma maior ou menor 
aproximação da liberdade política”). 

127. Guillaume Bacot, “L’Esprit des Lois. La séparation des pouvoirs et Charles Eisenmann”, cit., p. 628 
(Uma “autorité distincte et bien spécialisée”), p. 630 (“Il est bien certain que Montesquieu n’envisageait pas 
une stricte spécialisation fonctionnelle des organes. Mais cela ne signifie pas qu’il n’ait pas souhaité que 
chaque autorité demeure très largement spécialisée”) e Jorge Miranda, Ciência Política, Formas de Governo, 
Lisboa, 1996, p. 96. 

128. Montesquieu, De L’Esprit des Lois, I, Livre XI, Chapitre IV, Garnier-Flammarion, Paris, 1979, pp. 
298 e 300. 

129. Guillaume Bacot, “L’Esprit des Lois. La séparation des pouvoirs et Charles Eisenmann”, cit., p. 650, 
e Montesquieu, De L’Esprit des Lois, I, Livre XI, Chapitre IV, Garnier-Flammarion, Paris, 1979, p. 302. 

130. Montesquieu, De L’Esprit des Lois, I, Livre XI, Chapitre IV, cit., p. 294, e Chapitre XVII, pp. 316 e 
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O poder judicial, que pune os crimes e resolve os diferendos entre os particulares131, 

exerce-se sobre os casos particulares132. A separação do poder judicial surge como uma 

primeira delineação essencial da liberdade dos governos moderados133. É de certa forma 

um poder “invisível e nulo”, não adstrito, “nem a um certo estado, nem a uma certa 

profissão”134, não sendo “uma força instituída susceptível de deter ou limitar pelos seus 

próprios meios os outros poderes”135 136. 

c) Concebendo que cada “poder seja largamento especializado”, enuncia derrogações à 

“estrita especialização de funções”137. 

Quanto ao poder de julgar, diz que se, em geral, o “poder de julgar não deve estar unido 

a nenhuma parte do legislativo, existem três excepções, fundadas no interesse particular 

daquele que deve ser julgado”, a saber:  

(1) Os nobres devem ser julgados pela “parte do corpo legislativo que os representa” e 

não pelos “tribunais ordinários”, em nome do direito a serem julgados pelos seus 

pares, de que goza também o povo138, de onde serem os respectivos juízes “pessoas 

tiradas do corpo do povo”139.  

                                                                                                                                                                  
317, e Guillaume Bacot, “L’Esprit des Lois. La séparation des pouvoirs et Charles Eisenmann”, cit., p. 626. 

131. Montesquieu, De L’esprit des Lois, I, Livre XI, Chapitre VI, edição citada, p. 294 e p. 296.  
132. Montesquieu, De L’esprit des Lois, I Livre XI, Chapitre VI, p. 296. O poder legislativo e o poder 

executivo “não se exercem relativamente a nenhum caso particular”, respectivamente, porque se o primeiro é 
a “vontade geral do Estado”, o segundo é a “execução dessa vontade geral”. 

133. Montesquieu, De L’Esprit des Lois, I, Livre XI, Chapitres V e VI, Garnier-Flammarion, Paris, 1979, 
pp. 204 a 208. 

134. Montesquieu, De L’Esprit des Lois, I, Livre XI, Chapitre IV, cit., pp. 296 e 298. 
135. Guillaume Bacot, “L’Esprit des Lois. La séparation des pouvoirs et Charles Eisenmann”, cit., pp. 

654 e 655 (: “as decisões judiciais «não são senão um texto preciso da lei»”, o que implicaria a subordinação 
completa dos juízes reduzidos a “efectuar uma simples tarefa de lógica dedutiva”). 

136. Parece, deste modo, seguir a disposição de Cícero, de acordo com o qual “o magistrado é a lei que 
fala enquanto a lei é um magistrado silencioso”. Cicero, in De legibus, III, 2: “le magistrat est la loi qui parle 
tandis que la loi est un magistrat silencieux” - apud Brigitte Basdevant-Gaudemet, “Puissance publique et 
Fonction publique chez Charles Loyseau”, in Revue historique de droit français et étranger, n.º 3, Juillet-
Septembre 2002, p. 293, nota 32. 

137. Guillaume Bacot, “L’Esprit des Lois. La séparation des pouvoirs et Charles Eisenmann”, cit., pp. 
630 e 628. 

138. Montesquieu, De L’Esprit des Lois, I, Livre XI, Chapitre VI, cit., p. 301 e p. 296 (“É preciso que os 
juízes sejam da condição do acusado, ou seus pares, para que ele não receie ter caído entre as mãos de pessoas 
que lhe querem mal”). 

139. Montesquieu, De L’Esprit des Lois, I, Livre XI, Chapitre VI, cit., pp. 295 e 296. 
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(2) Como “os juízes da nação não são senão a boca que pronuncia as palavras da lei … 

não podem moderar nem a sua força nem o seu rigor”, assim a intervenção daquela 

parte do corpo legislativo torna-se um “tribunal necessário”, quando se trate de 

“moderar a lei em favor dela própria, pronunciado menos rigorosamente que 

ela”140. 

(3) Quando um cidadão viole os “direitos do povo” e “pratique crimes que os 

magistrados não saibam ou não queiram julgar”, o poder legislativo, não podendo 

julgar, intervirá como acusador, não perante os tribunais da lei, “que lhe são 

inferiores” e que, compostos de pessoas extraídas do povo, como ela, não terão o 

distanciamento necessário, impondo-se então que o faça perante “a parte legislativa 

dos nobres”141. 

d) O adequado exercício das respectivas funções pressupõe o preenchimento de certas 

condições. O exercício pelo povo do poder legislativo é fundamental mas, sendo tal 

exercício directo impossível e ou inconveniente, deve exercer tal poder através de 

representantes142. Para além de uma assembleia escolhida para representar o povo, 

deve, para Montesquieu, existir uma outra para os nobres143, como forma de “garantir o 

respeito dos interesses legítimos das diferentes classes sociais, e particularmente das 

classes privilegiadas minoritárias”144, e como forma de limitação mútua145.  

                                                      
140. Montesquieu, De L’Esprit des Lois, I, Livre XI, Chapitre VI, cit., p. 301. 
141. Montesquieu, De L’Esprit des Lois, I, Livre XI, Chapitre VI, cit., p. 301.  
142. Montesquieu, De L’Esprit des Lois, I, Livre XI, Chapitre IV, cit., p. 297. O autor parece advogar o 

sistema de representação maioritário.  
143. Victor Goldschmidt, na Introdução à edição, de 1979, da Garnier-Flammarion, Paris, 1979, De 

l’Esprit des Lois, p. 49 (o “povo, representado pelos seus deputados, partilha o poder legislativo com a 
nobreza”). Em sentido diferente, Emmanuel Sieyès, Qu’est-ce que le Tiers Etat?, Quadrige / PUF, 2.e édition, 
1989, p. 31, criticando a representação em separado dos nobres, representação que diz “estranha à nação pelo 
seu princípio, pois a sua missão não vem do povo, e pelo seu objecto, pois consiste em defender não o 
interesse geral, mas o interesse particular”). 

144. Guillaume Bacot, “L’Esprit des Lois. La séparation des pouvoirs et Charles Eisenmann”, cit., p. 635: 
Não se trata de “uma estrutura de negociação destinada a apagar as divergências”. “Trata-se somente assim, 
para cada câmara, de opôr um limite à competência legislativa da outra, para a impedir de atentar contra os 
direitos das categorias sociais em relação às quais cada uma tem especial responsabilidade”).  

145. Montesquieu, De L’Esprit des Lois, I, Livre XI, Chapitre VI, cit., pp. 298 e 302 (“Le corps législatif 
y étant composé de deux parties, l’une enchaînera l’autre par sa faculté mutuelle d’empêcher.”).  
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O “corpo legislativo” não deve estar permanentemente em assembleia, nem muito 

tempo sem o estar, assim como não deve dispor ele próprio sobre o assunto, mas antes o 

executivo146. 

Montesquieu defende que o poder executivo “deve estar nas mãos de um monarca; 

porque a função executiva, que tem quase sempre necessidade de uma acção 

momentânea, é melhor administrada por um do que por vários”147. Exclui, por invocado 

sacrifício da liberdade, "que o poder executivo seja confiado a um certo número de 

homens tirados do corpo legislativo", "porque estes dois poderes ficariam unidos, as 

mesmas pessoas teriam algumas vezes e poderiam sempre tomar parte num e no 

outro"148.  

Por esta razão e para garantia da imparcialidade do julgamento, Montesquieu advoga 

que a justiça não deve ser feita por magistrados fixos e permanentes, mas “por pessoas 

vindas do corpo do povo (...) para formar um tribunal que não dure senão o tempo 

necessário”149.  

e) A limitação do poder deve assentar também no contrabalanceamento dos poderes, dado 

pelas “faculté de statuer” – “o direito de ordenar por si próprio, ou de corrigir aquilo 

                                                      
146. Montesquieu, De L’Esprit des Lois, I, Livre XI, Chapitre VI, cit., pp. 299 e 300 (“il faut donc que se 

soit la puissance exécutrice qui règle le temps de la tenue et de la durée de ces assemblées, par rapport aux 
circonstances qu’elle connaît”). 

147. Montesquieu, De l’esprit des lois, Livre XI, Chapitre VI, edição citada, p. 299, e Guillaume Bacot, 
“L’Esprit des Lois. La séparation des pouvoirs et Charles Eisenmann”, cit., p. 627. 

148. Montesquieu, De L’Esprit des Lois, I, Livre XI, Chapitre VI, p. 299, e Guillaume Bacot, “L’Esprit 
des Lois. La séparation des pouvoirs et Charles Eisenmann”, cit., p. 627 (“[e]le queria sobretudo impedir que 
a função executiva fosse deixada, de qualquer forma que fosse, àqueles que  continuavam a ser para ele os 
depositários essenciais da função legislativa”).  

149. Montesquieu, De L’Esprit des Lois, I, Livre XI, Chapitre VI, Garnier-Flammarion, Paris, 1979, pp. 
295 e 296, e Guillaume Bacot, “L’Esprit des Lois. La séparation des pouvoirs et Charles Eisenmann”, cit., p. 
655.  

O paradigma judiciário anglo-saxónico, do “chamado juiz-profissional”, parece ainda guardar semelhança 
com o modelo proposto por Montesquieu. Naquele paradigma, o juiz é “oriundo de outra profissão, 
paradigmaticamente das profissões liberais, é pelos respectivos valores por isso ainda essencialmente pautado, 
nomeado ou eleito por critérios não exclusivamente técnicos, por um determinado período de tempo, embora 
em princípio renovável, e a quem é reconhecido um papel de criador de direito”. Cfr. Álvaro Reis Figueiredo, 
sobre os paradigmas judiciários, in “Tudo no estatuto tem a ver, directa ou indirectamente, com a 
imparcialidade e formas de a garantir” – “Ser, dever ser e parecer. Notas sobre a deontologia dos juízes: da 
disciplina ao aparecimento de códigos de conduta”, Sub Judice, Justiça e Sociedade, 2005, Julho-Setembro, 
pp. 10 e 11. 
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que foi ordenado por um outro” – e a “faculté d’empêcher” – “o direito de tornar nula a 

resolução tomada por algum outro”150. 

O corpo dos nobres, dado o seu carácter hereditário, “pode ser tentado a seguir os seus 

interesses particulares, e a esquecer os do povo; deste modo nas coisas em que assim 

seja, como nas leis em que esteja em causa a disposição de dinheiro, não deve participar 

na legislação senão pela faculté d’empêcher, e não pela sua faculté de statuer”151. 

“Se o poder executivo não tiver o direito de deter as empresas ou disposições do corpo 

legislativo, este será despótico; pois, como ele pode dar-se todo o poder que pode 

imaginar, aniquilará os outros poderes”152.  

No entanto, entende que “não é preciso que o poder legislativo tenha reciprocamente a 

faculdade de deter o poder executivo”, na medida em que este, não só “tem os seus 

limites próprios”, pois “exerce-se sempre sobre coisas momentâneas”, como seria 

prejudicado na sua liberdade de acção pela interferência do legislativo. Sem prejuízo, 

dispõe da “faculdade de examinar de que forma as leis que fez foram executadas”153.  

f) Advoga a formação de um governo moderado. O governo moderado é aquele onde 

existem leis fundamentais que limitam o arbítrio do poder154, em que se combinam os 

diferentes poderes, regulados, temperados e cada com um fundamento, “para o pôr em 

condições de resistir ao outro”155; os três poderes são forçados a articularem-se156. 

                                                      
150. Montesquieu, De L’Esprit des Lois, I, Livre XI, Chapitre VI, cit., pp. 298 e 299. Montesquieu, 

observa Colin R. Munro, “deu algum suporte à noção de que deve haver ‘checks and balances’, pela qual os 
diferentes braços do governo podem legitimamente influenciar ou mesmo impor certos limites nas acções de 
cada um dos outros”, salvo quanto ao poder judicial. Cfr. Studies in Constitutional Law, London, 
Butterworths, 1987, cit., p. 191. 

151. Montesquieu, De L’Esprit des Lois, I, Livre XI, Chapitre VI, cit., p. 298. 
152. Montesquieu, De L’Esprit des Lois, I, Livre XI, Chapitre VI, cit., p. 300 e p. 302 (“O poder 

executivo não faz parte do poder legislativo que pela faculté d’empêcher”). 
153. Montesquieu, De L’Esprit des Lois, I, Livre XI, Chapitre VI, cit., p. 300. 
154. Montesquieu, De L’Esprit des Lois, I, Livre XI, Chapitre IV, p. 293 (“A liberdade política não se 

encontra senão nos governos moderados. Mas ela não existe sempre nos Estados moderados. Ela não existe 
senão quando não se abusa do poder (…) Para que não se possa abusar do poder, é preciso que, pela 
disposição das coisas, o poder detenha o poder. Uma Constituição deve ser tal, que pessoa não seja 
constrangida a fazer as coisas às quais a lei não obriga, e a não fazer aquelas que a lei lhe permite”) e 
Guillaume Bacot, “L’Esprit des Lois. La séparation des pouvoirs et Charles Eisenmann”, cit., p. 647. 

155. Guillaume Bacot, “L’Esprit des Lois. La séparation des pouvoirs et Charles Eisenmann”, cit., p. 650, 
Montesquieu, De l’Esprit des Lois, Livre XI, Chapitre VI, edição, de 1979, da Garnier-Flammarion, Paris, 
1979, p. 295 e R. Aron apud Victor Goldschmidt, na Introdução àquela edição, p. 51 (“Seja qual for a 
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A moderação passa por estabelecer “leis razoáveis”, de acordo com a “razão humana”, 

o que não corresponde necessariamente a um enfoque conciliatório de interesses sociais 

conflituantes157. Diz respeito à “capacidade que devem ter os legisladores de dominar 

os seus próprios interesses pessoais, e de fazer inteira abstracção dos seus interesses 

particulares, a fim de elaborar leis razoáveis que não negligenciam nenhum dos 

imperativos que devem considerar”, o que é condição da sua racionalidade158, assim 

como o é a não participação na sua elaboração daqueles que a executam159. 

Jean-Jacques Rousseau critica Montesquieu por não ter tratado dos “princípios do direito 

político”, dizendo que se quedou pelo “tratar do direito positivo dos governos 

estabelecidos”160. Reelabora a “equação «povo = Soberano»161, substituindo a soberania do 

monarca pela do povo e redefinindo a «república» como «democracia»”162, esteada num 

                                                                                                                                                                  
estrutura da sociedade, numa determinada época, é sempre possível pensar à maneira de Montesquieu, quer 
dizer analisar a forma própria de heterogeneidade duma certa sociedade e procurar, pelo equilíbrio dos 
poderes, a garantia da moderação e da liberdade”). 

156. Montesquieu, De l’esprit des lois, Livre XI, Chapitre VI, p. 302. 
157. Guillaume Bacot, “L’Esprit des Lois. La séparation des pouvoirs et Charles Eisenmann, cit., pp. 624 

e 625 : “A ideia mesmo de uma lei concebida como um compromisso entre interesses divergentes parecia, 
com efeito, inteiramente estranha às concepções do Espírito das Leis”.  

Cfr., também, Montesquieu, De l’Esprit des Lois, Livre XI, Chapitre III, p. 128: “A lei, em geral, é a 
razão humana, na medida em que ela governa todos os povos da terra; e as leis políticas e civis de cada nação 
devem ser apenas a aplicação em particular desta razão humana”.  

158. Guillaume Bacot, “L’Esprit des Lois. La séparation des pouvoirs et Charles Eisenmann”, cit., pp. 
624 e p. 643, e Victor Goldschmidt, na Introdução à edição, de 1979, da Garnier-Flammarion, Paris, 1979, De 
l’esprit des lois, p. 50, e Montesquieu, De l’Esprit des Lois, II Livre XXIX, Chapitre I, VI, Édition établie par 
Laurent Versini, Gallimard, 1995, p. 1014. 

159. Montesquieu, De l’esprit des lois, Livre XI, Chapitre VI, pp. 297, 298 e 302, e Guillaume Bacot, 
“L’Esprit des Lois. La séparation des pouvoirs et Charles Eisenmann”, cit., p. 644 (A lei deve relevar a sua 
“aptidão para exprimir racionalmente os imperativos da vida em sociedade em circunstâncias dadas”. A esta 
luz são importantes as regras de que aquele que diz a lei não intervenha na sua execução, para que não a 
afeiçoe segundo o seu proveito e que aquele que a executa não participe na sua deliberação, para que não haja 
possibilidade de nela introduzir qualquer perversão. 

160. "Émile ou De l’éducation", extracto do livro V, publicado em anexo ao Du Contrat Social ou 
Principes du Droit Politique et autres écrits autour du Contrat Social, Classiques de la philosophie, Librairie 
Générale Française, 1996, p. 167. 

161. Gérard Mairet, comentário ao "Du Contrat Social ou Principes du Droit Politique et autres écrits 
autour du Contrat Social", Classiques de la philosophie, Librairie Générale Française, 1996, p. 35.  

162. Gérard Mairet, comentário ao "Du Contrat Social ou Principes du Droit Politique et autres écrits 
autour du Contrat Social", cit., pp. 33 a 35, e o texto de Jean-Jacques Rousseau, pp. 52 e 53. 

"À República de Genebra" explica, em 12 de Junho de 1754: “Teria querido nascer num país em que o 
soberano e o povo não pudessem ter senão um único e mesmo interesse, a fim de que todos os movimentos da 
máquina social nunca tendessem para outra finalidade que não fosse a felicidade comum; ora, não se podendo 
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acto de associação163, fruto do “exercício da vontade geral” sempre presente164. 

Privilegiando a função legislativa165, na qual se foca, tem da função executiva o seguinte 

entendimento: 

a) Que “não consiste senão na prática de actos particulares que não cabem à lei”166, na 

“administração dos negócios civis e [n]a execução das próprias leis”167.  

b) O governo é “um corpo intermédio entre os sujeitos e o soberano para a sua mútua 

correspondência, encarregado da execução das leis, e da manutenção da liberdade, 

tanto civil como política”168. 

                                                                                                                                                                  
realizar isto a não ser que o povo e o soberano sejam uma mesma pessoa, segue-se daí que teria querido 
nascer sob um governo democrático sabiamente temperado”. Cfr. texto in Discurso sobre a Origem e os 
Fundamentos da Desigualdade entre os Homens, tradução de M. de Campos, Publicações Europa-América, 
2.ª edição, p. 6 (itálico nosso). 

163. O “acto pelo qual um povo é um povo”, “o verdadeiro fundamento da sociedade” (Jean-Jacques 
Rousseau, Du Contrat Social..., cit., p. 53, e Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade 
entre os Homens, cit., p. 74), é o “acto de associação” mediante o qual cada um “coloca em comum a sua 
pessoa e todo o seu poder sob a direcção suprema da vontade geral”, passando a ser “parte indivisível do 
todo”. “Esta pessoa pública que se forma assim pela união de todas as outras chamava-se outrora cidade, e 
tem actualmente o nome de república ou de corpo político, o qual é chamado pelos seus membros Estado 
quando é passivo, soberano quando é activo. Para os associados toma colectivamente o nome e chamam-se 
em particular cidadãos como participantes na autoridade soberana, sujeitos submetidos às leis do Estado” (Du 
Contrat Social..., cit., pp. 54 e 55, e Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os 
Homens, cit., p. 74).  

164. A soberania “não sendo senão o exercício da vontade geral não se pode jamais alienar” (Du Contrat 
Social, cit., p. 61), nem dividir, sob pena de deixar de o ser (idem, p. 62).  

165. Quanto à função legislativa, destacam-se os seguintes aspectos: i) A legislação “dá movimento” ao 
“corpo político” e respectiva “vontade” (Du Contrat Social…, cit., p. 70). Estatuindo o povo “sobre todo o 
povo”, a matéria sobre a qual versa é geral, assim como a vontade que estatui (idem, p. 71). Deste modo, “o 
poder legislativo pertence ao povo, e não lhe pertence senão a ele” (idem, p. 87); ii) Para obter a “união do 
entendimento e da vontade no corpo social,… o exacto concurso das partes, e enfim a maior força do todo”, é 
necessário um legislador, “uma inteligência superior que vive todas as paixões dos homens e que não se 
submete ou experimenta nenhuma” (idem, p. 72); iii) “Aquele que redige as leis não tem portanto ou não deve 
ter nenhum direito de legislar, e o povo ele próprio não pode, quando queira, despojar-se deste direito 
intransmissível, porque segundo o pacto fundamental não é senão a vontade geral que obriga os particulares, e 
não nos podemos assegurar que uma vontade particular é conforme à vontade geral senão depois de a ter 
submetido aos sufrágios livres do povo” (p. 74).  

166. Jean-Jacques Rousseau, Du Contrat Social cit., p. 87.  
167. Cfr., do autor, Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens, texto 

inicial, no qual se dirige “À República de Genebra”, cit., p. 8. 
168. Jean-Jacques Rousseau, Du Contrat Social, cit., p. 88 e p. 90, e "Émile ou De l’éducation", extracto 

do livro V, publicado em anexo ao Du Contrat Social ou Principes du Droit Politique et autres écrits autour du 
Contrat Social, p. 174. 
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c) Os membros desse “corpo” exercem “em nome do soberano [povo] o poder de que 

ele os fez depositários, e que ele pode limitar, modificar e retomar quando 

queira”169. 

d) “A vontade dominante do príncipe não é ou não deve ser que a vontade geral ou a 

lei; a sua força não é senão a força pública concentrada nele”170. “No entanto para 

que o corpo do governo tenha uma existência, uma vida real que a distinga do corpo 

do Estado [ou do soberano], para que todos os seus membros possam agir de 

concerto e responder ao fim para que foi instituído, precisa de um eu particular, uma 

sensibilidade comum aos seus membros, uma força, uma vontade própria que tende 

para a sua conservação. Esta existência particular pressupõe assembleias, conselhos, 

um poder de deliberar, de resolver, direitos, títulos, privilégios que pertençam ao 

príncipe exclusivamente, e que tornem a condição do magistrado mais honrosa 

proporcionalmente à sua penosidade”171.  

e) O “governo enfraquece-se à medida que os magistrados se multiplicam, e (…) 

quanto mais o povo é numeroso, mais a força repressora deve aumentar. De onde se 

segue que a relação dos magistrados com o governo deve ser inversa da relação dos 

sujeitos com o soberano”172. Isto do ponto de vista “da força relativa do governo, e 

não da sua rectidão: porque, pelo contrário, mais o magistrado é numeroso, mais a 

vontade do corpo se aproxima da vontade geral; em vez de sob um magistrado único 

esta mesma vontade de corpo não é … que uma vontade particular”173. A “arte do 

legislador é a de saber fixar o ponto onde a força e a vontade do governo, sempre 

em proporção recíproca, se combinam na relação mais vantajosa para o Estado”174. 

                                                      
169. Jean-Jacques Rousseau, Du Contrat Social, cit., p. 88.  
170. Jean-Jacques Rousseau, Du Contrat Social, cit., p. 90. 
171. Jean-Jacques Rousseau, Du Contrat Social ou Principes du Droit Politique et autres écrits autour du 

Contrat Social, cit., p. 91, e Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens, 
texto inicial, no qual se dirige “À República de Genebra”, cit., p. 8. 

172. Jean-Jacques Rousseau, Du Contrat Social ou Principes du Droit Politique et autres écrits autour du 
Contrat Social, cit., p. 93. 

173. Jean-Jacques Rousseau, Du Contrat Social ou Principes du Droit Politique et autres écrits autour du 
Contrat Social, cit., p. 93.  

174. Jean-Jacques Rousseau, Du Contrat Social ou Principes du Droit Politique et autres écrits autour du 
Contrat Social, cit., pp. 93 e 94. Distingue “as diversas espécies ou formas de governo pelo número dos 
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Quanto aos tribunais, Rousseau explica que escolheria viver numa república “em que os 

indivíduos, contentando-se com sancionar as leis e decidir em conjunto e a partir da 

proposta dos chefes, os negócios públicos mais importantes, estabeleceriam tribunais 

respeitados, distinguiriam com cuidado os diversos departamentos; elegeriam 

anualmente os mais capazes e os mais íntegros dos seus concidadãos para administrar a 

justiça e governar o Estado; e em que a virtude dos magistrados, dando assim 

testemunho da sabedoria do povo, uns e outros se honrassem mutuamente”175. 

Alexander Hamilton e James Madison, nos “Federalist Papers”, no ano de 1788, 

apresentaram a sua visão da estrutura jurídica estadual assente no equilíbrio de um sistema 

de “pesos e contrapesos”176. Caracteriza-se pelas seguintes premissas: 

a) As “magistraturas executiva, legislativa e judicial devem fundar-se na mesma fonte de 

soberania, o povo”; 

b) “Esta vontade original e suprema organiza o governo e atribui aos diferentes 

departamentos os respectivos poderes”, que, no “Governo dos Estados Unidos”, são 

“definidos e limitados”, e que, para que “não possam ser confundidos ou esquecidos é 

que a Constituição é escrita” (Marshall)177;  

c) Devem erigir-se de formas diferentes, de modo que os membros de cada uma tenham 

escassa influência nos outros e “devam ser o menos possível dependentes uns dos 

outros”;  

d) São de admitir “desvios ao princípio”, pela dificuldade da sua concretização prática. 

Melhor, atenta a “impossibilidade e inoportunidade de evitar qualquer mistura”, é mais 

fiel dizer-se que os poderes “legislativo, executivo e judicial devem ser mantidos 

separados de, e independentes de, cada um na medida em que a natureza de um governo 

                                                                                                                                                                  
membros que os compõem” (p. 94). 

175. Em texto dirigido “À República de Genebra”, in Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da 
Desigualdade entre os Homens, cit., p. 8. 

176. Cfr. “Federalist n.º 51”, de 8 de Fevereiro de 1788: “The Structure of the Government Must Furnish 
the Proper Checks and Balances Between the Different Departments” 
(http://www.foundingfathers.info/federalistpapers/fed51.htm).  

177. John Marshall, “Marbury v. Madison”, “Sentença de 1803.02.24, 5 U.S. 137”, in Sub Judice, 12, 
Janeiro/Julho de 1998, p. 71.   
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livre o admita; ou na medida em que seja consistente com a cadeia de ligação que cinge 

a estrutura da Constituição num vínculo de unidade e amizade”178;  

e) Relativamente ao poder judicial, é observado que pode ser contraproducente insistir na 

aplicação rigorosa do princípio, por duas razões: “em primeiro lugar, porque é essencial 

que os seus membros tenham particulares qualificações, a primeira consideração deve 

ser a de seleccionar o modo de escolha que melhor assegure tais qualificações; em 

segundo lugar, porque a segurança (…) com a qual são providos, deve rapidamente 

destruir todo o sentido de dependência da autoridade” de base; “nada contribui mais 

para a sua firmeza e independência como a permanência” ou segurança179. 

f) Se a soberania do povo é a primeira forma de controlo do abuso do poder, não é 

suficiente, tendo de ser auxiliada por formas de controlo mútuo das três 

“magistraturas”180. 

g) Não é, no entanto, possível dar a cada um “poder igual de autodefesa”. “Num Governo 

republicano, o poder legislativo necessariamente predomina”, sendo necessário, para 

conter abusos, dividi-lo “em dois ramos”, com “diferentes modos de eleição e diferentes 

princípios de acção”, com conexão limitada ao estritamente necessário à natureza das 

suas funções e fonte de legitimidade. 

h) A existência de “dois distintos governos” organizados em “distintos e divididos” 

poderes permite que se “auto-controlem” e se “controlem mutuamente”. 
                                                      

178. Madison, “Federalist n.º 47”: “The Particular Structure of the New Government and the Distribution 
of Power among its Different Parts” (http: //www.foundingfathers.info/federalistpapers/fed47.htm). Madison 
observa que, tendo Montesquieu louvando-se na Constituição britânica, a qual não oferecia um modelo de 
separação estanque de poderes, a ideia do autor era a de evitar a acumulação total de poderes nas mesmas 
pessoas: “ele não quis dizer que tais poderes não deviam ter qualquer intervenção parcial nos, ou nenhum 
controlo sobre, os actos de cada um. O seu entendimento… não é senão o de que onde todo o poder de um 
departamento seja exercido pela mesma autoridade, os princípios fundamentais de uma constituição livre 
serão subvertidos”. O autor conclui o seu “paper”, explicando que o seu propósito foi mostrar que “a acusação 
contra a Constituição proposta, de violação do máxima sagrada de um governo livre [que os poderes 
legislativo, executivo e judicial “devem ser separados e distintos”] não é justificada nem pelo real significado 
dado à máxima pelo seu autor, nem pelo sentido com que foi entendido no interior da América”.  

179. Alexander Hamilton, “Federalist n.º 78”: “The Judiciary Department”, in 
http://www.foundingfathers.info/federalistpapers/fed78.htm. 

180. Por exemplo, “[o]s magistrados dotados do poder executivo não podem eles próprios fazer uma lei, 
mas podem vetar cada lei; não podem administrar a justiça, mas podem nomear aqueles que a administram. 
Os juízes não podem exercer prerrogativas de execução, mas podem controlar a actuação do executivo”. Cfr. 
Madison, “Federalist n.º 47”: “The Particular Structure of the New Government and the Distribution of Power 
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i) O pluralismo é um instrumento fundamental de prevenção do abuso do poder, pois, 

dependendo da “sociedade, a sociedade ela própria partir-se-á em tantas partes, 

interesses, e classes de cidadãos, que os direitos dos indivíduos, ou da minoria, que as 

combinações dos interesses da maioria pouco perigo constituirão”. 

j) “A concentração de todos os poderes – legislativo, executivo e judiciário – nas mesmas 

mãos – quer se trate de uma pessoa, de algumas pessoas, ou de muitas pessoas, quer o 

poder tenha sido adquirido por via de hereditariedade, tenha sido usurpado ou resultado 

de eleições – pode dizer-se como sendo a definição da tirania”181. 

l) O poder judicial, “pela natureza das suas funções, será sempre o menos perigoso [dos 

poderes] para os direitos políticos” fundamentais, porque não pode “tomar qualquer 

resolução activa”, nem tomar decisões ao nível da direcção política da comunidade; 

cabe-lhe apenas julgar; a “eficácia dos seus julgamentos”, em última análise, depende 

do auxílio do poder executivo182. 

m) “A independência dos juízes é igualmente requerida para guardar a Constituição e os 

direitos dos indivíduos”; no confronto entre a lei e a Constituição devem preferir a 

Constituição, por ser o poder constituinte superior aos poderes constituídos183. 

n) “Para evitar uma decisão arbitrária nos tribunais, é indispensável que estejam limitados 

por regras estritas e precedentes”184. 

3.2. O problema da diferenciação material das funções 

O problema da diferenciação material das funções que os Estados desenvolvem é, na sua 

relevância, contemporâneo do princípio da legalidade da administração, da garantia 

constitucional de “um sistema de direitos e liberdades individuais”, só restringíveis por lei, 

                                                                                                                                                                  
among its Different Parts”, citado.  

181. James Madison, “Federalist n.º 47”: “The Particular Structure of the New Government and the 
Distribution of Power among its Different Parts”, citado.  

182. Alexander Hamilton, “Federalist n.º 78”: “The Judiciary Department”, local citado.  
183. Alexander Hamilton, “Federalist n.º 78”: “The Judiciary Department”, local citado, e John Marshall, 

“Marbury v. Madison”, “Sentença de 1803.02.24, 5 U.S. 137”, in Sub Judice, 12, Janeiro/Julho de 1998, p. 71 
(“Se então os tribunais olharem para a constituição; e a constituição é superior a qualquer diploma ordinário 
do legislativo; a constituição e não tal diploma ordinário é que deve regular o caso ao qual ambos se 
aplicam”). 

184. Alexander Hamilton, “Federalist n.º 78”: “The Judiciary Department”, local citado. 
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e da ideia de separação dos poderes estaduais185. Confiar “a cada complexo de órgãos” uma 

função, implica o recorte destas. Em 1927, Adolfo Merkl advertia que as “diferenças 

funcionais que comummente são verificadas, só parcialmente correspondem a divisões de 

competência”, sendo que as “esferas de competências designadas como justiça e 

administração não coincidem com as esferas funcionais circunscritas mediante as 

características distintivas das funções”186. 

A tarefa de identificar o quid específico de cada função encontra-se hoje actualizada por 

realidades que a questionam. No que respeita à diferenciação entre administrar e julgar, 

entre as quais é colocada a questão da natureza jurídica do poder disciplinar, três tendências 

são, hoje, registáveis:  

a) O alargamento intensivo do controlo jurisdicional sobre a actividade administrativa e a 

”«subjectivação» do contencioso administrativo”, com intervenções judiciais 

reguladoras das situações que lhe são presentes187. Por um lado, é destacado o “risco de 

substituição de um critério administrativo politicamente legitimado de decisão por um 

critério judicial decisório sem legitimidade político-eleitoral e sem possibilidade de 

revisão por órgãos de outro poder do Estado”188. Por outro lado, é salientada, no 

postular de um tal controlo, a influência das “jurisprudências europeias”, do TEDH e do 

                                                      
185. Afonso Rodrigues Queiró, “A função administrativa”, Revista de Direito e de Estudos Sociais, Ano 

XXIV, Janeiro-Setembro, n.ºs 1-2-3, p. 2.  
A submissão à lei e a «autorização» legal de «sacrifícios» à esfera individual de direitos e liberdades é, de 

par com aquela separação, um instrumento jurídico contra os abusos do poder. Cfr. o artigo 16.º da 
Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789: “Qualquer sociedade em que não esteja 
assegurada a garantia dos direitos nem estabelecida a separação de poderes não tem Constituição” (Textos 
Históricos do Direito Constitucional, Organização e tradução de Jorge Miranda, Imprensa Nacional - Casa da 
Moeda, Lisboa, 1990, p. 59). 

186. O autor vai mais longe, dizendo: “A ordenação da competência nunca será de tal sorte que todas as 
funções sejam determináveis materialmente de uma maneira unívoca, nem tão só funções de esse tipo sejam 
adstritas por um lado aos Tribunais e pelo outro às autoridades administrativas, sem outra razão do que a de 
ser consentânea com determinada teoria sobre as diferenças existentes entre justiça e administração”. Cfr. 
Teoría General del Derecho Administrativo, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, tradução do 
original de 1927, p. 48 e p. 49. 

187. Jean-Bernard Auby, “La bataille de San Romano. Réflexions sur les évolutions récentes du droit 
administratif”, AJDA, n.º 11/2001, de 20 de Novembro de 2001, pp. 919 e 920. 

188. Paulo Otero, Legalidade e Administração Pública, O sentido da vinculação administrativa à 
juridicidade, Almedina, 2003, pp. 287 e pp. 329 a 331. 
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TJ, por intermédio, muitas vezes, do “reenvio prejudicial”189 e pelo apelo “dos sujeitos 

à jurisdição conhecedores daquelas e cada vez menos dispostos a se contentar com a 

tradicional «juris-dictio»”190. 

b) A tendência da aproximação da função administrativa à jurisdicional, pela 

jurisdicionalização da mesma, isto é, pela adopção de critérios, processos e 

metodologias decisórias próprios da função jurisdicional191. 

c) A multiplicação de “instâncias não jurisdicionais”, que chamam a si a resolução de 

litígios administrativos e/ou o controlo jurídico da actividade administrativa, de acordo 

com uma corrente orientativa social e política que advoga a “triagem da litigiosidade 

jurisdicional, designadamente através de comissões de conciliação, da incentivação da 

arbitragem, da criação de julgados de paz”192 e com previsão constitucional, em sede de 

“função jurisdicional”, da possibilidade de a lei “institucionalizar instrumentos e formas 

de composição não jurisdicional de conflitos” (artigo 202.º, n.º 4, da CRP)193. 

                                                      
189. Observa Ronny Abraham que “o TJ foi submetido a uma forte pressão das jurisdições nacionais, 

designadamente da primeira instância, mais do que procurou impor a sua visão a estas jurisdições” - “Les 
principes généraux de la protection juridictionnelle administrative en europe: L’influence des jurisprudences 
européenes”, Revue Européenne de Droit Public/European Review of Public Law, Vol. 9, n.º 3, 
autumn/automne, 1997, Esperia Publications Ltd, p. 581. 

190. Jacques Caillosse, “Quel Droit administratif enseigner aujourd’hui?”, in La Revue Administrative, 
55.e Année, n.º 328, juillet-août, pp. 357 e 358, e Ronny Abraham, “Les principes généraux de la protection 
juridictionnelle administrative en europe: L’influence des jurisprudences européennes”, cit., pp. 577 e 578. 

191. Paulo Otero, Legalidade e Administração Pública, cit., pp. 323 a 329. Paulo Otero destaca a 
neutralidade no exercício da função administrativa e a terceiridade como “regra respeitante à decisão”, em que 
“a Administração aparece como um árbitro ou um simples garante das regras do jogo, tudo se passando como 
se ela não fosse parte nesse mesmo jogo, mostrando-se acima do conflito de interesses que lhe compete 
dirimir e, neste preciso sentido, a função administrativa acaba por comungar de uma das características 
tradicionais da função jurisdicional: o seu carácter de terceiridade” (p. 325). 

Em 1874, escrevia Lobo D’Avilla (in Estudos de Administração, Lisboa, cit., p. 242): “há questões de 
natureza graciosa às quais apesar disso a lei aplica a forma de processo e os recursos contenciosos; há outras 
de índole contenciosa que ela entrega completamente à jurisdição voluntária; finalmente, há questões com 
carácter judicial que a lei sujeita às autoridades administrativas, e outras propriamente administrativas que ela 
transfere para o domínio do poder judicial”.  

192. Ferreira Girão, “O poder disciplinar sobre os funcionários deve ser reentregue ao juiz”, in Forum 
Iustitiae, Direito & Sociedade, Ano II, n.º 13, Julho de 2000, p. 27. 

193. O exercício da função jurisdicional está constitucionalmente reservada aos tribunais (artigo 202.º, n.º 
1). Admite-se, sem prejuízo, “instrumentos e formas de composição não jurisdicional de conflitos” (artigo 
202.º, n.º 4, da CRP).  
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Os enunciados pressupõem a identidade própria de cada uma das funções194. Para a 

apreender, relevam os critérios de apreciação, individualmente considerados e/ou em 

conjunto, relativos à forma como se desenvolve, ao órgão ou órgãos que as exercem e 

àquilo em que se materializa e traduz195. Vejamos, pois, tais critérios. 

3.2.1. Critérios de identificação 

a) O critério da relação com a lei 

O poder administrativo e o poder judicial afirmaram-se pela relação de dependência do 

poder legislativo, como decorrência da legitimidade democrática directa deste196. Na 

extensão democrática à actividade administrativa, ganharam expressão instrumental a 

“reserva de lei total” e a “centralização e hierarquia das instâncias administrativas”197. Em 

relação à jurisdição, a recondução a essa legitimidade delineou-a como actividade de 

“conhecimento e aplicação do direito constituído”198, sendo a “exclusiva submissão à lei” 

condição de independência do julgador. 

Na tripartição de poderes, a certa luz, os poderes executivo e jurisdicional têm em comum 

uma relação de concretização com a lei199, realizando-a, pela sua aplicação200. Este 

                                                      
194. Santiago Muñoz Machado, “La independencia judicial y el problema de la relación de la justicia con 

los demás poderes del Estado”, cit., pp. 261 a 263. 
195. Na análise da “reserva de jurisdição”; Paulo Castro Rangel individualiza a “função” e “acto 

jurisdicional”, por um lado, e, pelo outro, o “tribunal”. Ver Repensar o Poder Judicial, Fundamentos e 
Fragmentos, Porto, 2001, Publicações Universidade Católica, pp. 272 a 291. 

196. A. Moreira Barbosa de Melo, “Introdução às formas de concertação social”, in BFDUC, Vol. LIX, 
1983, p. 81. 

197. A. Barbosa de Melo, “Introdução às formas de concertação social”, cit., p. 108, e Paulo Otero, 
Conceito e Fundamento da Hierarquia Administrativa, Coimbra Editora, 1992. 

198. Castanheira Neves, “T.C., Acórdão n.º 810/93 - Processo n.º 474/88 (O problema da 
constitucionalidade dos assentos)”, in RLJ, Ano 127, n.º 3840, p. 86. 

199. Na expressão da dualidade entre a função legislativa e as funções administrativa e jurisdicional, são 
expressivas as palavras de Fesas Vital: “Tudo o que pode dizer-se é que os governantes praticam, 
normalmente, actos de natureza legislativa, e que os agentes exercem, em geral, a sua actividade na prática de 
actos jurídicos criadores de situações jurídicas, de actos-condições, de actos jurisdicionais ou de operações 
materiais” - A situação dos funcionários (Sua natureza jurídica), in Estudos de Direito Público, Coimbra, 
Imprensa da Universidade, 1915, pp. 37 a 39. Ver, também, Parecer da PGR n.º 24/1995, de 7 de Dezembro 
de 1995, pp. 13 e 14, PGRP00000743 e Documento PPA19951207002400 (ambas são executivas e respeitam 
a um caso concreto). 

200. John Alder, Constitutional and Administrative Law, cit., p. 57, e Mauro Cappelletti, “Quis custodes 
custodiet? Qui nous protegera contre ceux qui nous protegent? Étude de droit comparé sur la responsabilité 
des autorités judiciaires”, in Le Pouvoir des Juges, Articles choisis de droit judiciaire et constitutionnel 
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denominador comum, este carácter aplicativo, é frágil. Por um lado, porque as normas 

legais também podem estar entre si numa relação de aplicação e a actuação do direito 

verifica-se no exercício de todos os poderes do Estado201. Por outro lado, porque são 

diferentes os modos ou processos de aplicação da lei e os fins dessa aplicação.  

O entendimento do poder executivo como um poder subordinado ao poder legislativo, cujos 

comandos normativos deve cumprir e perante o qual é politicamente responsável, herdeiro 

das concepções ideológicas de Locke202, de Montesquieu203 e de Rousseau204, deu lugar a 

um poder executivo afirmado, dotado de uma valência autónoma, agente “de realização no 

Estado da ideia de Direito”205, que, para além da sua expressão como Administração 

“autónoma e parcial na iniciativa e na acção”206, exerce a função legislativa, não só num 
                                                                                                                                                                  
comparé, traduction par René David, préface de Louis Favoreu, Presses Universitaires D’Aix-Marseille, 
Economica, 1990, pp. 173 e 176 (o autor refere que hoje não é passível de dúvida o papel do juiz na evolução 
e modernização do direito, a que e associa, ajusta ainda o autor, "uma certa «politização» e uma certa 
«socialização» do poder judiciário", própria da responsabilidade numa sociedade democrática).  

Nas palavras que Voltaire coloca na personagem do Ministro Zadig, quando este “julgava um assunto, 
não era ele quem julgava, mas a lei”; ainda assim, “quando esta, porém, era demasiado severa, temperava-a, e 
quando faltavam leis, a sua equidade fazia-las tão bem feitas que dir-se-iam feitas pelo próprio Zoroastro” - 
Zadig ou o Destino, Editorial Verbo, Biblioteca Básica Verbo, 97, p. 30. 

201. Mesmo quando ocorre sem a intermediação legislativa e, portanto, “com a aplicação directa às 
relações jurídicas de normas material ou formalmente constitucionais” e, bem assim, no caso dos regulamento 
independentes e autónomos, não só porque se fundem directamente na Constituição, mas na medida em que 
não existem independentemente da lei, ainda que para além, mas sempre no respeito dela. Os aspectos 
destacados são, para Afonso Queiró, ao invés, apontados como de molde a prejudicar os contributos de 
Kelsen e de A. Merkl, assim como o facto de, entende, a actividade organizatória não implicar nem a 
aplicação ou a criação de Direito e, de igual modo, o “poder regulamentar de direcção” - traduzido na 
expedição de “instruções (normas internas) necessárias à boa execução das leis e, mais latamente, ao bom 
funcionamento dos serviços, a cumprir pelos agentes inferiores” - que qualifica como “poder «originário»” 
(“A função administrativa”, cit., pp. 12 a 17, maxime, p. 17). 

202. Na primazia dada ao poder legislativo e à legitimidade democrática, ver John Locke, Ensaio sobre a 
Verdadeira Origem, Extensão e Fim do Governo Civil, cit., pp. 111 a 121. 

203. Para quem, no quadro na ideia de divisão tripartida de poderes do Estado e na coexistência de 
diversas legitimidades, o poder legislativo é a “vontade geral do Estado” e o poder executivo a “execução 
desta vontade geral” (Montesquieu, De L’Esprit des Lois, I, Livre XI, Chapitre VI, cit., p. 296), que tem ainda 
outro dos “limites por natureza” no facto de se “exercer sempre sobre coisas momentâneas” (idem 300). 

204. Ver Jean-Jacques Rousseau, Du Contrat Social ou Principes du Droit Politique et autres écrits autour 
du Contrat Social, cit., v.g., pp. 70 e segs. 

205. Expressão de Rogério Ehrhardt Soares, Direito Administrativo, Lições cit., p. 31. Ver igualmente 
Paulo Otero, Do Poder de Substituição em Direito Administrativo, cit., p. 129, e Diego Vaiano, La Riserva di 
Funzione Amministrativa, Milano, Giuffrè Editore, 1996, pp. 288 a 291. 

206. Maria Lúcia Amaral, “A execução dos actos administrativos no projecto de código de processo 
administrativo gracioso”, Revista Jurídica, n.º 4, Mar./Mai., 1984, AAFDL, p. 157, e R.F.V. Heuston, Essays 
in Constitutional Law, second edition, London, Stevens & Sons, 1964, pp. 169 e 170 (: “a Administração 
sempre foi um centro de execução [da lei] mas que projecta e propõe, possui poder discricionário na aplicação 
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quadro de referência legislativo-parlamentar, actuando o dever ser das respectivas 

normas207, mas igualmente por motu próprio, e deu lugar a um poder legislativo que nem 

sempre aprova “medida(s) tendencialmente abstracta(s) da acção alheia”208, tornando difícil 

a identificação da lei por uma certa disposição material209. A perda da concepção da 

«infalibilidade», da «omnipresença» e da «omnisciência» da lei210 suscitou a questão de 

saber quais os parâmetros que guiariam o juiz no julgamento da administração, nos 

domínios onde faltem “critérios jurídicos heterónomos e acessíveis à ratio iuridica 

comum”. Há, segundo alguns autores, para além de espaço para regulamentos autónomos 

praeter legem, um “núcleo autónomo das decisões administrativas – o seu espaço 

discricionário – e, consequentemente o modo como a Administração observa as máximas 

da igualdade jurídica nos domínios vazios de normas acessíveis à ratio iuridica comum – e 

à ‘judicial mind’” –, as quais escapam, como tais, “no Estado democrático ao controlo 

intrínseco dos tribunais”. Dessa forma, prossegue Barbosa de Melo, evita-se “a confusão 

entre o administrar e o julgar e, sobretudo”, obtém-se “uma moderação na actividade 

jurisdicional indispensável ao bom funcionamento do sistema democrático”211. 

A jurisdição, por sua vez, como tem sido destacado, não é “apenas conhecimento e 

aplicação do direito constituído”, “dizer o direito que é”, mas “realização judicativo-              

-concreta do direito” (“índole prático-normativo”), dispondo as suas decisões de 
                                                                                                                                                                  
da lei e guarda o poder de agir em estado de necessidade e o dever de reagir a novas circunstâncias”; “é 
importante que tenha poder normativo [incluindo legislativo] e de resolver disputas que ocorram com a 
respectiva aplicação”, sem serem predominantes; e tem o dever de “prover e manter os serviços públicos”; “as 
principais funções… são planear, coordenar, supervisionar e em geral procurar a conciliação” de interesses e 
conflitos suscitados pela sua acção). 

207. Salvatore Terranova, Il Rapporto di Pubblico Impiego, Milano -Dott. A. Giuffrè Editore, 1991, p. 4. 
208. Diego Vaiano, La Riserva di Funzione Amministrativa, cit., pp. 273 e 274 (; a este propósito, por 

exemplo, fala-se em “lei com «espírito de contrato»” - D. Nocilla apud Diego Vaiano). 
209. Paulo Otero, Do Poder de Substituição em Direito Administrativo, cit., pp. 24 a 32, e Rogério 

Ehrhardt Soares, Direito Administrativo, cit., pp. 32 a 34.  
210. O princípio da diferenciação caracteriza a “ordem jurídica democrática”, consistindo “no pluralismo 

dos modos da produção, revelação ou positivação do direito, nos termos do qual nenhuma das fontes aí 
admitidas (incluindo a Constituição) pode ser considerada, em si, como expressão completa do direito 
positivado para que dela apenas possa deduzir-se, por inteiro, a solução recta de qualquer problema prático ou 
caso da vida” - A. Moreira Barbosa de Melo, “Introdução às formas de concertação social”, in BFDUC, Vol. 
LIX, 1983, p. 110, nota 63. 

211. Barbosa de Melo, “Introdução às formas de concertação social”, cit., p. 111, e Paulo Otero, 
Legalidade e Administração Pública, cit., pp. 323 a 331 (sobre a «descaracterização» da função 
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“possibilidades normativo-jurídicas constitutivas”, orientadas por “uma intencionalidade ao 

direito” (Castanheira Neves)212. A afirmação das “normas gerais e objectivas” (não apenas 

as normas legais213), como parâmetro único das decisões judiciais, juntamente com a 

reserva da função de julgar (“separação e exclusividade da função de julgar”) “a juízes e 

tribunais” constituem formas de garantir a independência da justiça, bem como são 

antídotos para sentenças arbitrárias214.  

b) O critério orgânico 

(1) A «tradição» do exercício administrativo da actividade jurisdicional 

Em nome da necessidade de atalhar à confusão orgânica-funcional no exercício da 

actividade administrativa e da actividade jurisdicional, retirou-se aos juízes não só a 

primeira como o controlo judicial da mesma actividade, deixando-o a cargo de órgãos 

interiores ao poder executivo: era, de um lado, o “afastamento dos tribunais” e, do outro, a 

“neutralização dos órgãos administrativos de controlo da Administração” e o postergar de 

garantias contenciosas dos administrados215. Constituiu como que uma sobrevivência de 

aspectos do Estado absoluto, recontextualizados ou refundados216. Fruto desta inter-relação 

                                                                                                                                                                  
administrativa). 

212. Procura a “justeza normativo-juridicamente pragmática da solução do problema jurídico a que é 
convocada a dar solução” (p. 88) – “T.C., Acórdão n.º 810/93 - Processo n.º 474/88 (O problema da 
constitucionalidade dos assentos)”, in RLJ, Ano 127, n.º 3840, pp. 85 a 87. Tais virtualidades «normativo-      
-jurídicas constitutivas» decorrem, em parte, do “continuum metodológico-jurídico da interpretação-                  
-integração-desenvolvimento autónomo do direito” (p. 91). 

Segundo uma dada formulação, referida por John Alder (Constitutional and Administrative Law, cit., p. 
271), “os juízes fazem lei ‘intersticiamente’”. 

213. Paulo Castro Rangel, Repensar o Poder Judicial, Fundamentos e Fragmentos, Porto, 2001, 
Publicações Universidade Católica. pp. 232 a 242.  

214. Santiago Muñoz Machado, “La independencia judicial y el problema de la relación de la justicia con 
los demás poderes del Estado”, cit., pp. 261, 262 e 269. 

215. Paulo Otero, “Revolução liberal e codificação administrativa: a separação de poderes e as garantias 
dos administrados”, in Estudos em Homenagem do Professor Doutor João de Castro Mendes, FDUL, Lisboa, 
pp. 639 a 641, e António Ribeiro da Costa e Almeida, Elementos de Direito Público e Administrativo 
Portuguez, cit., p. 90. 

216. Sabe-se que, desde tempos que precederam a revolução francesa, se verificou “uma invasão 
progressiva de uma ala do edifício judiciário por parte da acção administrativa dos intendentes e do Conselho 
do Rei” (Maurice Hauriou, “Police juridique et fond du droit”, na tradução italiana inserta na compilação 
italiana de vários textos do autor Teoria dell’istituzione e della fondazione, Milano, 1967, p. 147). 
Incomodado com a independência dos juízes, o Rei subtraiu-lhes “o conhecimento dos assuntos que diziam 
respeito directamente ao seu poder” e criou “para seu uso particular, a seu lado, uma espécie de tribunal mais 
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entre actividade administrativa e «actividade jurisdicional interna» foi-se edificando, em 

«fuga do direito comum», o Direito Administrativo; ainda em nome da separação do poder 

executivo, foi tecido o privilégio de execução prévia como princípio fundamental da 

Administração Pública. O controlo judicial da Administração foi permanecendo nas mãos 

do poder executivo217 218. A invocação do risco de «invasão» judicial da esfera da função 

                                                                                                                                                                  
independente, que dava aos seus súbditos alguma aparência de justiça, sem lhes fazer temer a realidade” 
(Alexis Tocqueville, O Antigo Regime e a Revolução, cit., p. 63). A subtracção do conhecimento jurisdicional 
expressamente fazia-o constar dos seus decretos, segundo a seguinte fórmula: “Ordena, ainda Sua Majestade, 
que todas as contestações que possam advir da execução do presente decreto, circunstâncias e dependências, 
serão presentes ao intendente, para serem por ele julgadas, salvo apelo do conselho. Impessamos os nossos 
tribunais disto tomarem conhecimento” (idem, p. 63; ver, igualmente, p. 110). Ou, então, operava, 
relativamente às “leis ou costumes antigos”, pelo chamamento a si, através do conselho, caso a caso, dos 
diferendos, até que o particularismo se generalizou na máxima de que “todos os processos nos quais se 
mistura um interesse público, ou que nascem da interpretação dum acto administrativo, não dizem, em caso 
algum, respeito aos tribunais ordinários (...); em geral, é nos tribunais administrativos que se resolvem todos 
os processos nos quais está interessada a autoridade pública”, mesmo “que apenas por um elo invisível têm a 
ver com a administração pública, ou mesmo que, visivelmente a ela se não liguem seja em que aspecto for” 
(O Antigo Regime e A Revolução, cit., p. 64).  

217. Paulo Otero, “Revolução liberal e codificação administrativa: a separação de poderes e as garantias 
dos administrados”, cit., pp. 619 a 621 e 639, Alexis Tocqueville, O Antigo Regime e a Revolução, cit., p. 65. 
e John Locke, Ensaio sobre a Verdadeira Origem, Extensão e Fim do Governo Civil, edições 70 (a judicatura 
pressupõe um «terceiro», a autoridade de decidir litígios entre outros, sendo estes, “aonde não houver outro, 
juiz para si” (idem, p. 82). John Locke assinalava que para tirar os homens do estado natural e os constituir 
em sociedade civil se estabelecia “um juiz com autoridade para decidir todas as disputas, e indemnizar os 
prejuízos causados a qualquer dos membros da república, cujo juiz é o legislativo ou o magistrado eleito por 
ele” (p. 83). Na monarquia absoluta, sendo o príncipe aquele que é tido como tendo “todo o poder, tanto 
legislativo como executivo, não há juiz que tenha autoridade de decidir justa e indiferentemente para quem se 
apele, e de cuja decisão se possa esperar alívio e indemnização de alguma ofensa ou inconveniência que 
aconteça receber-se do Príncipe ou por ordem sua” (pp. 83 e 84). 

218. Desenhou-se o aparecimento de “um aparelho específico de controlo da Administração distinto do 
poder jurisdicional propriamente dito” (Santiago Muñoz Machado, “La independencia judicial y el problema 
de la relaciono de la justicia con los demás poderes del Estado”, cit., p. 263), primeiro, no seio do próprio 
poder executivo (sistema do administrador-juiz), “através de órgãos actuando por delegação” (“justice 
retenue”), ou através de órgãos de controlo exteriores à Administração activa, no exercício de poderes 
delegados (“justice délégué”) e, depois, por órgãos jurisdicionais dotados de poderes limitados (idem, cit., p. 
276).  

Em Portugal, instituído o sistema do administrador-juiz pelo Decreto n.º 23, de 16 de Maio de 1832, 
revestiu a forma de justiça retida desde esse ano até 1933, a partir daqui até à Lei n.º 3/74, de 14 de Maio, a 
forma de justiça delegada, para, então, passar a jurisdição administrativa a estar a cargo dos tribunais 
administrativos, integrados no poder judicial. À previsão constitucional de tribunais administrativos na 
Constituição de 1976 sucedeu a instituição constitucional, com a revisão de 1989, da obrigatoriedade da 
existência de tribunais administrativos (artigos 211.º, n.º 1, alínea b), e artigo 214.º, hoje, os artigos 209.º, n.º 
1, alínea b), e artigo 212.º). 

Em França, a separação entre jurisdição administrativa e administração activa começou no ano VIII com 
o abandono do sistema do administrador-juiz - Paule Quilichini, “Réguler n’est pas juger. Réflexions sur la 
nature du pouvoir de sanction des autorités de régulation économique“, AJDA, n.º 20/2004, 24 Mai, p. 1062.  
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administrativa nunca deixou de estar presente para justificar a exclusão do controlo judicial 

ou uma fiscalização mais ou menos atenuada219. 

O aludido temor ficou expresso na ideia de que “julgar a administração é ainda administrar” 

(1789-1790)220, que é frágil na sua generalidade: 

a) Por um lado, porque a, de alguma forma, «jurisdicionalização» da administração, não 

deu lugar a uma máxima idêntica de sentido contrário. 

A preocupação e o tecimento “jurisdicionalista”, com destaque para “a aplicação das 

regras procedimentais da actividade jurisdicional, o apelo ao direito comum para o 

exercício da actividade materialmente administrativa” e a inexistência, na prática, de 

uma especialização administrativa dos funcionários, contribuíram, no «palco 

administrativo», para a confusão de tarefas materialmente jurisdicionais e 

administrativas221.  

b) Por outro lado, como assinalam Louis Favoreu e Loïc Philip, “se o princípio da 

separação dos poderes fosse interpretado como impedindo os tribunais de conhecer as 

actividades administrativas, a proibição deveria também valer para as jurisdições 

                                                      
219. Manifestando-se, por exemplo, no passado, em sede de execução das decisões administrativas, na 

dualidade de regimes de recurso de actos da Administração central e da Administração local e, ainda hoje, no 
controlo do exercício do poder discricionário. Sob esta óptica, é teorizado o (sub)controlo jurisdicional do 
exercício do poder jurisdicional (discricionário). 

Significativa é a identificação, pelo Conselho de Estado italiano, como “características ontológicas” da 
jurisdição administrativa, as da “tipicidade e excepcionalidade enquanto derrogação ao princípio 
constitucional da separação dos poderes” (Acórdão de 18 de Dezembro de 2006, n.º 7615/2006, “1851 Reg. 
Ric.”, 2003 (http://www.giustizia-amministrativa.it/Mie.html). 

Relativamente à responsabilidade pelo risco da Administração Pública, a jurisprudência italiana, entre 
outros argumentos, para excluir a aplicação do artigo 2050 do Código Civil italiano (que estabelece uma 
presunção de culpa sobre quem exerce uma actividade perigosa) invocou que essa presunção e produção da 
prova em contrário postergaria a esfera de discricionariedade da administração e importaria uma inadmissível 
apreciação jurisdicional da “idoneidade ou insuficiência dos meios adoptados pelo ente público”. GianFranco 
Bronzetti, tomando como referência, mais uma vez, o princípio da separação de poderes, destaca que não se 
trata simplesmente de sindicar a discricionariedade na actuação administrativa, mas de controlar o respeito 
dos limites da actuação discricionária, designadamente, os que a lei estabelece e os direitos dos que sejam 
lesados por uma actuação que não respeitou os parâmetros de diligência devida. Ver Casi Tipici di 
Responsabilità nella Pubblica Amministrazione, Cedam, 1997, pp. 136, 138 a 142 e p. 153. 

220. O princípio foi elaborado por Thouret, Barnave e Ricard de Nimes, nos anos de 1789 e 1790 – Mario 
Nigro, Giustizia Amministrativa, Quarta edizione a cura di Enzo Cardi e Alessandro Nigro, Il Mulino, 1994, 
p. 25. 

221. Paulo Otero, “Revolução liberal e codificação administrativa: a separação de poderes e as garantias 
dos administrados”, cit., pp. 617 a 619.  
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administrativas”; ora, nos Estados Unidos, onde sempre foi dada muita importância à 

aplicação do princípio de separação dos poderes, “nunca se deduziu do mesmo o 

princípio de que os tribunais ordinários deveriam abster-se de todo o controlo sobre a 

administração”222. 

(2) A diferença orgânica das funções 

Os órgãos da função administrativa estão insertos em relações de maior ou menor 

dependência orgânico-funcional ou em relações de cooperação, co-administração e de 

coordenação, no quadro dos princípios da eficácia e da unidade de acção da 

Administração223. São político-administrativamente enquadrados224. Numa perspectiva 

dinâmica, é-lhe devido “um papel metodologicamente activo”, que a execução do Direito 

comunitário reforçou225, e um papel empenhado na prossecução de interesses públicos (no 

respeito dos interesses dos particulares226). 

Heuston, colocando a questão da “natureza da obrigação de actuar judicialmente”, 

identifica duas exigências: a da audi alteram partem e a de “não se ser juiz na sua própria 

causa”227. A primeira reporta-se ao método ou à forma de actuar judicialmente, a segunda 

ao sujeito que julga. O exercício da função jurisdicional postula um terceiro imparcial, 

distinto das partes228: “Todas as vezes que intercede um diferendo entre dois indivíduos, a 

                                                      
222. Louis Favoreu e Loïc Philip, les grandes décisions du Conseil constitutionnel, 7.e édition, 1993, 

collection Droit Public, Sirey, p. 706.  
223. Cfr. artigos 199.º, alínea d), e 267.º, n.º 1, da CRP e ver Alfredo Gallego Anabitarte e outros. 

Conceptos y Principios Fundamentales del Derecho de Organización, Lecciones de Derecho Administrativo 
1, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, Barcelona, 2001, pp. 135 e segs.  

224. Cfr. artigo 182.º, 235.º e 225.º da CRP.  
225. Paulo Otero, “A Administração Pública nacional como Administração Comunitária: os efeitos 

internos da execução administrativa pelos Estados-membros do Direito Comunitário”, in Estudos em 
Homenagem à Professora Doutora de Magalhães Collaço, Volume I, Separata, Almedina, pp. 817 e segs., 
maxime, pp. 822 e 823. 

226. Jorge Miranda, Manual de Direito Constitucional, Tomo V, Actividade Constitucional do Estado, 
Coimbra Editora, 1997, p. 23. 

227. R.F.V. Heuston, Essays in Constitutional Law, cit., pp. 184 e 190. 
228. Segundo Aristóteles, “procura-se o juiz como um intermediário, fazendo alguns apelos a mediadores, 

mostrando, assim, que conseguindo o intermediário, se crê obter o justo” - Livro V, de Éticas a Nicómaco, 
cit., 69. Nas palavras de Montesquieu, “os… interesses [dos particulares] estão tão misturados e tão 
confundidos, em tão número de espécies diferentes, que é necessário que um terceiro desembrulhe aquilo que 
a cupidez dos homens procura obscurecer” - Carta XCVI, in Lettres Persanes, Paris, 1993, Classiques 
Français, pp. 165 e 166. No mesmo sentido escreve Cesare Beccaria (Dos Delitos e das Penas, de Cesare 



 
 
 
 
692   Direito disciplinar da função pública 
________________________________________________________________________________________ 
 

pessoa para que as partes apelam para decidir esse diferendo exerce o poder judicial: 

chama-se juiz ou jurado” (Silvestre Pinheiro-Ferreira)229.  

Segundo a caracterização feita pelo Tribunal de Justiça da União Europeia, a atribuição a 

um organismo do carácter de órgão jurisdicional assenta em cinco critérios: “fonte legal, 

estabilidade, existência de regras de um processo contraditório análogas às que regem o 

funcionamento dos tribunais de direito comum, jurisdição obrigatória para os sujeitos de 

direito e aplicação de regras de direito”230. Para o TEDH, um tribunal é um órgão 

independente e imparcial com competência para decidir um litígio segundo as “garantias de 

um processo judiciário”231.  

A subtracção e a abstenção do exercício da função jurisdicional pelos outros poderes é o 

aspecto mais consagrado do princípio da separação de poderes. Há uma reserva 

constitucional da função jurisdicional aos tribunais e da justiça administrativa aos tribunais 

administrativos (artigos 202.º, n.º 1, e n.º 2, e 212.º da CRP)232. A separação orgânica da 

                                                                                                                                                                  
Beccaria, Edição da Fundação Calouste Gulbenkian, 1998, p. 67): “O soberano, que representa a própria 
sociedade, não pode fazer senão leis gerais a que todos os membros fiquem obrigados, mas já não pode julgar 
que alguém tenha violado o contrato social, pois então a sociedade dividir-se-ia em duas partes: uma 
representada pelo soberano, que afirma a violação do contrato, e a outra pelo acusado, que a nega. É, pois, 
necessário que um terceiro julgue a verdade do facto.” Ver, também, Hans J. Wolff, Otto Bachoff, Rolf Stober 
– Direito Administrativo, Vol. 1, cit., pp. 218 e 219. 

229. Précis d’un cours de Droit Public interne et externe, Paris, 1830, p. 117. Os órgãos do poder judicial 
são para o autor sobretudo o júri, privilegiando a confiança que nele depositam a nação e, consequentemente, 
as partes, em detrimento do conhecimento e domínio técnico das leis, ainda que não lhe caiba senão, seja qual 
for a questão submetida à sua apreciação, pronunciar-se em conformidade com as leis do país (pp. 118 a 120). 
Para assegurar essa conformidade, propunha que um «homem de leis» (“juge légiste”) junto de cada júri 
exercesse as funções de relator, resumindo o que cada uma das partes alegasse em seu favor e informando-o 
sobre o direito aplicável (pp. 122 e 124). 

230. Maurice-Christian Bergères, Contencioso Comunitário, tradução de Evaristo Santos, Resjurídica, 
sem data, p. 250. 

231. “Affaire Benthem c. Pays-Bas. Requête n.º 8848/80”, de 23 de Outubro de 1985, in 
http://cmiskp.echr.coe.int/, Santiago González-Varas Ibáñez, “Hacia un modelo contencioso-administrativo 
preventivo. El Ejemplo de la «ejecución» de las sentencias anulatorias de un plan urbanístico”, in Revista de 
Administración Pública, n.º 163, Enero/Abril, 2004, pp. 49 e 50, e Ronny Abraham (“Les principes généraux 
de la protection juridictionnelle administrative en Europe: L’influence des jurisprudences européen”, cit., pp. 
586 e 587 (: “A obrigação para o juiz exercer plenamente a sua competência (…) implica que o juiz resolva 
ele mesmo o litígio, sem se considerar vinculado pela decisão de uma autoridade não jurisdicional à qual não 
deixará se se referir. // Esta ideia decorre tanto da jurisprudência do Luxemburgo como da de Estrasburgo.”). 

232. A Constituição exclui que uma autoridade administrativa tome qualquer decisão que, de acordo com 
as regras de competência, caiba aos tribunais (administrativos). Os litígios emergentes das relações jurídico-             
-administrativas estão reservados à jurisdição administrativa. A eficácia da reserva passa pela bondade do 
sistema contencioso-administrativo e pela sua optimização. Ver António Francisco de Sousa, «Conceitos 
indeterminados» no Direito Administrativo, Livraria Almedina, Coimbra, 1994, p. 220. 
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função é a forma de “assegurar a imparcialidade do juiz e de tornar-lhe possível o seu 

exercício objectivo e correcto”233. O exercício independente da função jurisdicional pelos 

tribunais não garante, dir-se-á, que ela não seja exercida por outros órgãos nem que não 

seja passível de ser àqueles (parcialmente) retirada. Por isso, a separação da função 

jurisdicional não fica assegurada apenas com a independência, mas requererá a 

exclusividade no exercício, no duplo sentido de caber apenas aos tribunais e de a estes não 

dever ser subtraída234. Santiago Muñoz Machado destaca que a “técnica posta ao serviço da 

não interferência de outros poderes na tarefa dos juízes foi mais a que explica a sua posição 

como órgãos - independência - do que a ordena o exercício da sua função – exclusividade. 

Daí a dificuldade com que a doutrina avalia hoje os termos ou pressupostos em que os 

legisladores e administradores interferem no exercício da função jurisdicional”235.  

Pode, pois, perguntar-se se o exercício da função jurisdicional por órgãos não jurisdicionais 

consubstancia o exercício jurisdicional da função236. A importância da intervenção de um 

                                                                                                                                                                  
O “monopólio jurisdicional é… um princípio constitucional material concretizador ou densificador” dos 

princípios da divisão de poderes e do princípio do Estado de Direito. Ver Gomes Canotilho, Direito 
Constitucional, 7.ª edição, p. 668.  

Sobre o Estado de Direito, ver igualmente Jorge Miranda, Ciência Política. Formas de Governo, Lisboa, 
1996, pp. 185 a 187, John Alder, Constitutional and Administrative Law, cit., pp. 42 e 43 (: “The notion of the 
rule of law means firt that government and political power should be limited by rules published and known in 
advance and applied equally impartially to all and secondly, that the law once made should be obeyed”) e p. 
50 (: abrange, também, a garantia do “acesso aos tribunais, processo justo, e protecção da confiança”), e 
R.F.V. Heuston, Essays in Constitutional Law, cit., p. 56 (: na conferência de Janeiro de 1959, da Comissão 
Internacional de Juristas, o Estado de Direito foi definido, nas respectivas conclusões como: “Os princípios, 
instituições e procedimentos… demonstrados ser importantes para proteger os indivíduos do arbítrio do poder 
e assegurar a respectiva dignidade humana”). 

233. Alessandro Catelani, Gli Ordini e I Collegi Profissionali nel Diritto Pubblico, cit., p. 241. 
234. A reserva demanda exclusividade e excludência. Sobre o assunto, cfr. Maria Lúcia Amaral, “O 

Provedor de Justiça e o poder judicial”, O Provedor de Justiça – Estudos – Volume Comemorativo do 30.º 
Aniversário da Instituição, Provedoria de Justiça, Divisão de Documentação, 2006, p. 50. 

235. Cfr. Santiago Muñoz Machado, “La independencia judicial y el problema de la relación de la justicia 
con los demás poderes del Estado”, cit., p. 275. 

236. As instâncias de resolução extrajudicial de conflitos, pela respectiva composição, pelas regras e/ou 
critérios adoptados e pela força jurídica das suas decisões não são de reconhecer como instâncias de resolução 
jurisdicional de conflitos (artigo 202.º, n.º 4, da CRP). Diferente pode ser o caso dos tribunais arbitrais, 
constitucionalmente admitidos e nomeados entre as “categorias de tribunais” (artigo 209.º, n.º 2).  

A “organização e competência dos tribunais e do Ministério Público e estatuto dos respectivos 
magistrados”, assim como a organização, competência e estatuto dos seus membros “das entidades não 
jurisdicionais de composição de conflitos” constituem matéria da reserva relativa de competência legislativa 
da Assembleia da República (artigo 165.º, n.º 1, alínea p), da CRP). 
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terceiro reside na equidistância dada pelo posicionamento entre as partes ou supra partes. 

Existem órgãos não jurisdicionais aos quais são atribuídas as garantias ou algumas das 

garantias de independência (inamovibilidade, irresponsabilidade e incompatibilidades) dos 

juízes e nem por isso são de qualificar como órgãos jurisdicionais237, por lhes faltar 

verdadeiramente, de forma inteira, a posição de terceiro. 

c) O critério da independência 

A independência é uma garantia “da comunidade qua tale”, a garantia, para quem demanda 

a justiça ou é por ela abrangido, de que o juiz se pauta pelo “direito” e de que a justiça será 

feita de forma imparcial, com garantia dos direitos das pessoas e no respeito do princípio da 

igualdade de tratamento238. O dever de neutralidade e imparcialidade dos juízes é, assim, 

                                                                                                                                                                  
Os tribunais arbitrais, como tribunais, estão submetidos “às mesmas exigências formais, orgânicas e 

materiais” a que estão submetidos os tribunais estaduais, designadamente, aos mesmos “critérios de aferição 
de independência que se impõem aos restantes tribunais” (Paulo Castro Rangel, Repensar o Poder Judicial, 
cit., pp. 297 e 298).  

Para a afirmação do princípio da unidade e estadualidade da jurisdição e as excepções ao exclusivo da 
estadualidade dos tribunais, ver Alessandro Catelani, Gli Ordini e I Collegi Profissionali nel Diritto Pubblico, 
cit., pp. 235. Escreve o autor que “a administração da justiça é uma das prerrogativas do Estado; o que faz 
com que a actuação da ordem jurídica seja reservada a órgãos do Estado pessoa, que a ordem estatal, que é 
originária e soberana, representa na sua globalidade”(idem, pp. 250 e 251). Ver, também, Pierre Moor, Droit 
Administratif, Vol. I, cit., p. 167.  

237. Como acontece, por exemplo, com o Conselho Superior da Magistratura Judicial. Cfr. artigo 218.º, 
n.º 2, da CRP, e Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 268/2003, Processo n.º 465/2000, 2.ª Secção, in 
www.tribunalconstitucional.pt: “as garantias que o artigo 218.º, n.º 2, concede aos vogais do Conselho tendem 
apenas a dotá-los de condições de independência e de inamovibilidade, para poderem actuar melhor na 
administração e gestão dos juízes que integram o órgão tribunais. Ora, da atribuição destas garantias não 
terá, assim, de inferir-se qualquer natureza jurisdicional do acto praticado pelo órgão” (p. 6 – itálico nosso). 

238. Jorge Figueiredo Dias, “A «pretensão» a um juiz independente como expressão do relacionamento 
democrático entre o cidadão e a justiça”, in Sub Judice, n.º 14, 1999, pp. 28 a 31, Alberto Xavier, Estatuto dos 
Funcionários, cit., pp. 27 e 28 (: o autor, em 1922, enfatizava como condição de independência, assim como 
de celeridade)que os homens incumbidos de julgar os litígios administrativos fossem “imbuídos do seu 
espírito, dotados de conhecimentos especiais e práticos, libertos do ponto de vista do interesse privado e 
individual que inspira as decisões judiciárias”).  

O TEDH considerou que o “simples facto de algumas pessoas exercerem [, no quadro do Conselho de 
Estado luxemburguês, funções consultivas e contenciosas] sucessivamente, a propósito das mesmas decisões 
(…) é de molde a colocar em causa a imparcialidade estrutural da dita instituição”, bastando, para tanto, a 
simples dúvida quanto à predeterminação por parecer anterior que deu. Cfr. Protocola c. Luxemburgo, de 28 
de Setembro de 1995 (maxime, considerandos 43 a 45), Processo n.º 27/1994/474/555, in 
http://cmiskp.echr.coe.int/. No entanto, como observa Ronny Abraham (“Les principes généraux de la 
protection juridictionnelle administrative en Europe: L’influence des jurisprudences européen”, cit., p. 590) 
não é “o próprio princípio da dualidade funcional” que está em causa, mas “a acumulação das funções 
consultivas e contenciosas por um mesmo magistrado e a propósito da mesma decisão”. 
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um “dever de Estado”, para inspirar a confiança da justiça e, precedentemente e sobretudo, 

para preservar a substância da justiça239. 

De acordo com o artigo 203.º da Constituição os “tribunais são independentes e apenas 

estão submetidos à lei”. A independência e a submissão exclusiva à lei e ao Direito são as 

duas notas características do órgão público tribunal; este duplo aspecto é “inerente à própria 

concepção do tribunal como órgão de julgamento”, um “elemento fundamental da sua 

própria definição”240. A primeira característica é “um pré-requisito da rule of law e uma 

garantia fundamental de um julgamento justo”241. A segunda não deixa de ser uma 

dimensão da independência, porque excludente da dependência de outros critérios. Não “há 

em caso algum independência judicial contra a lei”, sendo a “vinculação à lei … seu 

elemento originário e constitutivo”242. Daí a distinção entre independência objectiva, que a 

traduz, e a independência subjectiva243. Aquela postula também “a liberdade e disposição 

do [juiz] ouvir inteiramente cada parte e decidir entre elas de forma justa e com base no 

mérito da causa”244. Para tanto, a independência judicial implica a não sujeição e a 

inadmissibilidade de instruções relativas ao exercício da actividade judicial, provenham de 
                                                      

239. Jean-François Kriegk, convocando Danièle Commaret, “La déontologie des magistrats au service de 
l’éthique judiciaire. Actualité de la réflexion sur la responsabilité et la déontologie des magistrats en France”, 
Sub Judice, Justiça e Sociedade, 2005, Julho – Setembro, p. 70.  

240. José Augusto Sacadura Garcia Marques, “Poder e justiça em conflito. Uma abordagem ética da 
tensão existente entre o exercício do poder político e o funcionamento da Justiça”, Sub Judice, n.º 23, 2005, 
Julho-Setembro, p. 29. 

241. Cfr. o enunciado do princípio da independência judicial in “The Bangalore Principles of Judicial 
Conduct”, de 2001, revistos em 2002, in http://www.unodc.org/pdf/crime/corruption- 
/judicial_group/Bangalore_principles.pdf. A “rule of law”, que “Dicey formulou como princípio da 
constituição britânica” (embora “não tenha criado o enunciado”), significa, num dos sentidos por si divisados, 
“a ideia de igualdade perante a lei ou a universal sujeição de todas as classes a uma mesma lei aplicada pelos 
tribunais comuns”. Ver Albert Venn Dicey, Introduction to the Study of the Law of the Constitution, Liberty 
Classics, Indianapolis, reimpressão do original da oitava edição, de 1915, e a introdução de Roger Michener, 
respectivamente, pp. 107 e segs., maxime, pp. 114, 120 e 121, e p. xx. 

242. Jorge Figueiredo Dias, “A «pretensão» a um juiz independente como expressão do relacionamento 
democrático entre o cidadão e a justiça”, in Sub Judice, n.º 14, 1999, pp. 29 e 30, e Orlando Afonso, “A 
independência do Poder Judicial. Garantia do Estado de Direito”, in Sub Judice, n.º 14, 1999, p. 46. 

Por outro lado, como destaca Gomes Canotilho, “[s]e a lei não é a única fonte de vinculação da 
jurisprudência, ela é, pelo menos, quem aponta, para o caso concreto, de forma abstracta, as dimensões do 
justo. Consequentemente, pode afirmar-se que a Constituição vincula os tribunais através da lei” (“Tópicos de 
um curso de mestrado sobre direitos fundamentais, procedimento, processo e organização”, Separata do vol. 
LXVI (1990) do Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, p. 49). 

243. Paulo Castro Rangel, Repensar o Poder Judicial, cit., pp. 281 e 282.  
244. Harry Calvert, An Introduction to British Constitutional Law, cit., p. 197.  
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um juiz com categoria superior, de uma instância jurisdicional superior ou de um órgão 

administrativo, como seja o ministro da justiça, ou do Parlamento245. 

Na segunda, releva o estatuto do juiz, com destaque para as garantias da inamovibilidade e 

da irresponsabilidade246 como condição da sua independência pessoal. Aqui se inclui, a 

independência em face da respectiva classe, sem que possam “ser sujeitos a pressões do seu 

órgão superior de gestão e disciplina, que é o CSM”247. A autonomia de administração e 

gestão das magistraturas organizada através de órgãos próprios, com membros dotados de 

legitimidade plural248, é uma garantia de “independência externa249. Nesta perspectiva, se 

                                                      
245. A hierarquia dos tribunais “significa somente uma competência de derrogação, em nenhum caso uma 

competência de mando do superior sobre o inferior”. Cfr. Adolfo Merkl, Teoría General del Derecho 
Administrativo, cit., pp. 56 e 57. 

246. Harry Calvert, An Introduction to British Constitutional Law, Blackstone Press Limited, 1985, p. 
200, Adolfo Merkl, Teoría General del Derecho Administrativo, cit., p. 56 (Não fazem parte da independência 
mas constituem garantias jurídicas desta), Mauro Cappelletti, “Quis custodes custodiet? Qui nous protegera 
contre ceux qui nous protegent? Étude de droit comparé sur la responsabilité des autorités judiciaires”, cit., 
pp. 172 e 173, e Silvestre Pinheiro-Ferreira, Précis d’un cours de Droit Public interne et externe, Paris, 1830, 
pp. 125, 128, 129. Este último autor considerava ser “um erro acreditar que os magistrados deixariam de ser 
independentes se não fossem inteiramente irresponsáveis”. Os seus actos, como os de todos os “empregados 
públicos”, tornar-se-iam arbitrários sem a garantia do princípio da responsabilidade, o que atentaria para o 
autor contra a forma de governo, que deixaria de ser constitucional (p. 131). 

247. Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 7/87 – Processo n.º 302/86, DR., I Série, n.º 33, de 9 de 
Fevereiro de 1987, p. 504-(4) e pp. 504-(15) e 504-(16), estas últimas correspondentes ao voto de vencido de 
Vital Moreira. 

248. Cfr. artigos 217.º e 218.º da Constituição. Se a necessidade de composição mista destes órgãos não 
suscita dissenso, o peso da “intervenção dos outros poderes do Estado” é ponto de divergência. Nesta 
aferição, a contabilidade considera o número de membros magistrados mais do que a fonte da sua 
legitimidade. Assim, insurge-se Orlando Afonso contra o facto de, com a revisão constitucional de 1997, ter 
deixado de ser obrigatória a indigitação de pelo menos um juiz por parte do Presidente da República (“A 
independência do Poder Judicial. Garantia do Estado de Direito”, in Sub Judice, n.º 14, 1999, pp. 50 a 52). 
Jorge Figueiredo Dias adverte contra a ausência de legitimidade de um poder governado por um órgão 
corporativizado e, portanto, despido de legitimidade democrática, pelo que deve a participação dos 
magistrados ser “em percentagem necessariamente minoritária” e os membros dos Conselhos Superiores 
serem designados maioritariamente pela Assembleia da República e pelo Presidente da República. E nota - 
contra o invocado risco de politização - que este “corpo governante... a partir da sua instituição se torna 
integralmente em autogoverno” (“A «pretensão» a um juiz independente como expressão do relacionamento 
democrático entre o cidadão e a justiça”, in Sub Judice, n.º 14, 1999, pp. 30 e 31). Em sentido semelhante, ver 
Paulo Castro Rangel, Repensar o Poder Judicial, cit., pp. 176 e 177, destacando que a presença minoritária de 
“juízes da respectiva ordem” é fundamental para acabar com “o labéu da parcialidade”- p. 176; e José 
Augusto Sacadura Garcia Marques, “Poder e justiça em conflito. Uma abordagem ética da tensão existente 
entre o exercício do poder político e o funcionamento da Justiça”, Sub Judice, n.º 32, Julho-Setembro, 2005, 
pp. 34 a 38. O autor advoga a “necessidade de um CSM que se conceba, actue e apresente como um 
verdadeiro órgão de Estado”, afirma o “autogoverno como a melhor forma de governo da magistratura” e 
defende que a “intervenção, na composição do CSM, de outros órgãos de soberania directamente emanados 
da vontade popular, constitui forma capaz de compatibilizar as exigências do autogoverno com as da 
independência judicial”. Seguindo Figueiredo Dias, quanto à presença no CSM de magistrados em número 
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deve colocar ainda a afirmação de um princípio de proibição de exercício de “actividades 

exteriores à função” e, em geral, a deverosidade de um elenco alargado de 

incompatibilidades (artigo 216.º, n.º 3, da CRP)250. No plano da “independência interna”251, 

destacam-se a possibilidade de formular votos de vencido e simples declarações de voto em 

tribunal colectivo252, a possibilidade efectiva de recurso jurisdicional para instância 

independente dos actos dos conselhos superiores das magistraturas e a não vinculação ao 
                                                                                                                                                                  
inferior ao dos representantes de outros poderes, entende também como aquele, embora não em absoluto, que 
a sua eleição parlamentar é a solução “mais conforme com uma fonte de indiscutida legitimação do órgão 
superior de gestão e disciplina da magistratura judicial e a mais capaz de salvaguardar a independência do 
exercício da função judicial, numa saudável e descomplexada convivência com os restantes poderes do 
Estado”).  

Silvestre Pinheiro-Ferreira destaca constituir uma «qualidade» identificativa do poder judicial a sua 
independência face aos poderes legislativo e executivo, quanto à nomeação, estabilidade e promoção dos 
juízes. Cfr. Précis d’un cours de Droit Public interne et externe, Paris, 1830, pp. 125 e 129. 

249. São “órgãos de defesa da independência externa”, na expressão de Gomes Canotilho, Direito 
Constitucional e Teoria da Constituição, 6.ª edição, p. 681). 

250. Perturbador da independência é o exercício por magistrados de cargos públicos alheios à função 
judicial. Por ciclos sucessivos ou alternados, o exercício por magistrados de cargos administrativos ou 
político-administrativos afecta a confiança num subsequente exercício independente e imparcial do poder 
judicial, considerando que o primeiro envolve, necessariamente (pelas características da função), não apenas a 
estrita obediência à lei, mas também considerações de mérito e oportunidade e a prossecução de interesses 
públicos, politicamente definidos ou enquadrados e a tomada de decisões que implicam a ponderação e a 
composição de interesses vários, públicos e privados. Sobre o assunto, ver Colin R. Munro, Studies in 
Constitutional Law, cit., p. 202, José Augusto Sacadura Garcia Marques, “Poder e justiça em conflito. Uma 
abordagem ética da tensão existente entre o exercício do poder político e o funcionamento da Justiça”, Sub 
Judice, n.º 32, Julho-Setembro, 2005, p. 31, e norma 4.11.3 dos “The Bangalore Principles of Judicial 
Conduct”, de 2001, revistos em 2002. http://www.unodc.org/pdf/crime/corruption/judicial_group/-                                  
-Bangalore_principles.pdf. 

251. Sobre a “independência interna” ou da “conduta ‘moral’ dos juízes” e a “independência externa 
(relações com os restantes órgãos de soberania ou outros poderes fácticos” - p. 15), assim como o “princípio 
da não responsabilidade civil” (p. 21), cfr. Álvaro Reis Figueiredo, “Ser, dever ser e parecer. Notas sobre a 
deontologia dos juízes: da disciplina ao aparecimento de códigos de conduta”, Sub Judice, Justiça e 
Sociedade, 2005, Julho-Setembro, p. 15. Ver, igualmente, a norma 1.4 dos “The Bangalore Principles of 
Judicial Conduct”, cit. (“No exercício dos seus deveres judiciais, o juiz deve ser independente dos seus 
colegas juízes em relação às decisões que o juiz é obrigado a tomar de forma independente”). 

252. Paulo Castro Rangel, Repensar o Poder Judicial, cit., p. 287, destaca o carácter classista do 
recrutamento, no passado, para o cargo, associada à respectiva herança ou compra. 

A “venda das funções públicas”, praticada a partir dos finais do século XVII, em razão das necessidades 
das finanças do reino (ou do rei), é referida por Alexis Tocqueville como nefasta no que toca à administração, 
“onde é sobretudo necessário encontrar a responsabilidade, a subordinação e o zelo”, daí que note que o 
“governo da antiga monarquia” tivesse “um grande cuidado em não usar para si própria o regime que 
impunha às cidades e abstinha-se cuidadosamente de vender as funções de subdelegado e de intendentes”; 
admitindo os seus efeitos úteis “quando se tratou dos tribunais, porque a primeira condição de uma boa 
justiça é a independência completa do juiz”. Cfr. Alexis Tocqueville, O Antigo Regime e a Revolução, 
Edição Fragmentos, 1989, p. 55 (itálico nosso), e ver Manlio Mazziotti di Celso, Lezioni di Diritto 
Costituzionale, Parte I, Nozioni Generali sul Diritto e Sullo Stato, Milano-Dott. A. Giuffrè Editore, 1993, p. 
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precedente253. Para a independência do poder judicial contribui igualmente a forma de 

acesso ao cargo254. 

A independência dos juízes, os problemas do seu controlo e responsabilidade, por um lado, 

e os problemas da sua organização e gestão, por outro, respeitam às “condições de 

possibilidade da jurisdição255. O poder judicial não se dissocia, pois, do “estatuto de quem 

o exerce”256, sendo relativa a separação entre órgão, com certas características, e função, 

isto é, releva para a respectiva identidade. 

A administração, por vocação e natureza, é activa e “governativa”, porque lhe cabe usar 

”do seu direito de iniciativa”, intervir e diligenciar, “quando o julgue útil e conveniente” e 

nos limites do princípio da juridicidade, pela realização das necessidades colectivas257. E 

“quando decide e resolve os casos de reclamações e recurso interposto dos actos e 

deliberações da administração activa, que ofenderem direitos individuais ou colectivos, ou 

violarem as leis e regulamentos de administração pública”258, fá-lo revendo a juridicidade e 

mérito da sua actuação, que se pode traduzir, consoante os casos, na alteração, revogação 

ou substituição daqueles. Não se torna, assim, contenciosa, no sentido de dirimir um litígio 

entre partes conflituantes nas suas pretensões, como se se abstraísse do seu papel de autor 

                                                                                                                                                                  
52. 

253. Sobre a relação entre o princípio da independência, a não vinculação ao precedente e o princípio da 
igualdade, ver Paulo Otero, O Poder de Substituição em Direito Administrativo, Enquadramento Dogmático-
Constitucional, Vol. II, Lisboa, Lex, 1995, p. 658.  

254. Paulo Castro Rangel, Repensar o Poder Judicial, cit., pp. 164, 165 e 171, Giuseppe De Vergottini, 
Diritto Costituzionale Comparato, Quarta edizione, Cedam, 1993, pp. 306 e segs., e Mauro Cappelletti, “Quis 
custodes custodiet? Qui nous protegera contre ceux qui nous protegent? Étude de droit comparé sur la 
responsabilité des autorités judiciaires”, cit., p. 166. Mauro Cappelletti nota que quanto menor for controlo 
disciplinar maiores têm que ser as preocupações com o “cuidadoso recrutamento de qualidade”, do mesmo 
modo que este pode justificar um menor controlo disciplinar. 

255. A. Castanheira Neves, “Entre o «legislador», a «sociedade» e o «juiz», «função» e «problema» - os 
modelos actualmente alternativos da realização jurisdicional do direito”, in BMJ, n.º 74, 1998, pp. 3 e 4, e 
Alessandro Catelani, Gli Ordini e i Collegi Professionale nel Diritto Pubblico, cit., pp. 155 a 159. 

256. Nas palavras de Sérvulo Correia, “o Poder Judicial tem [de facto], a ver com a natureza da função e o 
estatuto de quem a exerce”. Cfr. “A Reforma do contencioso administrativo e os conselhos superiores das 
magistraturas”, in Forum Iustitiae, Direito & Sociedade, Ano II, n.º 13, Julho de 2000, p. 46. 

257. António Ribeiro da Costa e Almeida, Elemento de Direito Público e Administrativo Portuguez, 
Porto, Livraria portuense, 1885, p. 183.  

258. A expressão é António Ribeiro da Costa e Almeida, Elemento de Direito Público e Administrativo 
Portuguez, cit., p. 183. O autor, porém, defende que, na decisão das reclamações e recursos de actos 
administrativos, a Administração exerce uma função contenciosa. 
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ou de administrador para assumir a veste de juiz, para julgar desinteressadamente, por 

exemplo, a actuação do trabalhador ao seu serviço. 

d) O critério processual 

Uma função pode ser pensada a partir do “processo formativo” dos actos em que se 

manifesta259, dinâmica evolutiva que pode ter uma fase subsequente, ela própria 

procedimental. Com efeito, não se eteriza em substância, mas desenvolve-se e exterioriza-     

-se de e sob certa forma. O «processo» de cada função manifesta-a e corporiza-a. O seu 

conhecimento ou caracterização permitirá dizer ou dizer algo sobre a função.  

O modo geral de desenvolvimento de toda a função ou actividade pública é o do 

procedimento, que conhece várias espécies, correspondentes ,“mais do que às funções, aos 

poderes públicos fundamentais” (Giannini)260; o procedimento administrativo respeita “ao 

poder administrativo e é a forma da actividade administrativa” e o processo judicial “é o 

procedimento concernente à actividade do poder judicial: é a forma da jurisdição e daquelas 

outras funções que as normas positivas atribuem ao juiz”261. 

A «forma» ou processo não só reflecte como pode também conformar a «substância», 

alterando ou modelando a natureza de um poder. Dada a radicalidade da hipótese da 

transformação num outro, assacável à forma, a sua relevância não parece ser de molde a 

sobrepor-se à natureza da função e ao exercício do poder que convoca262. Por outro lado, a 

                                                      
259. Diego Vaiano, La Riserva di Funzione Amministrativa, cit., pp. 320 e 321. 
260. Giannini, Diritto Amministrativo, II Volume, 1993, p. 103.  
261. Giannini, Diritto Amministrativo, II Volume, 1993, pp. 103 e 194. O autor relativiza a distinção 

entre procedimento administrativo e processo jurisdicional. Ver, também, Raimundo Nonato Fernandes, “Do 
procedimento disciplinar na função pública”, in Revista de Direito Público, Ano XIV, Janeiro/Junho – 1981, 
n.º 57-58, editora revista dos tribunais, p. 56 (: o autor, referenciando a utilização do termo ao exercício da 
função jurisdicional, destaca que o “processo administrativo” não se confunde com o procedimento 
administrativo, pelo qual “a Administração faz actuar a sua própria vontade na realização prática dos fins do 
Estado, segundo o interesse público a que se subordina”, para além de, também “preservar o interesse dos 
particulares contra o arbítrio da Administração Pública”). 

262. “O critério material permite sempre distinguir o juiz do regulador, visto que o critério formal não 
pode senão confirmar esta distinção na medida em que surge como uma consequência do critério precedente”. 
Cfr. Paule Quilichini, “Réguler n’est pas juger. Réflexions sur la nature du pouvoir de sanction des autorités 
de régulation économique“, AJDA, n.º 20/2004, 24 Mai, p. 1061 e p. 1064 (“Um organismo pode portanto 
apresentar as características formais de organização e de procedimento de uma jurisdição sem perder a sua 
natureza administrativa”). 

Sobre a forma, Gilles Deleuze (Foucault, tradução de José Carlos Rodrigues, Vega, 1987, p. 57) escreve: 
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forma e as garantias jurídicas aplicadas a um procedimento podem ser justificadas por 

razões alheias à natureza da função exercida, não sendo por força daquelas que adquire uma 

outra263. 

A ideia de que existe um “modo judicial”, uma forma jurisdicional de aplicar o direito, na 

resolução de um caso concreto, resulta da jurisprudência do TEDH. Por exemplo, no 

acórdão proferido no caso “Rolf Gustafson c. Suède”, de 1 de Julho de 1997, o Tribunal 

considerou poder ser qualificado como «tribunal» no sentido do artigo 6.º264 o “Office 

d’indemnisation des victimes d’infractions”, tomando como base dessa qualificação “o 

respeito por esse órgão de garantias processuais, julgadas suficientes no caso”265, 

constantes de regras de antemão formalizadas. A publicidade e a equidade (maxime, 

                                                                                                                                                                  
“A forma, é dita em dois sentidos: ela forma ou organiza matérias; ela forma ou finaliza funções, dá-lhes 
objectivos. (…) Punir é uma função formalizada, como o são tratar, educar, disciplinar, fazer trabalhar. O 
facto é que há uma espécie de correspondência, se bem que as duas formas sejam irredutíveis (…) Como 
explicar então a coadaptação? É que nós podemos conceber puras matérias e puras funções, desde que 
façamos a abstracção das formas em que elas se incarnam.” 

263. Adolfo Merkl observa que a “forma contenciosa” não justifica nem mesmo fundamenta a justiça 
administrativa, por “aumentar a garantia jurídica”; “não bastaria para instituir um procedimento especial 
judicial-administrativo junto ao procedimento administrativo, porque, como nos demonstra a experiência 
legal, um procedimento administrativo pode revestir as mesmas garantias, no que se refere às actuações 
processuais, que as que nos oferece o procedimento judicial-administrativo, sem por isso adquirir este 
carácter”. Cfr. Teoría General del Derecho Administrativo, cit., p. 471 (itálico nosso). 

Adolfo Merkl refere, ainda, que “uma mesma autoridade [pode] exercit[ar] as suas faculdades segundo 
direitos processuais distintos, quer dizer, realiza[r] certas actuações segundo o modo judicial e outras segundo 
o procedimento administrativo, distinto do judicial”. E continua: “Este duplo papel, no qual o órgão continua 
a ser sempre um órgão administrativo, sem que possa considerar-se, em qualquer momento, como juiz 
administrativo, é compatível, sempre, com a separação constitucional entre justiça e administração”. Cfr. 
Teoría General del Derecho Administrativo, cit., p. 478. 

264. “Toda a pessoa tem direito a que a sua causa seja julgada equitativa e publicamente, dentro de um 
prazo razoável, por um tribunal independente e imparcial, estabelecido pela lei, que decidirá os litígios sobre 
os seus direitos e obrigações de carácter civil ou sobre o fundamento de qualquer acusação em matéria penal 
que lhe seja dirigida” (artigo 6.º, n.º 1, da CEDH). 

265. Frédéric et al Sudre, “Chronique de la jurisprudence de la Cour européen des droits de l’ homme: les 
105 arrêts de 1997”, in Revue Universelle des Droits de L’ Homme, Vol. 10, n.º 3-6, p. 98. Ver, também o 
acórdão proferido no caso “Rolf Gustafson c. Suède”, de 1 de Julho de 2007, Processo n.º 113/1995/619/709, 
no site do TEDH. No considerando 45, o Tribunal considerou que, “para os efeitos do artigo 6.º, n.º 1, um 
tribunal não deve necessariamente ser uma jurisdição de tipo clássico, integrada nas estruturas judiciárias 
ordinárias. Pode, como o Office em causa, ter sido instituído para conhecer questões relativas a um domínio 
particular no qual seja possível o seu exame contraditório fora do sistema judiciário ordinário. O que importa 
para assegurar o respeito do artigo 6.º, n.º 1, são as garantias, tanto materiais como processuais, utilizadas”. 
Importa, não obstante, notar que explicitando essas mesmas garantias, o Tribunal começou por destacar que o 
“Office pela sua composição e pelo seu modo de funcionamento, respondia às condições de independência e 
imparcialidade” e que era competente para apreciar e decidir de forma vinculativa sobre o conjunto de 
questões de facto e de direito relevantes para o pedido de indemnização…” (considerando 46). 
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traduzida na “igualdade de armas”) são duas características que o processo deve revestir266, 

como garantias de correcção legal e legitimidade das decisões judiciais267. 

A influência referenciada da jurisprudência europeia postula, por outro lado, a extensão 

preventiva ou compensatória268 de garantias de um processo judicial justo ao procedimento 

extrajudicial e intra-administrativo e, por outro lado, que exista disponível efectiva 

possibilidade de controlo jurisdicional269. 

Nesta linha, no desenho legislativo do contencioso administrativo, destacam-se os poderes 

de injunção, de regulação provisória e cautelar, de condenação e, portanto, o afastamento 

de um “sistema de controlo preocupado apenas em não embaraçar à acção administrativa e 

com um juiz essencialmente «declamatório»”270. 

O procedimento administrativo e o “direito administrativo de fundo”271 entrecruzam-se de 

forma estreita, oferecendo-se como possíveis procedimentos vários; são configuráveis 

tantos procedimentos quantas as áreas substantivas de regulação jurídica272. Em 

                                                      
266. A lei relativa ao processo e à prova destina-se a assegurar a equidade do mesmo. Harry Calvert, An 

Introduction to British Constitutional Law, cit., p. 202.  
267. Ireneu Cabral Barreto, “Direito ao exame da causa publicamente”, in Documentação e Direito 

Comparado n.º 75/76/1998, pp. 4 a 6 (disponível também in http:www.gddc.pt/actividade-editorial/pdfs-
publicacoes/7576-f.pdf): 

268. Na formulação de Onorato Sepe, assegurar “um contraditório preventivo torn[a] muitas vezes não 
necessário o litígio judicial”. Cfr. “Partecipazione e garantismo nel proceimento amministrativo”, in Rivista 
Trimestrale di Diritto Pubblico (2), 1992, p. 339. 

Acresce ter presente que o processo judicial nem sempre permite uma inteira tutela substantiva, por 
exemplo, a restituição da situação actual hipotética no caso do contencioso anulatório. 

269. O TEDH, por referência ao artigo 6.º, n.º 1, da CEDH, reconhecendo às entidades administrativas o 
poder de punir certas infracções enfatiza a necessidade do interessado dispor da efectiva possibilidade de 
recorrer da respectivas decisões para um tribunal que forneça todas as garantias previstas no citado preceito. 
Cfr. "Affaire Belilos c. Suisse, do TEDH (Plénière), de 29 avril 1988, Requête n.º 10328/83", maxime, 
considerandos 61 e segs. (http://cmiskp.echr.coe.int/). No "Affaire Obermeier c. Autriche, Requête n.º 
11761/85, 28 Juin 1990" (in http://cmiskp.echr.coe.int/), considera que as “condições do artigo 6.º, n.º 1, só se 
podem ter por reunidas se as decisões administrativas que vinculam os tribunais foram emanadas 
conformemente às exigências desta disposição”. Não sendo o caso, torna-se necessário que das mesmas caiba 
recurso para um “órgão jurisdicional de plena jurisdição” (considerando 70). 

270. Jacques Caillosse, “Quel Droit administratif enseigner aujourd’hui?”, in La Revue Administrative, 
55.e Année, n.º 328, Juillet-Août, p. 358. 

271. A expressão é de Georges Langrod, La Doctrine Allemande et la Procédure Administrative Non 
Contentieuse, Institut International des Sciences Administratives, Bruxelles, p. 87. 

272. Nas palavras de Georges Langrod: “A interdependência do direito do procedimento administrativo 
não contencioso e do direito administrativo de fundo é tão estreita e a interpenetração tão significativa, que 
mesmo teoricamente seria difícil fazer a delimitação dos respectivos domínios.” Cfr. La Doctrine Allemande 
et la Procédure Administrative Non Contentieuse, cit., p. 87. 
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contraponto, há um número limitado de formas de processo. A utilização dos meios do 

processo jurisdicional é determinada pela pretensão do autor e pela realidade administrativa 

a que se dirige.  

Para além desta diferenciação e considerando a mesma, importa enunciar algumas das 

principais características do processo jurisdicional e do procedimento administrativo. 

Quanto ao primeiro, destacam-se as seguintes: 

a) Desdobra-se em trâmites e formalidades minuciosa e estritamente regulados, cuja 

observância é condição da intrínseca e extrínseca correcção das decisões nele tomadas, 

maxime, da sentença. 

b) O debate contraditório, a publicidade e a fundamentação demonstrativa do iter decisório 

são partes estruturais daquele.  

c) O processo judicial assenta no princípio do dispositivo, quer quanto à iniciativa 

processual, quer quanto ao objecto, o que significa que recai sobre as partes o ónus e 

alegação e de prova dos factos alegados e a responsabilidade pela condução do processo 

segundo os seus interesses, isto é, o ónus de configuração, conformação e 

«preservação» da instância273.  

d) Antes as pretensões que lhe são presentes, o juiz terá necessariamente que se 

pronunciar, dirimindo-as274.  

Quanto ao procedimento administrativo, podem ser assinalados os seguintes elementos 

caracterizadores: 

a) Os órgãos administrativos não estão adstritos, em geral, a “um programa ou plano 

normativo de passos e trâmites que se vão seguir necessariamente após o [seu] 

desencadear”. Dispõem, no âmbito de “procedimentos formalizados na lei”, em maior 

ou menor medida, e “no respeito dos princípios gerais do procedimento administrativo”, 

de uma dada liberdade compositiva, segundo “critérios de eficiência e de 

oportunidade”. Nesta medida, o procedimento administrativo é concebido sob o signo 

                                                      
273. John Alder, Constitutional and Administrative Law, cit., p. 47 (; v.g., o juiz “não pode tomar 

qualquer iniciativa mas deve esperar… que venham até ele com uma disputa”).  
274. Afonso Queiró, “A função administrativa”, cit., pp. 17 e 18.  
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da informalidade ou de uma formalidade distante do “processo (judicial), no qual o juiz 

encontra sempre desenhado o ciclo de formação da sentença”275. 

b) No procedimento administrativo não existe discussão pública contraditória das 

respectivas decisões, nem a fundamentação é parametrizada pelos princípios do pedido 

e da causa de pedir ou por estes nos específicos termos regulados no Direito judiciário. 

c) A administração actua por sua iniciativa ou por impulso dos particulares276, sendo que, 

neste caso, os órgãos administrativos “podem proceder às diligências que considerem 

convenientes para a instrução, ainda que sobre matérias não mencionadas nos 

requerimentos ou nas respostas dos interessados, e decidir coisa diferente ou mais 

ampla do que a pedida, quando o interesse público assim o exigir”277. 

d) A configuração do «processus» do exercício do poder administrativo, do 

desenvolvimento da actividade administrativa, comporta várias subconfigurações, 

“modelos diferenciados (mais ou menos complexos) consoante a natureza da própria 

questão a decidir”278.  

e) O critério do acto decisório 

Os órgãos judiciais e os órgãos administrativos são os órgãos estaduais que, geralmente, 

praticam, respectivamente, actos formalmente jurisdicionais e administrativos279. A 

                                                      
275. Esteves de Oliveira, Pedro Gonçalves e Pacheco de Amorim, Código do Procedimento 

Administrativo Comentado, Vol. I, Coimbra, 1993, pp. 90 a 91, maxime, p. 91. O exercício da actividade 
administrativa desenvolve-se segundo uma tramitação mais flexível, menos densa e com uma maior extensão 
dispositiva. 

276. André Gonçalves Pereira, Erro e Ilegalidade no Acto Administrativo, pp. 92 e 93: “[U]m certo 
número de actos administrativos… só podem ser praticados a pedido do administrado (por exemplo a 
concessão da nacionalidade)”. 

277. Cfr. artigos 54.º e 56.º do CPA. 
278. Vasco Pereira da Silva, Verde Cor de Direito, Lições de Direito do Ambiente, Lisboa, Livraria 

Almedina, 2002, p. 125. 
279. Afonso Queiró observa que os actos jurisdicionais são em geral actos dos órgãos estaduais, 

destacando como correspondendo ao exercício privado da função jurisdicional as decisões arbitrais e “os 
actos dos sujeitos privados da relação jurídica processual, e mesmo de terceiros, no processo em geral, dada a 
sua ligação funcional com a actividade do juiz” (“A função administrativa”, cit., p. 24). “A actividade 
jurisdicional caracteriza-se para o autor, em segundo lugar, por se encontrar subordinada ao Direito” (idem, p. 
33). A função administrativa é desenvolvida por entes públicos, estaduais, regionais ou locais, e, em alguma 
medida, por particulares (idem, p. 33). Fazem-no em “subordinação ao Direito” (idem, pp. 24 e 33), em toda a 
sua extensão, incluindo no exercício do seu poder de auto-organização e de direcção, quando actuam segundo 
formas informais e realizam operações materiais (; em sentido diferente, Afonso Queiró aponta as dimensões 
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emanação de um acto assim designado permitir-nos-á identificar um órgão como do 

primeiro ou do segundo tipo. No entanto, um acto formalmente jurisdicional ou 

administrativo pode não o ser substantivamente e aquela afirmação não exclui que os 

órgãos judiciais possam praticar actos de natureza não jurisdicional e que os órgãos 

administrativos possam praticar actos de natureza não administrativa. 

O acto administrativo é uma das expressões do agir administrativo280, a par de outras, como 

as formas consensuais ou contratuais, as actuações informais, materiais, técnicas, as 

situações de silêncio, os actos normativos, os actos compósitos (v. g., normativos e 

individuais e concretos; unilaterais e convencionais).  

O acto que põe termo ao procedimento administrativo, decidindo-o, é passível de revisão. 

Por um lado, por órgão administrativo, seja por via da invalidação administrativa, seja 

através de revogação. Por outro lado, pelos tribunais, fundamentalmente, no âmbito do 

contencioso de legalidade, mas também pode dar lugar à acção de responsabilidade civil e 

pode ser posto em causa por declaração ou juízo de inconstitucionalidade de norma jurídica 

em que se apoie. 

Independentemente do acerto que possa merecer a qualificação em todos os casos da 

decisão final do procedimento como acto administrativo, não goza da estabilidade de que 

gozam as decisões judiciais, assim como acontece com as outras formas do agir 

administrativo. Com efeito, não existe o acertamento com carácter de veredicto de uma 

dada realidade nem o proferir de uma decisão com o valor de caso julgado. As decisões da 

Administração não “ têm a força de encerrar os litígios”281, sendo revisíveis, pela própria 

Administração e pelos tribunais. Quando decide o procedimento não tem o “monopólio da 

                                                                                                                                                                  
ora destacadas como áreas de não subordinação à lei - “A função administrativa”, cit., pp. 33 a 35). 

280. Quanto à importância das formas de actuação, registe-se que Joaquim Thomaz Lobo D’Ávila 
acentuava a qualidade do acto praticado como elemento distintivo entre a função administrativa e a função 
judicial. Nas suas palavras, “[a] competência para julgar qualquer contestação que se alevante, em virtude dos 
actos praticados, não depende da qualidade de quem os praticou, individuo ou pessoa moral, mas da 
qualidade destes actos: - assim, à administração compete o contencioso relativo aos actos de natureza 
administrativa; os actos de índole civil entram no domínio da lei comum e são da competência dos tribunais 
ordinários”. Cfr. Estudos de Administração, Lisboa, Typographia Universal, 1874, pp. 256 e 257 (itálico 
nosso). 

281. Raimundo Nonato Fernandes, “Do procedimento disciplinar na função pública”, in Revista de 
Direito Público, Ano XIV, Janeiro/Junho – 1981, n.º 57-58, editora revista dos tribunais, p. 57.  
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última palavra” (artigos 203.º e 205.º, n.º 2, da CRP). Pelo contrário, a garantia de recurso 

jurisdicional efectivo é inafastável (artigo 20.º, n.º 1, e artigo 268.º, n.ºs 4 e 5, da CRP)282.  

O “monopólio da última palavra” é uma característica típica do poder jurisdicional, em 

relação ao qual é uma condição e decorrência da não interferência de outros poderes do 

Estado283. A “força executória das decisões judiciais é um «corolário» do “princípio da 

separação de poderes”284 e o “direito à execução do julgamento faz parte do direito … a um 

processo equitativo”285. 

f) O critério material 

A disposição da lei, quanto a “delimitar o alcance da jurisdição, estabelecer a sua 

organização, os procedimentos através dos quais actuam o juízes, e proporcionar-lhes, em 

síntese, as bases materiais de que devem servir-se para resolver os litígios que lhe sejam 

submetidos”286, tem limites constitucionais formais e materiais287. “Mas, atendidos todos 

                                                      
282. Maria Lúcia Amaral, “O Provedor de Justiça e o poder judicial”, O Provedor de Justiça – Estudos – 

Volume Comemorativo do 30.º Aniversário da Instituição, Provedoria de Justiça, Divisão de Documentação, 
2006, p. 51 (: a competência para a prática de actos materialmente jurisdicionais pode ser atribuída, sob certas 
condições, a “autoridades não judiciais”. Com efeito, não veda a Constituição (artigo 202.º, n.º 4) que, em 
certos casos, “a reserva de jurisdição [seja] cumprida se ao juiz for dada a última palavra na composição de 
um conflito”). 

283. Relativamente à obediência de ordem jurisdicional materialmente ilegítima, Nuno Brandão observa 
que a ser possível desobedecer a tal ordem por-se-ia em causa o monopólio jurisdicional que reclama, 
designadamente, o “monopólio da última palavra” - Justificação e Desculpa por Obediência em Direito Penal. 
Coimbra Editora, Fevereiro, 2006, pp. 261 a 263. 

Sobre a definitividade na decisão judicial e a relevância limitada da infalibilidade daquela, ver Herbert 
L.A. Hart, O Conceito de Direito, Fundação Calouste Gulbenkian, s/data, pp. 155 a 161. 

284. René Chapus, Droit administratif général, Montchrestien, Tome 1, 15.e édition, p. 1267. 
285. René Chapus, Droit administratif général, cit., p. 1268 e Michel Gentot, “Contrôle de la legalité et 

limites du pouvoir discrétionnaire”, in Le Contentieux de la Fonction Publique Internationale, Actes des 
Journées d'Études des 9-10 décembre 1994, Organisées au Sénat Salle Clemenceau, Paris, éditions A. Pedone, 
1996, p. 248 (: "a responsabilidade social [dos juízes é a] … de resolver litígios com a autoridade de caso 
julgado"). 

286. Santiago Muñoz Machado, “La independencia judicial y el problema de la relación de la justicia con 
los demás poderes del Estado”, in Actualidad Y Perspectivas del Derecho Publico a Fines del Siglo XX, 
Homenaje al Profesor Garrido Falla, Editorial Complutense, Vol. I, 1992, p. 275. 

287. A saber: i) os da reserva de lei parlamentar para definir a “organização e competência dos tribunais e 
do Ministério Público e [o] estatuto dos respectivos magistrados, bem como das entidades não jurisdicionais 
de composição de conflitos” (artigo 165.º, n.º 1, alínea p)); ii) os da definição dos tribunais e da sua função 
(artigo 202.º); iii) os da sua independência e conexa submissão à lei (artigo 203.º); iv) o das características e 
postulados das decisões judiciais (artigo 205.º); v) o princípio da publicidade das audiências (artigo 206.º); vi) 
os limites à intervenção do júri, juízes sociais e assessoria técnica no funcionamento da justiça (artigo 207.º); 
vii) os limites dados pelas categorias, áreas materiais e normas organizativas (artigos 208.º a 214.º, 221.º a 
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estes limites, materiais e formais, pode a lei ter qualquer conteúdo sem incidir na 

independência dos juízes ou na exclusividade da função jurisdicional? E, em concreto, pode 

o legislador incorporar nas suas normas determinações e resoluções que incumbiriam a 

juízes e magistrados, segundo a Constituição, adoptar? O que se pode perguntar é se o 

poder judicial inclui uma reserva de jurisdição, que se configure como um limite directo 

das leis e das decisões que possa adoptar o Executivo que tenham um conteúdo 

materialmente jurisdicional” (Santiago Muñoz Machado)288. O autor remete a questão para 

o “fazer jurisdicional”, para o problema de saber o que é, em que consiste, para o perscrutar 

da “intencionalidade material da própria jurisdição como jurisdição e o sentido que ela 

assume e realiza”289. Esta “intencionalidade material” não pode ser desligada da 

independência e imparcialidade do julgador290, que, servindo-se a “neutralizar eventuais 

interferências provenientes do poder executivo”291 e legislativo, justificam também pela 

positiva a própria função jurisdicional292. Está vedado ao legislador e ao poder 

administrativo “«censurar as decisões das jurisdições», o que impede as validações a 

posteriori e de uma maneira geral toda a violação da autoridade de caso julgado”, o “dirigir 

(às jurisdições) injunções”, a acção “de «se substituir [a elas] no julgamento dos litígios que 

relevem da sua competência», retirando-lhes um litígio pendente”293. 

                                                                                                                                                                  
224.º); viii) pelas regras de recrutamento e estatuto que prevê (artigos 215.º e 217.º); ix) pelas garantias 
funcionais e regime de incompatibilidades que define (artigos 216.º); e x) pela composição do órgão de 
autogoverno (artigo 218.º).  

288. “La independencia judicial y el problema de la relación de la justicia con los demás poderes del 
Estado”, cit., p. 275. 

289. A. Castanheira Neves, “Entre o «legislador», a «sociedade» e o «juiz», «função» e «problema» - os 
modelos actualmente alternativos da realização jurisdicional do direito”, in BMJ, n.º 74, 1998, pp. 3 e 4. 

290. É “indissociável do exercício de funções judiciárias” - Decisão n.º 92-305 DC, do Conselho 
Constitucional francês, da qual Louis Favoreu e Loïc Philip extractam a afirmação citada no texto. Cfr. les 
grandes décisions du Conseil constitutionnel, 7.e édition, 1993, collection Droit Public, Sirey, p. 198.  

291. Segundo Alessandro Catelani, Gli Ordini e I Collegi Profissionali nel Diritto Pubblico, cit., pp. 236 e 
237 (: “os atentados à independência do juiz provenientes do executivo são os mais fáceis - num sentido 
relativo - a surpreender e a eliminar”). 

292. Como dizem Louis Favoreu e Loïc Philip, “importa salvaguardar esta independência preservando o 
carácter específico das funções jurisdicionais contra as usurpações do legislativo e do executivo”. Cfr. les 
grandes décisions du Conseil constitutionnel, 7.e édition, 1993, collection Droit Public, Sirey, p. 426 (itálico 
nosso).  

293. Louis Favoreu e Loïc Philip, les grandes décisions du Conseil constitutionnel, cit., p. 425, Paulo 
Otero, Ensaio Sobre o Caso Julgado Inconstitucional, Lisboa, 1993, p. 51, e Acórdão do Conselho de Estado 
italiano de 6 de Junho de 2006, n.º 4738/2006, “n.º 2347 Reg. Ric. 2006”.  
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“Segundo a jurisprudência do Tribunal [TEDH], um ‘tribunal’ caracteriza-se no sentido 

material pelo seu papel jurisdicional: decidir, resolvendo, com base em normas de direito e 

na sequência de um processo organizado, toda a questão incluída na sua competência 

(…)”294. 

O quid ou objecto específico da função jurisdicional tem sido identificado como o da 

resolução jurídica, pela aplicação do direito, de conflitos295, seja de controvérsias “sobre a 

verificação ou não verificação em concreto de uma ofensa ou violação à ordem jurídica”, 

seja “de um conflito de pretensões entre duas ou mais pessoas”296, resolução a que, 

exclusivamente, se dirige e na qual se esgota. A denotação do que seja “administrar a 

justiça” é feita no n.º 2 do artigo 205.º da Constituição, onde se explicita que aos tribunais 

cabe “assegurar a defesa dos direitos e interesses legalmente protegidos dos cidadãos, 

reprimir a violação da legalidade democrática e dirimir os conflitos de interesses públicos e 

privados”. Pode ler-se a norma como o enunciado da justiça administrativa, da justiça 

criminal e da justiça cível, mas em verdade não são encerráveis em cada uma das 

expressões, desde logo porque também a justiça administrativa dirime conflitos de 

interesses públicos e privados, seja de interesses de entidades públicas, seja, as mais das 

vezes, de interesses daquelas e de interesses dos privados297. Na função jurisdicional, está 

em causa a realização do direito298 e a tutela de posições jurídicas substantivas, com a 

                                                      
294. Para além de dever reunir, em si certas qualidades enquanto órgão. “Deve também reunir uma série 

de outras condições – independência, designadamente à face do executivo, imparcialidade, duração do 
mandato dos membros, garantias oferecidas pelo processo – várias das quais figuram no texto do próprio 
artigo 6.º, n.º 1”. Cfr. Affaire Belilos c. Suisse, do TEDH (Plénière), de 29 avril 1988, Requête n.º 10328/83, 
maxime, considerandos 61 e segs. (http://cmiskp.echr.coe.int/).  

295. António Manuel Hespanha, “Lei e Justiça: história e prospectiva de um paradigma”, in Justiça e 
Litigiosidade: História e Prospectiva, Lisboa, s/data, Fundação Calouste Gulbenkian, p. 46, Acórdão de 16 de 
Abril de 2004, do Supremo Tribunal Administrativo, Recurso n.º 367/04, in Acórdãos Doutrinais, Ano XLIII, 
n.º 516, Dezembro de 2004, p. 1845, e Peter Cane, An Introduction to Administrative Law, Clarendon Law 
Series, Second Edition, 1992, p. 347. 

296. José Eduardo Figueiredo Dias, “Enquadramento do procedimento disciplinar na ordem jurídica 
portuguesa”, in BFDUC, n.º 73 (1997), pp. 182 a 186.  

297. Gomes Canotilho e Vital Moreira, Constituição da República Portuguesa Anotada, p. 791. 
298. Rogério Ehrhardt Soares, Direito Administrativo, Lições fotocopiadas Universidade Católica 

Portuguesa, Faculdade de Ciências Humanas, Curso de Direito do Porto, pp. 32 e 65. 
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defesa directa e imediata de direitos e interesses legalmente protegidos299. À formulação do 

n.º 2 do artigo 205.º da CRP aproxima-se a formulação de Wolff, Bachoff e Stober, para 

quem a jurisprudência em sentido material não se esgota na “resolução de conflitos … mas 

serve também à protecção jurídica e ao controlo jurídico”300. 

Na função administrativa, a aplicação do direito e a “solução de conflitos de interesses”, de 

pretensões opostas, “mesmo quando isso ocorre”, não se basta a si própria301. Por um lado, 

porque a aferição de uma identidade ou semelhança do facere não pode ser desligada dos 

interesses e fins que lhe servem de parâmetro, elementos também da respectiva 

configuração302; e estes, no caso da função administrativa, são sempre exteriores a tal 

aplicação e resolução. Por outro lado, porque assume múltiplas funções (para além de 

composição jurídica de interesses e da resolução de questões jurídicas, que têm um carácter 

instrumental, não tendo, como tal, as respectivas decisões, a virtualidade e a “força encerrar 

os litígios”)303. 

Importa, ainda, ter presente que o conflito de interesses em sede administrativa nunca é o 

«conflito jurisdicional» de interesses, porque a Administração está obrigada a prosseguir os 

interesses públicos e a respeitar os direitos e os interesses legalmente protegidos dos 

particulares (artigo 266.º, n.º 1, da CRP). No procedimento administrativo, assim, não 

existem, ainda, propriamente partes, “no sentido processual do termo, e ainda menos, «a 

outra parte»”304. Existem vários interessados, com posições jurídicas diferenciadas, e 

amiúde com interesses contrapostos. A respectiva abertura decisória configura um pré-

                                                      
299. Agatino Cariola, La Nozione Costituzionale di pubblico impiego, Milano, Dott. A. Giufrré Editore, 

1991, p.44 e pp. 37 e 38.  
300. Hans J. Wolff, Otto Bachoff e Rolf Stober, Direito Administrativo, Vol. 1, cit., p. 236. 
301. Raimundo Nonato Fernandes, “Do procedimento disciplinar na função pública”, in Revista de 

Direito Público, Ano XIV, Janeiro/Junho – 1981, n.º 57-58, editora revista dos tribunais, pp. 56 e 57, e 
Parecer da PGR n.º 24/1995, de 7 de Dezembro de 1995, p. 14, PGRP00000743 e Documento 
PPA19951207002400 (a Administração resolve o caso na perspectiva do interesse público; verifica-se, como 
se escreve no Acórdão do TC n.º 120/93, citado, “uma osmose entre o caso resolvido e o interesse público”). 

302. Acórdão n.º 195/94 - Processo n.º 478/93, do Tribunal Constitucional, in Revista de Legislação e de 
Jurisprudência, Ano 127, n.º 3845, maxime, pp. 246, 247 e p. 256. 

303. Raimundo Nonato Fernandes, “Do procedimento disciplinar na função pública”, in Revista de 
Direito Público, Ano XIV, Janeiro/Junho – 1981, n.º 57-58, editora revista dos tribunais, p. 57.  

304. Michel Stassinopoulos, Le Droit de la Défense Devant les Autorités Administratives, cit., pp. 159 e 
160. 
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conflito que pode emergir, tornar forma definitiva e relevante na sequência da regulação 

concreta que não corresponda às pretensões daqueles, ou nunca vir a colocar-se.  

3.3. A reserva de administração 

3.3.1. A reserva de função 

Na relação entre poderes públicos, a “reserva de competência” remete-nos para uma 

“relação de exclusão entre as competências” respectivas, bem como, “entre os actos que 

constituem as suas formas típicas de expressão”305. Esta é quer uma reserva de função quer 

uma reserva de competências no exercício da mesma função306. São pacificamente aceites a 

existência de uma reserva de lei e de uma reserva de jurisdição, delimitadas abstractamente 

e a partir dos dados dos concretos ordenamentos jurídico-constitucionais. A reserva de lei 

exclui a “possibilidade de intervenção de fontes normativas secundárias, formalmente e 

subjectivamente administrativas”; a reserva de jurisdição reporta-se à “exclusividade de 

competência de um complexo orgânico independente, identificado no poder judiciário, em 

ordem à função de aplicação da lei, em posição de terceiro entre as partes e … mediante um 

acto tendo … a eficácia de afirmar-se no ordenamento com uma sua força particular, a 

força de caso julgado”307.  

Historicamente, estas reservas afirmaram-se em face do poder administrativo, como seu 

termo de referência negativo, identificadas a partir de “determinados pressupostos de 

legitimação ao exercício das funções estaduais próprio só de determinados órgãos públicos 

e não de outros (…) numa lógica garantística a qual, não se podendo perceber de forma 

imediata relativamente às formas típicas de legitimação dos órgãos administrativos, torna 

difícil a transposição do princípio [da reserva de competência ou função] em relação à 

administração”308.  

                                                      
305. Diego Vaiano, La Riserva di Funzione Amministrativa, Giuffrè Editore, Milano, 1996, p. 2. 
306. Por exemplo, a reserva relativa de competência legislativa da Assembleia da República (artigo 165.º 

da CRP) e a reserva de competência legislativa do Governo no que toca à sua organização e funcionamento 
(artigo 198.º, n.º 2, da CRP). 

307. Diego Vaiano, La Riserva di Funzione Amministrativa, Giuffrè Editore, Milano, 1996, p. 2. 
308. Diego Vaiano, La Riserva di Funzione Amministrativa, Giuffrè Editore, Milano, 1996, pp. 3 e 4, 

nota 4. 
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A relação da Administração com lei constitui(u), assim, o esteio fundamental das 

reticências a uma reserva de administração, a favor da qual poderia depor o contemporâneo 

princípio da separação de poderes309. Outro princípio fundamental do quadro jurídico-

constitucional é o da plenitude do controlo jurisdicional310. Sem prejuízo, com menos 

dúvidas, tal reserva parece ser admitida em face do controlo jurisdicional, pelo 

reconhecimento de prorrogativas administrativas de avaliação e da possibilidade de 

escolhas administrativas várias (amiúde politicamente enquadradas) no exercício, por 

exemplo, de “funções planificadoras, normativas, de gestão financeira, de produção de bens 

e de prestação de serviços”311. 

3.3.2. A reserva de administração 

Um dos eixos do programa constitucional é o da plenitude da submissão à lei e ao Direito 

da Administração (artigos 2.º, 3.º, n.º 3, e 266.º, n.º 2). Outros dados, porém, importa reter. 

A legitimidade da Administração evoluiu para a dupla percepção de uma legitimidade 

democrática e técnica (v.g., artigos 182.º, 187.º, 188.º, 163.º, alínea d), 190.º, 198.º, 199.º E 

200.º, n.º 1, alínea b), da CRP). A identificação de uma parcial comum fonte de 

legitimidade tornaram, diz-se, os poderes legislativo e administrativo “poderes de exercício 

miscível, distinguíveis entre si mais pelas características dos órgãos que os exercem [ou dos 

procedimentos, quando os órgãos são os mesmos] do que pela natureza funcional dos actos 

que praticam”312. Por um lado, invoca-se o problema da lei «administrativizada» e do 

exercício da função legislativa por órgãos também do exercício do poder administrativo313 

                                                      
309. Cfr. artigos 2.º e 111.º, n.º 1, da CRP. 
310. Cfr. artigo 20.º, maxime, n.º 5, e artigo 268.º, n.º 4, da CRP.  
311. Nuno Piçarra, A Reserva de Administração, O Direito, Ano 122, 1990, III (Julho-Dezembro), p. 573.  
312. Maria Lúcia Amaral, “O Provedor de Justiça e o poder judicial”, cit., pp. 47 e 46.  
313. Em desfavor de uma reserva de administração, observa-se ainda que: i) tendo a Assembleia da 

República competência legislativa genérica (artigo 161.º, alínea c), da CRP) não se torna possível delimitar 
(positivamente) a área material do poder executivo excluída da intervenção parlamentar; ii) mesmo 
negativamente, esse apuramento esbarra com o facto de não ser possível fazê-lo a partir da «materialidade 
legislativa» ou de um conceito material de lei; iii) ajusta-se que a possibilidade de apreciação (revogar, alterar 
ou determinar a cessação de vigência – artigos 162.º, alínea c), e 169.º da CRP) dos decretos-lei torna pírica a 
decantação dessa área. Aos argumentos pode contrapor-se ser diferente a lei que traduz uma dada opção 
política, mesmo quando assume “conteúdo individual e concreto”, e aquela que chama a si uma decisão de 
cariz administrativo (Marcelo Rebelo de Sousa e André Salgado de Matos, Direito Administrativo Geral, 
Introdução e princípios fundamentais, cit., p. 134) e afirma-se o pressuposto de materialidade legislativa dos 
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314. Por outro lado, lembra-se a existência de decisões tomadas por entidades 

administrativas que podem implicar escolhas sociais e políticas “indistinguíveis de um acto 

legislativo” e a concessão de ampla discricionariedade à Administração, a qual pode ser 

concretizada quer através de decisões administrativas, quer pela emanação de normas, ou 

de ambas ou de “uma a seguir à outra” (Paul P. Craig)315.  

O artigo 199.º da Constituição enuncia competências administrativas do Governo, em 

relação às quais se pode admitir constituírem reservas específicas de competência, sendo 

impressivas, por exemplo, a competência para “dirigir os serviços e a actividade da 

administração directa do Estado, civil e militar, superintender na administração indirecta e 

exercer a tutela sobre esta e sobre a administração autónoma” e a competência para 

“praticar todos os actos exigidos pela lei respeitantes aos funcionários e agentes do Estado e 

de outras pessoas colectivas públicas” (alíneas d) e e)). O elenco não é considerado seguro 

na demonstração de qualquer reserva – importando ter presente que as estruturas 

administrativas da Assembleia da República têm os seus próprios trabalhadores316 e a 

dimensão administrativa do funcionamento dos órgãos jurisdicionais a cuja administração 

                                                                                                                                                                  
actos legislativos sujeitos a apreciação parlamentar (Luís Pedro Pereira Coutinho, “As duas subtracções. 
Esboço de uma reconstrução da separação entre as funções de legislar e de administrar”, cit., p. 124, nota 93). 
A lembrança da utilização das formas de «resolução» e «decreto regulamentar» para obter a subtracção à 
apreciação parlamentar diminui o efeito argumentativo desta, se bem que não o paralise, atendendo a que elas 
próprias hão de ser utilizadas com fidedignidade e, portanto, sem «abuso das formas».  

Mesmo em face do Governo-legislador que redefina os critérios em que se apoie a emissão de 
regulamentos e a prática de actos administrativos, a invasão da esfera da Administração não consubstancia 
uma forma de substituição desta, porque: i) não dispensa a intervenção administrativa subsequente; ii) não 
prejudica, em regra, a intervenção administrativa subsequente, salvo se, no quadro da Constituição, produzir 
efeitos retroactivos, o que, do ponto de vista da legitimidade da acção legislativa e dos interesses vários, 
públicos e privados, em presença, delimitados pelo acto legislativo anterior e pela acção administrativa 
anterior, dificilmente constitui uma opção. 

314. A este propósito, por exemplo, fala-se em lei com “espírito de contrato” (D. Nocilla apud Diego 
Vaiano) e já não como “medida tendencialmente abstracta da acção alheia” (La Riserva di Funzione 
Amministrativa, cit., pp. 273 e 274).  

315. Que assinala a dupla dificuldade na distinção entre “acção legislativa” e “acção administrativa”. Cfr. 
Public Law and Democracy in the United Kingdom and the United States of America, Clarendon Press 
Oxford, 1990, pp. 175 e 176.  

316. Cfr. artigo 181.º da Constituição, de acordo com o qual os “trabalhos da Assembleia e os das 
comissões serão coadjuvados por um corpo permanente de funcionários técnicos e administrativos e por 
especialistas requisitados ou temporariamente contratados, no número que o Presidente considerar 
necessário”.  
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não são, em alguma medida, alheios, por vezes, os presidentes dos tribunais317 -, nem o seu 

carácter não exclusivo, diz-se igualmente, responde à questão de saber se a Assembleia da 

República pode fazer leis que envolva o exercício de tais poderes318 ou o Governo, no 

exercício das suas competências legislativas319. 

Na aproximação a uma resposta positiva ou negativa, importa ponderar os seguintes 

aspectos: 

a) A reserva de administração não é um “«espaço liberto» de lei e/ou da acção do 

legislador”320, na medida em que tem como fundamento e limite a lei (artigo 266.º, 

n.º 2, da CRP), mas é um espaço de acção insubstituível pelo legislador e 

insusceptível de «densificação» concreta ou pós-esvaziado depois da sua previsão 

ou reconhecimento legal, com a reapropriação, no caso concreto, de poderes 

administrativos previamente conferidos321. 

b) A preocupação é, por um lado, a da percepção de cada uma das funções no quadro 

da respectiva evolução e, portanto, da sua identidade e da tolerabilidade da assunção 

de aspectos de exercício de outras funções322 ou de «alienação» parcial do 

mesmo323. É, por outro lado, a da garantia da limitação e juridicidade do poder. 

                                                      
317. Ver Hans J. Wolff, Otto Bachoff e Rolf Stober, Direito Administrativo, Vol. 1, pp. 239 e 240. 
318. Cfr. artigo 161.º, alínea c), da CRP.  
319. Cfr. artigo 198.º da CRP.  
320. A expressão é de Nuno Piçarra, que enuncia a questão da reserva de administração nos seguintes 

termos: “trata-se de saber se, apesar do princípio da legalidade ou, afinal, por força deste e de outros 
princípios do Estado de Direito, a Administração deve dispor de um «espaço liberto de lei e/ou da acção do 
legislador, de um domínio exclusivo ou de vários, e até de modos de actuação específicos; em suma, de um 
«núcleo essencial», para cuja disciplina tenha a competência exclusiva e pelo qual tenha a responsabilidade 
exclusiva”. Cfr. A Reserva de Administração, O Direito, Ano 122, II (Abril-Junho), 1990, p. 329.  

321. Diego Vaiano, La Riserva di Funzione Amministrativa, cit., p. 278, e Luís Pedro Pereira Coutinho, 
“As duas subtracções. Esboço de uma reconstrução da separação entre as funções de legislar e de 
administrar”, cit., pp. 127 e 129 (o legislado não pode: i) “prescindir da posterior aplicação da lei ao caso 
concreto”; ii) “substituir[-se] à Administração no desenvolvimento de actividades tipicamente administrativas 
previstas e reguladas na lei”). 

Acresce referir que: i) a própria Constituição “cria a favor da Administração espaços próprios de 
execução das leis” (como destaca Paulo Otero); ii) o legislador é inidóneo - e existirá mesmo, a maior parte 
das vezes, uma “impossibilidade técnica e factual” (na expressão de Paulo Otero) - para tomar as decisões 
concretas de execução da lei e de administração. Ver O Poder de Substituição em Direito Administrativo, cit., 
pp. 602 e 603. 

322. A democracia tanto pode ser uma democracia de liberdade “como redundar numa tirania”, receio de 
Tocqueville, sobre o carácter ambíguo da democracia, registado por Paulo Ferreira da Cunha, na introdução à 
tradução portuguesa de De la Démocracie en Ámerique, Porto, s/ data, p. xxiv. A lei também pode estar 
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Independentemente da individualização de uma reserva de administração, trata-se 

conter intromissões excessivas do poder legislativo na esfera do poder 

administrativo governativo, em nome do princípio da separação de poderes como 

postulado de optimização na distribuição orgânica de funções324 e em nome do 

princípio da imparcialidade, na perspectiva da garantir um “momento de sindicável 

racionalidade e objectividade” da decisão concreta, «aclarada» nos factos e quanto 

aos interesses coenvolvidos no procedimento, de “autonomia funcional da 

administração conforme à lei”, à qual se contrapõe a “politicidade e liberdade de 

fins da legislação”325.  

c) Na função administrativa, duas dimensões se distinguem: i) a da “deverosidade da 

qualificação dos factos e dos interesses em relação a um prévio juízo de valor 

contido na lei material com carácter organizativo-instrumental, que indicou 

abstractamente o elemento finalístico co-essencial no processo de integração das 

proposições normativas de nível legislativo”; ii) a do “reconhecimento da parte do 

ordenamento de eficácia normativa aos efeitos resultantes daquela qualificação, uma 
                                                                                                                                                                  
sujeita a este risco, mesmo no espaço de uma democracia de liberdade, por via da sua absolutização. Numa 
democracia “moderada e liberal”, a divisão de poderes há-de igualmente “evitar a concentração de 
prerrogativas no legislativo”, o exercício de função legislativa sob o totalitarismo dos desejos imediatistas de 
eleitorados. Entre os factores preventivos da degenerescência do regime democrático, a partir da sua 
“experiência americana”, Tocqueville assinala o “papel aristocrático e pedagógico do espírito legista” da 
sociedade americana, “atenta aos seus magistrados judiciais e homens de leis em geral” e atenta aos “perigos 
institucionais das democracias” que constituem “a concentração de prerrogativas no legislativo” e “a 
submissão total deste aos desejos do eleitorado” - cfr. síntese de Paulo Ferreira da Cunha, na introdução à 
tradução portuguesa de De la Démocracie en Ámerique, Porto, s/ data, p. xxviii, e o reconhecimento de uma 
soberania parlamentar sobre os outros órgãos de soberania (definidos como aqueles que “se ligam, necessária 
e primariamente, à soberania como poder próprio e originário do Estado”, desenham a sua forma política e 
salvaguardam a respectiva ordem constitucional - Jorge Miranda, Manual de Direito Constitucional, Tomo V, 
Actividade constitucional do Estado, 1997, pp. 74 e 75), e ver Jorge Reis Novais, Separação de Poderes e 
Limites da Competência Legislativa da Assembleia da República, Lisboa, 1997, p. 50. 

323. A lei remete para a administração a tarefa de “regulação das múltiplas exigências contrapostas”, 
abstendo-se de definir os padrões normativos regulatórios. Não se trata, agora, de “anular a autonomia da 
administração”, mas de “conferir poderes tão amplos, que parece ser livre quanto aos fins” (La Riserva di 
Funzione Amministrativa, cit., p. 276).  

324. Marcelo Rebelo de Sousa e André Salgado de Matos, Direito Administrativo Geral, Introdução e 
princípios fundamentais, cit., p. 134. 

325. Diego Vaiano, La Riserva di Funzione Amministrativa, cit., p. 287, p. 298 (: há uma distinção entre 
“a esfera da política, naturalmente sujeita à pressão dos grupos de interesses e essencialmente exposta às 
lógicas políticas, e aquela da administração, pelo contrário institucionalmente sujeita ao princípio da 
equilibrada e, em certo sentido, técnica ponderação dos interesses legitimamente interferentes na decisão”), p. 
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eficácia que, após o prévio controlo da conformidade dos conteúdos da norma no 

caso concreto, pode garantir a idoneidade da «proposição jurídica discricionária» a 

valer como instrumento de integração do esquema legislativo das relações em causa 

na gestão administrativa”326. 

d) A natureza social e democrática do Estado de Direito baptizaram-na da dinâmica de 

promoção e fomento do bem-estar e do desenvolvimento327. Acentua-se a dimensão 

de serviço e reformula-se a auctoritas, contida e aferida pelos fins, e apura-se a 

extensão e a intenção jurídica. As normas legais reguladoras da actividade e da 

organização administrativas estão limitadas pelos princípios constitucionais fixados 

para tal actividade e organização, sendo a segunda determinada pela primeira e 

pelos interesses a que se ordena (e determinam) a actividade328. 

Assim, a aferição da intervenção parlamentar que é ilegítima não resulta do confronto com 

qualquer predeterminação das matérias de reserva administrativa. Essa ilegitimidade 

verifica-se sempre que o legislador dispõe precludindo, no caso concreto, o espaço da 

autonomia competencial e responsabilidade administrativa, no quadro das premissas 

enunciadas. Existe uma reserva de administração, na medida em que não seja de admitir 

que o legislador se substitua à Administração na “gestão racional e objectiva dos interesses 

públicos predefinidos pela lei”329, impedindo que exerça “uma função imparcial, do ponto 

de vista subjectivo, formal, procedimental e substancial”330 e a ponderação concreta, 

individualizada dos interesses331, assim como impedindo o controlo judicial das respectivas 

decisões332.  

                                                                                                                                                                  
300, 301 e 302. 

326. Diego Vaiano, La Riserva di Funzione Amministrativa, cit., pp. 250, 251, 267 e 268. 
327. Cfr. artigo 199.º, alíneas a) e g), da CRP.  
328. Diego Vaiano, La Riserva di Funzione Amministrativa, cit., pp. 8, 324 a 326.  
329. Diego Vaiano, La Riserva di Funzione Amministrativa, cit., pp. 327 e 328 e 332. 
330. Diego Vaiano, La Riserva di Funzione Amministrativa, cit., pp. 8, 9, 327 e 328. 
331. Diego Vaiano, La Riserva di Funzione Amministrativa, cit., p. 327. 
Seria, segundo Diego Vaiano, contrário aos “princípios inerentes à funcionalidade da administração dos 

interesses públicos” (princípios de juridicidade da Administração) a “violação da correspondência entre a 
substância do poder a exercer e a articulação subjectiva, procedimental e substancial do exercício do mesmo” 
(idem, cit., pp. 332, 26, nota 32, 27 e 28). 

Luís Pedro Pereira Coutinho destaca a dificuldade de pautar o exercício pelo legislador de actividade 
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Neste quadro, será de censurar a utilização da lei para fixar um número limite de admissões 

à Universidade333, alterar plano de estudos de curso do ensino secundário334, fazer cessar os 

mandatos dos titulares dos órgãos de entidade administrativa independente335, licenciar 

                                                                                                                                                                  
administrativa pelas vinculações jurídico-constitucionais correspondentes e o imperativo constitucional do 
legislador assegurar “um correcto exercício da função administrativa (sob o ponto de vista organizatório, 
procedimental ou material)”, não devendo o legislador “chamar a si a mesma função pondo em causa 
precisamente tal correcção”. Cfr. “As duas subtracções. Esboço de uma reconstrução da separação entre as 
funções de legislar e de administrar”, cit., pp. 118 a 127. 

332. STC n.º 77/1983, de 3 de Outubro de 1983, número de registo 368/1982, pp. 1 e 5, in www.tribunal 
constitucional.es, e Acórdão do Conselho de Esta de 6 de Junho de 2006, n.º 4738/2006, “n.º 2347 Reg. Ric.” 
(identifica como um dos limites da admissibilidade das leggi-provvedimento o “respeito da função 
jurisdicional em relação à decisões em causa”, sendo o outro limite o “constituído pelo princípio da 
razoabilidade” (ponto 4.1, § 2, e 4.2., § 2, do Acórdão). O Tribunal, no âmbito de processo executivo de 
decisão do Conselho de Estado, considerou que uma dada lei fora emitida para eludir a respectiva execução, 
explanando o seguinte: “A lei não só fez uma valoração discricionária ordinariamente reservada às decisões 
administrativas, mas fê-lo com o fim evidente de incidir sobre a função jurisdicional e, em particular, 
relativamente a uma controvérsia…” (ponto 4.1., § 5). Notou que, para além do princípio da separação de 
poderes, estava em causa o princípio da igualdade (ponto 4.3). 

333. À qual pode subjazer uma dada opção política em matéria de acesso ao ensino superior. E, 
eventualmente, pode ser também de censurar a lei do ponto de vista de uma reserva política governamental 
(artigo 182.º, 1.ª parte, e artigo 201.º, n.º 2, alínea a), da CRP). A par da reserva administrativa, é possível 
divisar a necessidade de uma reserva governamental, “reserva política do executivo” (J. J. Gomes Canotilho, 
“Acórdão 24/98 - Processo 621/97, do Tribunal Constitucional (competência quanto à fixação e eliminação de 
portagens rodoviárias)”, Revista de Legislação e de Jurisprudência, Ano 131.º, 1 de Junho/1 de Julho de 1998, 
n.ºs 3887 e 3888, pp. 91 e 92, Paulo Otero, O Poder de Substituição em Direito Administrativo, 
Enquadramento Dogmático-Constitucional, Vol. II, Lisboa, Lex, 1995, pp. 600 a 603 e pp. 694 e segs., e 
Nuno Piçarra, A Reserva de Administração, O Direito, Ano 122, II (Abril-Junho), 1990, p. 331, o qual, 
distinguindo entre reserva de governo e reserva de administração, afasta a “ideia de reserva de executivo”). 

A substituição, pela Assembleia da República, do Governo na definição de políticas públicas ou na sua 
execução (artigo 182.º da CRP) não responsabiliza, no concreto, senão aquela e ao tomar o lugar do 
«controlado» enfraquece-se a dualidade «controlador-controlado» (J.J. Gomes Canotilho, “Anotação ao 
Acórdão 24/98 - Processo 621/97, do Tribunal Constitucional…”, cit., cit., p. 92, Marcelo Rebelo de Sousa e 
André Salgado de Matos, Direito Administrativo Geral, Introdução e princípios fundamentais, cit., p. 135 e 
Maria Isabel Pires Rodrigues António, “Lei e Reserva de Administração”, 2004, p. 14, in 
www.verbojuridico.net: A responsabilidade política do Governo perante a Assembleia da República “exige 
que as opções político-administrativas do Governo possam ser livremente determinadas e concretizadas. O 
Governo não pode ser politicamente responsabilizado, pela AR ou pelo eleitorado, por algo que o 
constrangeram a fazer ou pelas consequências de decisões que tomaram em vez dele”.). 

334. Hipótese equacionada por Maria Isabel Pires Rodrigues António, “Lei e Reserva de Administração”, 
citado. Cfr. artigo 199.º, alíneas c) e g), da CRP. 

335. Louis Favoreu e Loïc Philip, les grandes décisions du Conseil constitutionnel, cit., p. 732 
(;"legislador não está habilitado para tomar medidas de administração mas somente medidas normativas; a 
prática do legislador-administrador ou do legislador-juiz [na medida em que destas reformas – no sector do 
audiovisual – aparecem como sanções infligidas às instituições cujo desempenho é demeritório] não é 
conforme ao princípio de separação dos poderes"). A relação entre a Administração e a jurisdição 
administrativa depende em grande parte da relação da Administração com a lei (como nota Nuno Piçarra, A 
Reserva de Administração, O Direito, Ano 122, II (Abril-Junho), 1990, pp. 330 e 331). 
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obras particulares, celebrar ou rescindir contratos administrativos336, classificar ou 

desclassificar imóveis e, seguramente, a avaliação do desempenho de um funcionário ou a 

aplicação de uma sanção disciplinar. Excluída está, como se pode compreender sem 

dificuldade, a tomada destas decisões laborais pelo parlamento337 338.  

Nos termos expostos, a admissibilidade do exercício legislativo de competências 

administrativas não carece necessariamente do apuramento de um conceito material de lei. 

Não obstante, crê-se que é possível recortar este, a partir de dois elementos de identidade: o 

da generalidade e abstracção e o da intencionalidade própria da disposição primária. O 

primeiro, porque é um referente necessário contra a arbitrariedade de uma intervenção com 

a liberdade e a força da legislativa339. O segundo, porque é um limite contra a própria auto-

referencialidade da função administrativa (artigo 2.º e 266.º da CRP)340. A tomada, pelo 

                                                      
336. Exemplos de Luís Pedro Pereira Coutinho, “As duas subtracções. Esboço de uma reconstrução da 

separação entre as funções de legislar e de administrar”, cit., p. 125. Cfr. artigo 199.º, alíneas d) e g), da CRP. 
337. Cfr. artigo 199.º, alínea e), da CRP. Não deve aceitar-se um espaço ilimitado de intervenção 

legislativa parlamentar, seja qual for a matéria, e, portanto, excluir-se, por essa parte, uma reserva de 
administração e a existência de produção administrativa não susceptível de controlo da Assembleia da 
República. Ver J.J. Gomes Canotilho, “Anotação ao Acórdão 24/98 - Processo 621/97, do Tribunal 
Constitucional (competência quanto à fixação e eliminação de portagens rodoviárias)”, Revista de Legislação 
e de Jurisprudência, Ano 131.º, 1 de Junho/1 de Julho de 1998, n.ºs 3887 e 3888, p. 91. 

338. Assim como pelos tribunais. Sobre a inconstitucionalidade, fundada no princípio da imparcialidade, 
da demissão automática de um trabalhador na sequência de uma condenação penal, ver, v.g., Acórdão do 
Tribunal Constitucional italiano de 21 de Fevereiro de 1994, n.º 73/1994 (site da Corte costituzionale della 
Repubblica italiana).  

339. Por isso, o elemento essencial é a generalidade e sejam, em princípio, de rejeitar as leis individuais.  
Nuno Piçarra, para mostrar a relatividade dos elementos da generalidade e abstracção, adverte que uma 

lei pode “traduzir-se, na prática, num acto de conteúdo individual e concreto arbitrário”, que é o caso de uma 
lei que demite, “por razões veladamente políticas, um único funcionário previamente identificado, que, de 
acordo com as leis em vigor, não podia ser alvo de tal medida”. O exemplo não é significativo, porque, não só 
tal lei é censurável, pelo seu conteúdo, no plano da fiscalização da constitucionalidade e no plano da 
fiscalização jurisdicional administrativa, como não se pode assumir a bondade jurídica da sua estrutura 
individual e concreta. Parece-nos, por outro lado, excessiva a afirmação de “há casos em que só uma lei 
individual se mostra susceptível de respeitar o princípio da igualdade… ou de o repor, revogando medidas 
arbitrárias” (Nuno Piçarra, A Reserva de Administração, O Direito, Ano 122, 1990, III (Julho-Dezembro), pp. 
576 e 577). Como se expõe noutro lugar, o fraccionamento da razão, ou a pulverização das razões, de 
diferenciação, sempre possível, não é adequada à intenção regulatória, à legitimidade e dimensão garantística 
da lei. Por outro lado, não é preciso, para afastar a arbitrariedade de uma lei que encerra um acto 
administrativo, a feitura de uma lei, bastando, para tal o controlo jurisdicional, constitucional ou 
administrativo da mesma. 

340. Não existe um domínio isento de predeterminação legislativa, mas por acto legislativo não há lugar 
para a respectiva aplicação ou actuação. A alternativa na reserva da administração não é, portanto, entre 
reserva total ou reserva parcial de lei. O problema é, pois, antes, a da adequada divisão e inter-relação dos 
poderes (no sentido que Madison expôs no “Federalist n.º 47”). 
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legislador, de decisões individuais e concretas e executivas de um quadro de referência 

legislativo prévio já não corresponde ao exercício da função legislativa. A inexistir esse 

quadro legislativo consubstanciará adicionalmente a violação do princípio da legalidade 

administrativa. 

A reserva de administração é equacionada, igualmente, como dito, em face do poder 

jurisdicional, invocada como “um espaço de liberdade da Administração imune ao controlo 

dos tribunais”341. Este enunciado parece-nos insuficiente, porque devendo partir-se da 

premissa de que a tutela jurisdicional efectiva é, também, uma tutela em extensão, isto é, 

sem áreas a priori excluídas da fiscalização jurisdicional, na equacionada reserva de 

administração o que está em causa é o afastamento do controlo jurisdicional que se exceda 

consubstanciando já administração. É uma reserva de primeira linha. O controlo extensivo 

do exercício de actividades típicas da função administrativa não colide com uma reserva de 

administração. Considere-se, por exemplo, o controlo jurisdicional da demissão de um 

trabalhador, fundada na contrariedade do respectivo comportamento às exigências 

funcionais, segundo a valoração do empregador público, nos limites da “prevalência entre 

interesses públicos e privados fixados na lei”. Tal controlo permite ponderar a efectiva 

subsistência e «peso» da valoração em relação ao caso concreto, “tendo exactamente em 

conta a situação de facto representada no procedimento e a consistência dos interesses 

apurados nesse sede”342. 

 

 

 

 

 

                                                      
341. Bernardo Diniz de Ayala, “A Administração informal: mais uma aparente (?) reserva de 

Administração perante os Tribunais (?)”, in http://www.oa.pt, Acórdão do Conselho de Estado italiano de 12 
de Julho de 2007, n.º 3985/2007, “n.º 11334 Reg. Ric. 2003”, pp. 5 e 6 (no sentido de o respeito da 
discricionariedade técnica de órgãos da Administração ser um imperativo para o poder jurisdicional sob pena 
de “macroscópica violação do princípio da separação de poderes”) e Acórdão do Conselho de Estado italiano 
de 10 de Abril de 2006, n.º 1973/2006, “n.º 1705 Reg. Ric. 2002” (“de acordo com o princípio da separação 
de poderes,… [a Administração] é o único sujeito em posição de apreciar, de forma imediata e directa, o 
interesse público posto a seu cargo pela lei”). 

342. Diego Vaiano, La Riserva di Funzione Amministrativa, Giuffrè Editore, Milano, 1996, p. 326.  
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CONCLUSÕES 

Secção I  

O princípio da separação de poderes 

1. O Século XIX português acolheu a separação entre o poder judicial e poder 

administrativo como parte do ideário do constitucionalismo, censurando a confusão 

orgânico-funcional anterior. A submissão da administração à lei e a garantias dos 

direitos individuais ombrearam entre os imperativos desse ideário.  

2. A divisão subjectivo-material do poder não constituiu, no entanto, um figurino de 

separação incólume.  

3. A separação entre o poder judicial e o poder executivo teve uma aplicação não 

«ortodoxa». A justiça administrativa foi organizada como uma das faces da 

administração, a administração contenciosa, que julga a “administração activa e 

graciosa”. 
* 

4. A função jurisdicional traduz-se na composição/resolução independente e imparcial de 

conflitos pela aplicação do ordenamento jurídico, não tendo aquela senão como fim. 

5. A independência e a inalterabilidade da definição do direito dado na sentença é o quid 

específico da função jurisdicional. 

6. Quer do ponto de vista da investidura do órgão, quer do ponto de vista do estatuto do 

titular do órgão, quer do ponto de vista do processo, quer do ponto de vista do fim que 

norteia a instituição e a actividade, a independência surge como o título de legitimidade 

e de reconhecimento social da própria decisão jurisdicional. 

7. A função jurisdicional não é inseparável de quem a exerce e das condições em que o 

faz, relevando, quanto a este último aspecto, o processo que a conforma. 

Um órgão não é jurisdicional se não for independente. 

Do ponto de vista material, a actividade jurisdicional postula-a e pressupõe-na. 

Também do ponto de vista funcional releva a independência, por o seu fim se consumir 

no exercício da respectiva função. 

8. A separação entre órgão, com certas características, e função é, pois, relativa. 
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9. Do princípio da separação de poderes decorre a existência de uma reserva da função 

jurisdicional (da sua existência, das suas condições e dos seus limites). 

10. Neste quadro e a esta luz, relevante é a contraposição entre os limites materiais 

indisponíveis e os limites de possibilidade ou de normalidade. 

11. A função administrativa consiste na actividade vária – prática de actos jurídicos, de 

operações técnicas, de operações materiais, de actuações informais - de satisfação das 

necessidades colectivas, nos limites da lei e do Direito e na perspectiva da prossecução 

dos interesses públicos. 

12. Não são dispensáveis formas de autocomposição dos interesses em conflito no próprio 

exercício da função administrativa. A tutela efectiva dos direitos das pessoas é uma 

tutela que se inscreve também na própria acção administrativa. 

13. A legitimidade democrática e técnica, mediada pela lei, é o título e o limite da liberdade 

de conformação / direcção administrativa. 

14. À “autonomia funcional da administração conforme à lei” contrapõe-se a “politicidade 

e liberdade de fins da legislação” (Diego Vaiano). 

15. Por lei, não pode o legislador substituir-se à Administração na gestão dos interesses 

predefinidos na lei.  

16. Constitui um dos limites à intervenção legislativa na área da autonomia jurídica da 

Administração. 

17. Esta, não sendo um espaço «isento» de lei, é insusceptível de «densificação» legislativa 

concreta ou de ser pós-esvaziado depois da sua previsão ou reconhecimento legal, com 

a reapropriação, num caso concreto, dos poderes administrativos previamente 

conferidos. 

18. Não existe um espaço de liberdade administrativo imune ao controlo dos tribunais (“O 

poder administrativo é por si um poder essencial e universalmente justiciável” – 

Eduardo Farda de Enterría), porque devendo partir-se da premissa da tutela judicial 

efectiva, esta é uma tutela em extensão, isto é, sem áreas administrativas a priori 

excluídas da fiscalização jurisdicional; o que é de afastar é um controlo jurisdicional 

que se exceda a si próprio, consubstanciando já administração. 
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Secção II – A natureza jurídica da actividade disciplinar 

Nesta secção, tendo-se presente os critérios de percepção das funções administrativa e 

jurisdicional, desfiam-se premissas que permitam inferir a natureza da actividade 

disciplinar na relação jurídica de emprego público. 

1. Premissas de inferência 

a) A premissa procedimental 

O procedimento disciplinar é referenciado tradicionalmente como “um bom exemplo de um 

processo quase-contencioso”; também o é que o “processo dos actos” não é um critério 

“rigoroso”, “aceitável” para a “delimitação conceitual” entre as funções administrativa e 

judicial343. Para este entendimento, a sua tramitação molda-se “pelo modelo do processo 

penal”, como a melhor forma de “assegurar a realização correcta e adequada de um 

interesse público presumivelmente contrariada pela actuação” do funcionário e “sobretudo 

para assegurar a prévia audiência e o direito de defesa deste”344. Argumenta ainda que a 

protecção dos “interesses de certos particulares”, por via da tramitação a observar, os 

coloca “numa posição de igualdade, um pouco como a que teriam num processo 

jurisdicional ou contencioso, civil ou criminal”345.  

António Esteves Fermiano Rato defende que a “semelhança do processo disciplinar com o 

processo jurisdicional leva a inclui-lo na definição de processo em sentido jurídico”, que 

caracteriza como “o conjunto de elementos que formam uma acção judicial ou recurso 

contencioso em tribunais administrativos ou fiscais reunidos em volume onde se 

desenvolvem os actos jurídicos que vão da interposição da acção ou recurso até ao seu 

julgamento, tudo regulado pelos respectivos diplomas legislativos aplicáveis”346. Justifica a 

qualificação com o elenco de garantias do procedimento disciplinar e com a sua adesão ao 

                                                      
343. Afonso Queiró, “A função administrativa”, cit., pp. 17 a 20. 
344. Afonso Queiró, “A função administrativa”, cit., p. 19.  
345. Afonso Queiró, “A função administrativa”, cit., p. 19.  
346. Cfr. “Processo disciplinar”, in Dicionário Jurídico da Administração Pública, sob a direcção de José 

Pedro Fernandes, Lisboa, 1994, p. 537.  
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entendimento de que ao mesmo devem, na medida do possível, ser aplicados os princípios e 

garantias de defesa previstos na Constituição para o processo penal347. 

A referência do procedimento disciplinar, e em geral do procedimento administrativo, ao 

processo judicial como que constitui uma espécie de eco presente da passada assunção pela 

Administração de uma face contenciosa, a par de uma face de administração (activa)348 349. 

As várias espécies de procedimento administrativo, a complexidade técnica, o confluir de 

interesses vários e o desenvolvimento em interface efectivo ou potencial com os 

particulares e/ou sujeitos administrativos, a jurisdicionalização da justiça administrativa, 

torna desajustado o decalque ou uma certa fungibilidade do procedimento administrativo 

em face do processo judicial. Não se coaduna, como observa Vasco Pereira da Silva, “nem 

com a diversidade e flexibilidade de modelos procedimentais, nem com o princípio de 

separação e interdependência de poderes constitucionalmente consagrado (vide o artigo 

111.º da Constituição)”350.  

                                                      
347. Cfr. “Processo disciplinar”, cit., pp. 537 e 538. Acrescenta, a p. 540, que é “necessária” a já referida 

“semelhança de aplicação de sanções no direito disciplinar com o direito penal… para evitar o perigo real de 
um exagerado uso por parte da administração dos seus poderes punitivos”. 

348. Havia que garantir a sua processualização nos casos de afectação dos direitos fundamentais e de 
decisões que se repercutissem significativamente na esfera jurídica dos administrados (Georges Langrod, La 
Doctrine Allemande et la Procédure Administrative Non Contentieuse, Institut International des Sciences 
Administratives, Bruxelles, pp. 51 e 73). As “partes interessadas crendo-se lesadas nos seus direitos”, tinham 
no poder judicial a sede da sua garantia. Contra essa intervenção depunha, no entanto, segundo era arguido, a 
necessidade de garantir a independência do poder executivo e, consequentemente, a reserva de jurisdição 
nessa parte. Num caso e no outro, o processo deveria ser sempre o mesmo (Silvestre Pinheiro-Ferreira, Précis 
d’un Cours de Droit Public, cit., pp. 104 e 105: "Que la juridiction à exercer soit contentieuse ou volontaire, 
l’ordre de la procédure ne saurait jamais varier. C’est à tour de rôle, en public, sous la direction d’un président 
uniquement chargé de maintenir l’ordre de la séance et d’agir au nom du tribunal, avec l’assistance d’un 
greffier chargé de la rédaction des actes de la séance et des autres adjoints, dont il sera parlé à l’article du 
pouvoir judiciaire, que les causes doivent être traitées et discutées, la partie et l’agent du trésor devant avoir 
par-devant eux les moyens de preuve qu’ils auront à alléguer" - p. 105). À processualização da apreciação 
administrativa das decisões da Administração associava-se a sua qualificação como jurisdição e ficou como 
herança a construção de um contencioso administrativo centrado “nos processos feitos a um acto, em que o 
órgão da Administração que praticou o acto impugnado não figurava como entidade demandada mas como 
autoridade recorrida, em posição comparável àquela que corresponde ao juiz a quo quando alguém interpõe 
recurso para uma instância superior da decisão que ele proferiu” (cfr. Mário Aroso de Almeida, O Novo 
Regime do Processo nos Tribunais Administrativos, Almedina, 2005, p. 51).  

349. O temor da invasão do poder judicial na esfera do poder executivo serviu, no entanto, também de 
argumento, segundo Georges Langrod, para rejeitar a própria procedimentalização da actividade 
administrativa: juridicizando permitia-se o controlo, rectius ingerência do juiz na acção administrativa; a 
participação do administrado era considerada “como impensável, porque confundia a administração com a 
justiça”. Cfr. La Doctrine Allemande et la Procédure Administrative Non Contentieuse, cit., p. 16. 

350. Verde Cor de Direito. Lições de Direito do Ambiente, Almedina, 2002, p. 125. 
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Da qualificação do procedimento disciplinar como um procedimento jurisdicionalizado ou 

semi-jurisdicional, três hipóteses são pensáveis: 

a) pode inferir-se que não é jurisdicional (de raiz), mas que assim se tornou; 

b) que não deixou, com essa jurisdicionalização, de ser administrativo; 

c) que é parcialmente administrativo e parcialmente jurisdicional; 

d) que é, em substância, um processo jurisdicional, ainda que menos formal e mais 

flexível.  

O procedimento disciplinar caracteriza-se pela presença, em maior ou menor medida, 

consoante os regimes, de trâmites e garantias com similitudes com as do processo 

jurisdicional. Destacam-se as garantias de defesa e a aplicação dos princípios do 

contraditório, da igualdade de armas, da presunção de inocência e da imparcialidade351. São 

“garantias equivalentes mas não idênticas”352, por não terem inteira ou uma mesma 

expressão353.  

Quanto à formalização para-jurisdicional que o caracterizaria, pode observar-se o seguinte: 

                                                      
351. O carácter contraditório do procedimento disciplinar é destacado, em particular, como um ponto de 

semelhança, uma manifestação da natureza jurisdicional de procedimento desenvolvido pela Administração. 
Ver Piergiovanni Piscione, Ordine e Collegi Professionali, Milano, Dott. A. Editore, Ùniversità degli Studi di 
Roma, 1959, pp. 128 e 137, e Alessandro Catelani, Gli Ordini e I Collegi Profissionali nel Diritto Pubblico, 
cit., pp. 136 a 138 e p. 155. 

Marcello Caetano, na caracterização dos Conselhos de Distrito - aos quais a Lei de 29 de Outubro de 
1840 conferiu a competência para o “julgamento de todas as questões contenciosas” e o artigo 280.º do 
Código de 1842, atribuiu o “conhecimento de todas as questões surgidas no decorrer da actividade 
administrativo, salvo o recurso para o Conselho de Estado”, qualificando-os de tribunais administrativos – 
destaca o facto de julgarem “após «audiência contraditória das partes interessadas» e com autoridade plena, 
sem que se confundissem com a administração activa, apesar de os seus membros (quatro vogais) serem 
nomeados pelo Rei. Igualmente no Conselho de Estado, cujas bases de organização foram estabelecidas pela 
Carta de Lei de 3 de Maio de 1845, as funções consultivas no contencioso eram exercidas segundo processo 
cuja característica era a da «audiência contraditória das partes interessadas». Cfr. “O contencioso 
administrativo”, cit., pp. 342 e 343. 

Raimundo Nonato Fernandes identifica como “processo contencioso”, no Direito Administrativo, aquele 
em que “é obrigatória a audiência dos interessados ou, embora não o sendo, ocorre sua intervenção voluntária 
para reclamar ou recorrer, em defesa de interesse próprio”, exemplificando com o procedimento disciplinar. 
Cfr. “Do procedimento disciplinar na função pública”, in Revista de Direito Público, Ano XIV, Janeiro/Junho 
– 1981, n.º 57-58, editora revista dos tribunais, p. 58. 

352. Paule Quilichini, “Réguler n’est pas juger. Réflexions sur la nature du pouvoir de sanction des 
autorités de régulation économique”, AJDA, n.º 20/2004, 24 Mai, pp. 1063 e 1064.  

353. John Alder, relativamente ao procedimento administrativo em geral, observa que a imparcialidade na 
tomada de decisão relativa à construção de uma auto-estrada não é a mesma da esperada do juiz. Cfr. 
Constitutional and Administrative Law, McMillan Professional Masters, 1989, p. 57.  
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a) “[U]ma regulamentação meticulosa e precisa não é de per si um índice de uma 

natureza jurisdicional”; pode caracterizar também um procedimento administrativo 

e igualmente um processo jurisdicional pode ser menos completa ou densamente 

disciplinado354.  

b) O procedimento disciplinar, sendo denso do ponto de vista da tramitação, é, 

comparativamente com o processo jurisdicional, mais maleável, nas providências 

investigatórias e na forma dos actos procedimentais, sendo que o critério é o do 

ajustamento à finalidade a que se destina355. 

c) No procedimento disciplinar, os interesses da Administração e do trabalhador 

arguido são naturalmente contrastantes, mas a oposição de interesses existe em 

muitos outros procedimentos administrativos.  

d) Uma menor intensidade regulativa do curso procedimental ou uma menor 

formalidade ou completude formal prende-se com a proximidade à actuação do 

trabalhador. A rápida resolução disciplinar responde melhor aos interesses do 

trabalhador e aos do empregador. 

A “disciplina material e processual do poder disciplinar deve ser adequada para 

assegurar o diligente cumprimento dos deveres dos funcionários”, bem como, atenta 

a sua dimensão sancionatória pública, as garantias dos mesmos356. 

Quanto às garantias dos particulares visados ou afectados, a adopção ou tomada como 

referente das garantias processuais não é suficientemente expressiva, pelas seguintes 

razões: 

a) Pode aventar-se que a utilização de garantias do processo jurisdicional processualiza 

o procedimento pelas garantias, mas não os actos e formalidades do próprio 

procedimento administrativo que as não consubstanciam, e aquelas, se não se 

administrativizam, são acondicionadas na realidade jurídico-administrativa. Ou seja, 
                                                      

354. Alessandro Catelani, Gli Ordini e I Collegi Profissionali nel Diritto Amministrativo, pp. 169 a 171 e 
234.  

355. Cfr. artigo 35.º, n.º 4, e artigo 36.º do Estatuto Disciplinar de 1984, Marcello Caetano, Do Poder 
Disciplinar, cit., p. 175, Vítor Faveiro, cit., p. 172, e Leal Henriques, Procedimento Disciplinar, cit., pp. 120 a 
122 (:“O legislador do direito disciplinar não é rígido em formalismos processuais”, nem teria que o ser, nota 
Leal Henriques, mas antes flexível e dúctil).  

356. Belén Marina Jalvo, El Régimen Disciplinario de los Funcionarios Públicos, cit., 1999, p. 50.  
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não está feita a prova da sua capacidade modificativa da natureza jurídica do 

procedimento357. 

b) A importação ou utilização de regras e institutos do processo jurisdicional não se 

impõe para além do disposto pelo legislador, no quadro da Constituição358. O rigor 

ou amplitude das garantias jurídicas, a não estar legalmente determinada, “deverá 

ser proporcional à necessidade de salvaguardar os direitos fundamentais do 

indivíduo, exigência à qual tanto o procedimento jurisdicional, como o 

administrativo, estão pré-ordenados”359. 

c) O procedimento administrativo, e a observância do «iter juridicamente regulado» 

que postula, visa a decisão justa, no respeito dos direitos e interesses dos 

particulares, e eficaz, porque idónea a satisfazer o fim a que se destina, no caso do 

procedimento disciplinar o apuramento da responsabilidade respectiva do 

trabalhador. O direito é aí «norma de acção». No processo judicial, trata-se de obter 

a justa composição de um litígio seguindo uma tramitação especificamente para a 

mesma vocacionada (o direito «como norma processual e como norma 

substantiva»)360. 

d) O princípio da participação dos interessados é um princípio fundamental da 

actividade administrativa (artigo 267.º, n.º 5, da Constituição), de que a audiência 

constitui expressão primeira quando afecta os respectivos direitos ou interesses 

legalmente protegidos361. A realização do contraditório, em termos gerais, não é, 

                                                      
357. Processualiza-se o procedimento pelas garantias mas não pelo resto, pois as «peças jurídicas» 

exógenas se não se administrativizam, são acondicionadas na realidade jurídico-administrativa (o lugar 
paralelo retiramo-lo da leitura que Henri Pirenne faz da presença dos germanos no Império Romano (Maomé 
e Carlos Magno, Editora Asa, tradução de Manuel Vitorino Dias Duarte, p. 17). 

358. Assim devem ser entendidas a delimitada aplicação supletiva do Código Penal prevista no artigo 9.º 
do Estatuto Disciplinar e a directriz dos princípios gerais do direito processual penal, no artigo 35.º, n.º 4, do 
Estatuto disciplinar de 1984.  

359. Alessandro Catelani, Gli Ordini e I Collegi Profissionali nel Diritto Amministrativo, cit., p. 172. 
360. Gomes Canotilho, “Procedimento Administrativo e Defesa do Ambiente”, Revista de Legislação e 

Jurisprudência, n.º 3795, Ano 123.º, pp. 168 e 169. 
361. No Código Administrativo vigente em 1885, os funcionários municipais “farmacêuticos, parteiras e 

veterinários, providos em partidos municipais”, porque providos em concurso, só poderiam ser suspensos ou 
demitidos, após “audiência sua” e após “aprovação da junta geral”, o que era também devido no caso de 
“modificação nos seus vencimentos, e condições do seu provimento (artigos 146.º a 153.º)”. Cfr. António 
Ribeiro da Costa e Almeida, Elementos de Direito Público e Administrativo, Porto, Livraria Portuense, 1885, 
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pode dizer-se, uma característica exclusiva do processo jurisdicional, de modo que 

necessariamente o procedimento que o observe ou que o deva observar desemboque 

numa decisão judicial362. É distinta a participação contraditória no procedimento 

administrativo e no procedimento disciplinar, embora o contraditório, aqui, seja 

mais próximo daquele que é típico do poder jurisdicional363. No processo 

jurisdicional, destaca-se, num quadro de imediação e oralidade na produção da 

prova, a “possibilidade de interrogatório cruzado mediante perguntas e reperguntas 

de acusação e defesa assim como de crítica contraditória dos relatórios periciais”364, 

o que não é comum ocorrer no procedimentos disciplinares, de acordo com a 

respectiva regulação legal nos diferentes ordenamentos jurídicos. 

Não obstante a diferença visível para além dos pontos de contacto e de semelhança entre 

procedimento disciplinar e processo jurisdicional, a premissa procedimental não é decisiva 

na interpretação da natureza da actividade disciplinar do emprego público, quer porque é 

mutável a respectiva configuração legal, quer por admitir ou convocar critérios exteriores à 

pura análise do procedimento, critérios de natureza material, formal e orgânica365.  
                                                                                                                                                                  
p. 158.  

362. Piergiovanni Piscione, Ordine e Collegi Professionali, Milano, Dott. A. Editore, Ùniversità degli 
Studi di Roma, 1959, p. 128.  

363. Belén Marina Jalvo refere que, no procedimento disciplinar, apenas é possível invocar o direito de 
audiência do administrado e não o princípio do contraditório em todas as suas virtualidades. Ver El Régimen 
Disciplinario de los Funcionarios Públicos, cit., p. 294, nota 108. 

Há, no entanto, Direitos disciplinares que conformam o procedimento disciplinar em termos próximos do 
processo judicial. É o caso do Direito da função pública da União Europeia. 

364. STC n.º 269/1994, de 17 de Outubro de 1994, Número de registo 1055/1993, in 
www.tribunalconstitucional.es. 

365. Paule Quilichini, “Réguler n’est pas juger. Réflexions sur la nature du pouvoir de sanction des 
autorités de régulation économique”, AJDA, n.º 20/2004, 24 mai, p. 1061. 

Expressiva é a definição de processo jurisdicional de Garrido Falla: “o processo é uma forma de garantia 
cuja nota essencial se estriba em o órgão responsável pela decisão ser estranho à relação jurídica discutida 
(quer dizer, seja formalmente imparcial); pelo que não pode ser considerado como forma da actuação 
administrativa”, cujos actos “têm por autor a Administração e por fim a satisfação de um interesse público de 
que funcionalmente a Administração é titular”. Ver Tratado de Derecho Administrativo, Vol. I (Parte Geral), 
Octava Edición, Estudios de Derecho y Administración, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1982, 
p. 42, nota 24. O autor critica a identificação entre os conceitos “jurisdicional” e “processual”, que considera 
estar “por demonstrar” (p. 45), destacando, a propósito dos processos de jurisdição voluntária, que se 
encontram “deliberadamente atribuídos à competência dos tribunais pela razão substancial de que não se 
traduzem na realização imediata do interesse público, mas afectam relações jurídicas privadas ou ao status 
jurídico dos particulares” (p. 46). 

A intervenção do juiz associa-se e é assinalada como uma diferença específica de todo o processo judicial 
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b) A premissa subjectiva 

O poder disciplinar é um dos poderes do empregador público exercido através de órgãos 

administrativos, associado, ou não, ao poder de direcção366 e no exercício do qual se 

equaciona actuarem quer com a qualidade de juiz quer com a qualidade de parte quer ainda 

com uma destas qualidades367.  

Os órgãos administrativos não são independentes e a sua imparcialidade, para além de 

isenção, implica ponderação dos interesses (públicos e particulares) legalmente relevantes e 

a abstenção de ponderação de interesses legalmente não protegidos e, portanto, a 

prossecução de concretos interesses públicos, na consideração e respeito de outros 

interesses públicos e de interesses particulares legalmente relevantes. A Administração tem 

no procedimento disciplinar a qualidade de parte, a de empregador em relação ao qual se 

verifica a conduta infractora do trabalhador, que ajuíza e pune, sendo esse o caso, no 

quadro da relação jurídica de emprego368. 

                                                                                                                                                                  
e este como sinónimo de “justiça”. Ver Georges Langrod, La Doctrine Allemande et la Procédure 
Administrative Non Contentieuse, cit., p. 38.  

Sobre a natureza do processo disciplinar, escreve o Tribunal de Primeira Instância, na Sentença do 
Tribunal de Primeira Instância, de 18 de Outubro de 2001 (ponto 162, p. 27), que “o processo disciplinar não 
é judiciário, mas administrativo, e que a administração não pode ser qualificada de «tribunal» na acepção do 
artigo 6.º da Convenção Europeia para a Protecção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais” - 
in www.europa.eu.int. 

366. Sobre esta associação, ver Paulo Otero, Do Conceito e Fundamento da Hierarquia Administrativa, 
cit., pp. 49 a 52 e pp. 138 a 140.  

Para nós, o poder disciplinar é, na relação jurídica de emprego público, mais do que “um corolário lógico 
do poder de direcção” (p. 139), porque garante o cumprimento dos deveres e obrigações do trabalhador e não 
apenas o das ordens e instruções do empregador. 

Maria do Rosário Ramalho atribui à “referência à autoridade na delimitação da posição de poder do 
empregador no contrato de trabalho” um “significado global” e um “significado nuclear”, este último relativo 
“à vertente disciplinar da posição de poder do empregador, decorrente do seu conteúdo de coercibilidade”, 
distinto do “elemento directivo”. Cfr. Do Fundamento do Poder Disciplinar Laboral, cit., pp. 109 e segs., 
maxime, pp. 115 e 116. 

367. No exercício do poder disciplinar, é por vezes observado que a Administração é quer juiz quer parte. 
Éric Massat, “Des rapports du droit disciplinaire et droit pénal dans l’administration”, cit., p. 756, J. Garberi 
Llobregat, apud Belén Marina Jalvo, El Régimen Disciplinario de los Funcionarios Públicos, cit., p. 294, nota 
108, e Franck Moderne, “La sanction administrative (éléments d’analyse comparative)”, in Revue Française 
de Droit Administratif, mai-juin, 2002, n.º 3, p. 489 (; o autor diz que é a “natureza da autoridade pública 
habilitada a aplicar a sanção que constitui o critério mais seguro de distinção da sanção administrativa face à 
sanção penal”). 

368. É juiz e parte no procedimento disciplinar, segundo J. Garberi Llobregat, apud Belén Marina Jalvo, 
El Régimen Disciplinario de los Funcionarios Públicos, cit., p. 294, nota 108. 
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Os órgãos que corporizam os poderes do empregador estão inseridos numa relação jurídica 

de dependência ou subordinação mais ou menos intensa369. Esta traduz-se no facto de os 

ligar a um outro órgão administrativo ou político-administrativo um vínculo jurídico pelo 

qual podem intervir na sua esfera de acção370 371. O instrutor e o órgão administrativo que 

decide o procedimento disciplinar não gozam das garantias de imparcialidade e 

independência de que goza o juiz372.  

A ausência de relação de dependência em face do Governo e do Parlamento não identifica a 

independência que caracteriza as entidades administrativas independentes com aquela que é 

própria dos tribunais. A destes é constitucionalmente protegida373 e é estruturante da sua 

identidade (função e fins). A daquelas “não é total porque o parlamento e o governo podem 

a todo o momento modificar os seus poderes e o seu regime ou pôr em causa a sua 

existência”374 375. Acresce referir que exercem funções administrativas de regulação, 

                                                      
369. Adolfo Merkl, Teoría General del Derecho Administrativo, Editorial Revista de Derecho Privado, 

Madrid, tradução espanhola do original de 1927, pp. 54 e 482. 
370.  Seja segundo o esquema hierárquico, de superintendência ou de tutela. Ver Adolfo Merkl, Teoría 

General del Derecho Administrativo, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, tradução espanhola do 
original de 1927, p. 56 (destaca que “[a] forma jurídica mais corrente de um órgão administrativo influir 
noutro é a chamada instrução ou circular”); cfr. também pp. 473 e 47). Refere, por outro lado, que “a razão 
mais forte para a introdução de uma justiça administrativa” está no facto de “representar o meio técnico-
jurídico com o qual se submete a actividade de órgãos dependentes à fiscalização de órgãos independentes, 
oferecendo, assim, ocasião para eliminar do acto administrativo aqueles influxos que o podem ter viciado, em 
virtude da dependência jurídica e política dos funcionários administrativos” (idem, p. 473).  

No entanto, admite que “uma mesma autoridade exercite as suas faculdades segundo direitos processuais 
distintos, quer dizer, realize certas actuações segundo o modo judicial e outras segundo o procedimento 
administrativo, distinto do judicial. Este duplo papel, no qual o órgão continua a ser sempre um órgão 
administrativo, sem que possa considerar-se, em qualquer momento, como juiz administrativo, é compatível, 
sempre, com a separação constitucional entre justiça e administração”, argumenta (p. 478). 

371. Sobre o pessoal dirigente e a articulação entre o “indirizzo político-administrativo dos órgãos de 
governo e as funções de gestão e actuação administrativa dos dirigentes”, ver Acórdão do Tribunal 
Constitucional italiano de 19 de Março de 2007, n.º 104/2007.  

372. Sendo a “independência estatutária” deste é um elemento distintivo, essencial, do exercício do poder 
disciplinar e do poder jurisdicional. Ver Paule Quilichini, “Réguler n’est pas juger. Réflexions sur la nature du 
pouvoir de sanction des autorités de régulation économique”, cit., pp. 1061 e 1062. 

373. Cfr. artigo 203.º da CRP. 
374. Paule Quilichini, “Réguler n’est pas juger. Réflexions sur la nature du pouvoir de sanction des 

autorités de régulation économique”, cit., p. 1068. Às entidades administrativas independentes reconhece 
“uma função contenciosa” – de dirimir litígios pela aplicação do direito e observância no procedimento de 
garantias aplicáveis ao processo jurisdicional -, que exemplifica com a aplicação de sanções (“Réguler n’est 
pas juger…”, cit., p. 1061). Paule Quilichini considera ser abusivo assimilar jurisdição e contencioso, na 
medida em que o facto de a Administração ser chamada a resolver litígios determinando o direito aplicável 
(com destaque para situações que colocam problemas técnicos, para os quais são especializados certas 
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fiscalização e disciplina de uma dada área de actividade. Não estão apenas sujeitos à lei, 

mas pautam, em parte delas, a sua actividade também por padrões de referência técnico 

científica. Não têm a identidade de órgãos de soberania, nem a de órgãos do Estado376.  

A relação do juiz com a decisão final do processo não é senão a de chegar à decisão 

juridicamente devida, correspondente à correcta aplicação das normas jurídicas. De resto, é 

indiferente e estranho à mesma. Não lhe interessa o seu sentido. Está acima das partes, 

entre elas e para além delas377.  

Ius dicere e iudicare têm o mesmo sentido etimológico. Os Romanos reservavam, porém, o 

termo iudicare para designar “a resolução de uma disputa legal através de meios de 

julgamento” e ius dicere para “descrever a actividade do magistrado jurisdicional, ao qual 

no entanto não cabia o julgamento mas presidir ou introduzir o mesmo”378. A juris dictio 

não é dissociável de quem o diz nem do processus e das condições em que o diz. Relevam 

na identificação ou caracterização da função os critérios formais e os critérios orgânicos379. 

Nesta linha, a natureza e as funções do órgão (aquilo para que existe) com competência 

para exercer o poder projectam-se sobre o seu exercício380. O poder, não obstante, pode ter 

certa natureza apesar daquelas, contrapor-se-á. Sempre, no entanto, será influenciado pelo 

órgão que o exerce e/ou as do sujeito público em que se integra e este pelas finalidades que 

                                                                                                                                                                  
entidades públicas) revela a sua função contenciosa mas não permite confundi-la com a jurisdição (“Réguler 
n’est pas juger. …”, cit., p. 1062 - “A função jurisdicional não é senão uma modalidade possível de exercício 
da função contenciosa, que pode ser igualmente assegurada por órgãos puramente administrativos” - e p. 
1063: “A Convenção Europeia de Salvaguarda dos Direitos do Homem impõe seguramente o direito a um 
tribunal mas não o direito à jurisdicionalização de todo o contencioso.”). Assim, Paule Quilichini nota que 
não é contraditória a aplicação do artigo 6.º, n.º 1, do TEDH, por afectar “unicamente a sua função 
contenciosa sem impor a sua transformação em jurisdições” (idem, pp. 1063 e 1064). 

375. “A lei pode criar entidades administrativas independentes”, dispõe o n.º 3 do artigo 267.º da CRP.  
376. Quanto aos tribunais, ver artigos 205.º, n.ºs 1 e 2, 206.º e 218.º da Constituição, e Gomes Canotilho e 

Vital Moreira, Constituição da República Portuguesa Anotada, pp. 791 e 792. 
377. Alessandro Catelani, Gli Ordini e I Collegi Professionali nel Diritto Pubblico, cit., pp. 155 a 159, 223 

e 224, e Vítor António Duarte Faveiro, “Esquema de uma teoria geral da infracção disciplinar”, cit., p. 907 (o 
direito disciplinar é aplicado pela Administração, “ao contrário do direito criminal, que é exercido 
jurisdicionalmente, através de órgãos supra-estaduais”). 

378. Wolfgang Kunkel, An Introduction to Roman Legal and Constitutional History, second edition, 
traduzido para o Inglês por J. M. Kelly, Oxford at the Clarendon Press, 1973, p. 85.  

379. Jorge Miranda caracteriza as funções do Estado e distingue-as por apelo a critérios materiais, formais 
e orgânicos. Ver Manual de Direito Constitucional, Tomo V, Actividade Constitucional do Estado, Coimbra 
Editora, 1997, pp. 22 e segs. 

380. Belén Marina Jalvo, El Régimen Disciplinario de Los Funcionarios Públicos, cit., p. 25. 
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serve. Ora, “é evidente que a Administração e o poder judicial têm um diferente carácter 

“institucional e constitucional”381. À Administração não cabe realizar a justiça, nem existe 

para dizer o direito382, mas para satisfazer as necessidades colectivas, seja quando 

disponibiliza as estruturas, procedimentos e regras capazes de promover a eficiência 

social383, seja prestando bens e serviços…, exercendo os respectivos poderes na perspectiva 

da prossecução de interesses públicos. 

A «jurisdicionalização» do exercício do poder disciplinar é associada às garantias do 

funcionário arguido em processo disciplinar, mas é-o também à natureza do órgão que 

ajuíza da infracção à disciplina e da sua punição. Em 1914, Martinho Nobre de Melo 

escrevia: “Os funcionários têm efectivamente todo o interesse em fugir do arbítrio de um 

chefe para se submeterem à disciplina de uma jurisdição”. Os chefes, explicava, “imbuídos 

das conveniências da administração” seriam “naturalmente inclinados a ver em tudo faltas 

de serviço” e a considerar apenas o aspecto da “repercussão da falta profissional sobre o 

corpo dos funcionários a que pertence o delituoso”. A disciplina aplicada de forma mais 

justa, recta e esclarecida requereria a existência de Conselhos disciplinares e de um 

Supremo Tribunal disciplinar384. Quanto aos conselhos de disciplina advogava que, em 

metade dos seus membros e o seu presidente, “fossem da ordem judiciária”, parte dos quais 

juízes dos tribunais administrativos385, para que não se pudesse argumentar com o menor 

conhecimento dos primeiros das questões administrativas, em virtude da sua complexidade 

ou especialidade. Quanto aos outros membros, deveriam ser “funcionários de alta categoria 

administrativa”386. O facto de, no Regulamento disciplinar de 1913, a aplicação das sanções 

mais graves estar entregue ao ministro e as restantes entregues aos conselhos de disciplina 

                                                      
381. Belén Marina Jalvo, El Régimen Disciplinario de Los Funcionarios Públicos, cit., p. 110. 
382. Destacando este aspecto, ver Belén Marina Jalvo, El Régimen Disciplinario de Los Funcionarios 

Públicos, cit., pp. 110 e 111. 
383. Joan Prats I Català “Los fundamentos institucionales del sistema de mérito: la obligada distinción 

entre función pública y empleo público”, Documentación Administrativa, n.ºs 241-242, Janeiro-Agosto, 1995, 
p. 38.  

384. O Estado dos Funcionários, Estatuto legal, cit., pp. 143 e 144, e Fausto de Quadros, Os Conselhos de 
Disciplina na Administração Consultiva Portuguesa, cit., p. 127. 

385. Os quais não reconhecia, no entanto, como “verdadeiros tribunais”, mas como “órgãos jurisdicionais 
administrativos” - O Estado dos Funcionários, cit., p. 160. 

386. O Estado dos Funcionários, Estatuto legal, cit., pp. 147 e 148. 
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constituídas junto dos ministérios e das direcções-gerais merecia-lhe a crítica por entender 

estes órgãos mais adequados a realizar avaliações objectivas das infracções à disciplina387. 

Estes “organismos disciplinares” funcionariam de forma idêntica aos demais “tribunais do 

Estado”388. Para o autor, para a jurisdicionalização do exercício do poder disciplinar 

relevava também, pois, o modo como o mesmo se verificava389. 

O “direito a um tribunal”, consagrado na CEDH, não deve determinar a qualificação do 

órgão que exerce o poder disciplinar, porque de outra forma correr-se-á o risco de 

alargamento do conceito de jurisdição em função de um pretendido resultado390. Demanda 

com segurança que a sanção disciplinar “possa ser objecto de um recurso efectivo diante de 

uma jurisdição” e segundo um processo que obedeça às exigências que enuncia391. 

Em suma, a independência e a imparcialidade dos órgãos do poder judicial não é 

identificável ou transponível com igual significado e na mesma medida para os órgãos 

administrativos, mesmo quando dirimem conflitos de interesses pela aplicação do direito no 

respeito de certos trâmites e garantias392. Em particular, essa independência e 

imparcialidade não é reconhecível no empregador público.  

 

 

 

 

                                                      
387. O Estado dos Funcionários, Estatuto legal, cit., pp. 148 e 149. 
388. Vítor António Duarte Faveiro, “Esquema de uma teoria geral da infracção disciplinar”, cit., p. 907. 
389. Fausto de Quadros, nos anos setenta, registava o seguinte: “A criação de tribunais disciplinares tem 

sido procurada sobretudo quanto aos agentes cujo estatuto, em virtude da natureza especial das suas funções, 
requer uma protecção especial: são os agentes ditos inamovíveis” (Os Conselhos de Disciplina na 
Administração Consultiva portuguesa, cit., pp. 451 e segs.). O qualificativo pressuponha a não intervenção 
administrativa sobre as decisões disciplinares, remetida para a fase posterior, da sua execução. O autor 
considerando, então, a situação dos professores, dos magistrados e dos oficiais das Forças Armadas, afirmava 
que os conselhos com competência disciplinar não funcionavam, em regra, como verdadeiros tribunais, salvo 
o Conselho Superior Judiciário e, nalguns casos, o Conselho Superior Judiciário do Ultramar (idem, pp. 452 e 
segs.). 

390. Paule Quilichini, “Réguler n’est pas juger. Réflexions sur la nature du pouvoir de sanction des 
autorités de régulation économique“, AJDA, n.º 20/2004, 24 Mai, p. 1063. 

391. Paule Quilichini, “Réguler n’est pas juger. Réflexions sur la nature du pouvoir de sanction des 
autorités de régulation économique“, cit., p. 1063. 

392. STC n.º 74/2004, de 22 de Abril de 2004, processo n.º 7159-2002, II.5, in 
http://www.tribunalconstitucional.es. 
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c) A premissa da força jurídica das decisões 

Os órgãos judiciais e os órgãos administrativos são os órgãos estaduais que, geralmente, 

praticam, respectivamente, actos formalmente jurisdicionais e administrativos393. A 

emanação de um acto assim designado permitir-nos-á identificar um órgão como do 

primeiro ou do segundo tipo. No entanto, um acto formalmente jurisdicional ou 

administrativo pode não o ser substantivamente e aquela afirmação não exclui que os 

órgãos judiciais possam praticar actos de natureza não jurisdicional e que os órgãos 

administrativos possam praticar actos de natureza não administrativa. 

Um “sistema de disciplina absolutamente jurisdicionalizada” pressuporia, observa Fausto 

de Quadros, que a competência para a aplicação das sanções disciplinares coubesse a um 

órgão jurisdicional, um tribunal disciplinar394, caracterizado pelas notas da passividade – a 

sua intervenção pressupõe que, no exercício do poder de iniciativa, um órgão 

administrativo instaure procedimento disciplinar – e da executoriedade específica das suas 

decisões395. 

Um órgão administrativo quando exerce o poder disciplinar não funciona como um 

tribunal, não só porque não tem a natureza jurídica correspondente, nem está submetido a 

regras de um processo contraditório similares às que regem o funcionamento dos tribunais, 

como não se pode falar numa jurisdição obrigatória, porque ainda que seja impressivo dizer 

                                                      
393. Afonso Queiró observa que os actos jurisdicionais são em geral actos dos órgãos estaduais, 

destacando como correspondendo ao exercício privado da função jurisdicional as decisões arbitrais e “os 
actos dos sujeitos privados da relação jurídica processual, e mesmo de terceiros, no processo em geral, dada a 
sua ligação funcional com a actividade do juiz” (“A função administrativa”, cit., p. 24). “A actividade 
jurisdicional caracteriza-se, em segundo lugar, por se encontrar subordinada ao Direito”, segundo ainda refere 
o autor (idem, p. 33). A função administrativa é desenvolvida por entes públicos, estaduais, regionais ou 
locais, e, em alguma medida, por particulares (idem, p. 33). Fazem-no em “subordinação ao Direito” (idem, 
pp. 24 e 33), em toda a sua extensão, incluindo quando exerce o seu poder de auto-organização e de direcção 
e actua segundo formas informais e realiza operações materiais (Em sentido diferente, Afonso Queiró aponta 
as dimensões destacadas no texto como áreas de não subordinação à lei - “A função administrativa”, cit., pp. 
33 a 35). 

394. Fausto de Quadros, Os Conselhos de Disciplina na Administração Consultiva portuguesa, cit., pp. 
457 e 458. 

395. Fausto de Quadros, Os Conselhos de Disciplina na Administração Consultiva portuguesa, cit., pp. 
338 a 345. 
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que a lei comete ao empregador a avaliação do incumprimento do trabalhador, a respectiva 

decisão não tem a força (declarativa e executiva) específica das decisões judiciais396. 

A força jurídica das decisões disciplinares punitivas não é a mesma das decisões 

jurisdicionais. Embora gozem do privilégio da execução prévia, não são dotadas da 

autoridade de caso julgado, isto é, imutabilidade da decisão, quer quanto aos seus 

fundamentos (de facto e de direito), quer quanto à sua «estatuição»397. O apuramento da 

responsabilidade disciplinar não corresponde ao acertamento com carácter de veredicto da 

prática de infracção disciplinar; o empregador público quando decide o procedimento 

disciplinar não tem o “monopólio da última palavra” (artigos 203.º e 205.º, n.º 2, da CRP). 

A Administração pode anular decisão disciplinar. e a mesma é passível de ser invalidada 

pelos tribunais398 e não é de excluir a sua revogação (em nome dos interesses públicos a 

cargo do empregador)399.  

A “especial força jurídica das decisões judiciais”, em suma, é, juntamente com a 

independência, um elemento diferenciador da actividade jurisdicional. São “elementos 

distintivos que resistem à assimilação”, não identificáveis no exercício do poder disciplinar 

do empregador público400. 

d) A premissa da aplicação do direito e teleológica 

Os tribunais, segundo o artigo 202.º, n.º 1, da CRP, administram a justiça, o que o n.º 2 

concretiza traduzir-se em “assegurar a defesa dos direitos e interesses legalmente 

protegidos dos cidadãos, reprimir a violação da legalidade democrática e dirimir os 

conflitos de interesses públicos e privados”. Na definição da Constituição espanhola, julgar 
                                                      

396. Não só pode ser cautelarmente suspensa ou suspensa pela imediato requerimento de interposição de 
providência cautelar. Ver artigo 2.º, n.º 1, e n.º 2, alínea d), e artigo 128.º, n.º 1, do CPTA. 

397. Cfr. artigo 205.º, n.º 2, da CRP. 
398. Paule Quilichini, “Réguler n’est pas juger. Réflexions sur la nature du pouvoir de sanction des 

autorités de régulation économique”, AJDA, n.º 20/2004, 24 mai, p. 1069; André Gonçalves Pereira, Erro e 
Ilegalidade no Acto Administrativo, cit., pp. 93 e 94: “elemento sintomático” da diferença entre o acto 
administrativo e o acto jurisdicional é a revogabilidade do primeiro e a força de caso julgado do segundo. 

399. No exercício do poder disciplinar, destaca Alessandro Catelani, são praticados actos administrativos 
para a realização de fins públicos que cabem ao ente público institucionalmente como pessoa jurídica pública. 
Cfr. Gli Ordini e I Collegi Profissionali nel Diritto Pubblico, cit., pp. 156 e 157. 

400. Paule Quilichini, “Réguler n’est pas juger. Réflexions sur la nature du pouvoir de sanction des 
autorités de régulation économique”, cit., pp. 1061 e 1062, e Geoffrey Marshall, Constitutional Theory, 
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e fazer executar o julgado constitui o conteúdo do poder jurisdicional401. A actividade de 

julgar envolve duas operações ou momentos fundamentais, a de, “com carácter privativo”, 

fazer a “selecção da norma jurídica, incluindo no tempo, e a sua interpretação” e a de, no 

plano dos factos, determinar a “admissão, pertinência e prática dos meios de prova 

utilizáveis e a livre valoração do conjunto segundo as regras da sã crítica”402. Afonso 

Queiró, como é sabido, caracteriza os actos jurisdicionais como “actos de agentes do 

Estado subordinados ao Direito” de “resolução de «questões de direito»”, isto é, explica o 

autor, do “conflito de pretensões entre duas ou mais pessoas, ou controvérsias sobre a 

verificação ou não verificação em concreto de uma ofensa ou violação da ordem 

jurídica”403. Demonstrando exemplificativamente este seu entendimento, afasta da 

qualificação de jurisdicional “as resoluções tomadas pelo juiz nos processos chamados de 

«jurisdição voluntária»” e as decisões do juiz, nos processos de execução das sentenças 

proferidas pelos tribunais do contencioso administrativo, pois, aí, aferir da “legitimidade da 

causa invocada para a inexecução e sobre o montante da indemnização” envolve, refere, 

“poderes ou competência «de mérito» e não de simples controlo da legalidade” (“realiza 

«dupla administração»”), pelo que, embora “formalmente jurisdicional”, a sua actividade é 

“substancialmente administrativa”404. A resolução de “questões de direito” ocorre também, 

segundo o autor, em certas actuações administrativas, como, por exemplo, nas “decisões 

disciplinares, nas decisões punitivas de infracções das leis fiscais, nas decisões punitivas de 

infracções das normas que fixam os deveres dos concessionários de obras públicas e de 

serviços públicos, ...” e, tal como as decisões jurisdicionais, as decisões administrativas 

podem produzir efeitos declarativos, condenatórios, constitutivos ou executivos405.  

                                                                                                                                                                  
Oxford, Oxford Et. The Clarendon Press, 1980, p. 120. 

401. Na definição do n.º 3 do artigo 117.º da Constituição espanhola.  
402. STC n.º 269/1994, de 17 de Outubro de 1994, Número de registo 1055/1993, in 

www.tribunalconstitucional.es, e Fernando Garrido Falla, Tratado de Derecho Administrativo, Vol. I (Parte 
Geral), Octava Edición, Estudios de Derecho y Administración, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 
1982, p. 31 (a tarefa do juiz é a de “comparar a hipótese geral da lei no caso concreto que examina e emitir 
um juízo em consequência”). 

403. “A função administrativa”, cit., p. 26. 
404. “A função administrativa”, cit., pp. 26 a 29. 
405. Afonso Queiró, “A função administrativa”, cit., p. 30. Para o autor, as finalidades das decisões 

disciplinares são a disciplina e o prestígio de um serviço público, os “valores «salutistas» e não «legalistas»”, 
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Em sentido material, a jurisprudência do TEDH, define um tribunal “pelo seu papel 

jurisdicional”, que caracteriza como o de “decidir, resolvendo, com base em normas de 

direito e na sequência de um processo organizado, toda a questão incluída na sua 

competência (…)”406. 

O poder disciplinar actua as normas de disciplina, aplicando-as num caso concreto. O 

respectivo exercício é uma “tarefa tipicamente jurídica de aplicação das normas”407 e 

envolve uma actividade de recolha e produção de prova, na selecção dos factos 

juridicamente relevantes. “[D]e uma maneira geral é impossível administrar sem apreciar as 

questões de direito”408. No entanto, esta apreciação não tem o alcance que tem na 

actividade jurisdicional:  

a) “Na função jurisdicional o fim próprio e imediato é a actuação do ordenamento 

jurídico. Para o poder disciplinar, a aplicação da norma ao caso concreto é, ao invés, 

apenas um dos meios de que [a Administração empregadora] se serve para atingir os 

seus próprios fins”409.  

O poder disciplinar não visa “declarar o Direito em cada caso concreto”410. É 

exercido em conformidade com o direito, mas não para simplesmente actuá-lo411. 

Não se trata de “dizer o direito”, mas de o dizer - sem qualquer recondução a um 

poder “iurisdictio”412 - como instrumento de recondução do trabalhador ao «padrão 

                                                                                                                                                                  
pelo que “só na medida em que tais valores” estejam em causa “é que a autoridade competente procederá ou 
mandará proceder disciplinarmente contra os infractores (princípio da oportunidade)”.  

406. “Deve também reunir uma série de outras condições – independência, designadamente à face do 
executivo, imparcialidade, duração do mandato dos membros, garantias oferecidas pelo processo – várias das 
quais figuram no texto do próprio artigo 6.º, n.º 1”. Cfr. Affaire Belilos c. Suisse, do TEDH (Plénière), de 29 
avril 1988, Requête n.º 10328/83, maxime, considerandos 61 e segs. (http://cmiskp.echr.coe.int/).  

407. Federico A. Castillo Blanco, Función Pública y Poder Disciplinario del Estado, cit., pp. 258 e 320.  
408. Paule Quilichini, “Réguler n’est pas juger”, cit., p. 1062.  
409. Alessandro Catelani, Gli Ordini e I Collegi Professionali nel Diritto Pubblico, cit., p. 156. Nas 

palavras de Oliveira Ascensão, “o legislador estabelece normas, o judiciário actua-as” - apud Castanheira 
Neves, “T.C., Acórdão n.º 810/93 - Processo n.º 474/88 (O problema da constitucionalidade dos assentos)”, in 
Revista de Legislação e de Jurisprudência, Ano 127, n.º 3840, p. 89. 

410. Fernando Garrido Falla, Tratado de Derecho Administrativo, Vol. I (Parte Geral), Octava Edición, 
Estudios de Derecho y Administración, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1982, p. 32. 

411. Guido Landi, “Disciplina”, Enciclopedia del Diritto, XIII, Giuffrè Editore, p. 19.  
412. Remontável a uma moldagem identificativa da “actividade político-administrativa” como 

“Iurisdictio”. O poder (público) era visto, antes da “autonomização da ciência do direito administrativo”, 
como o velador da auto-regulação de unidades sociais (autónomas). Nem mesmo quando a noção de 
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comportamental» a que está obrigado nos termos da relação jurídica disciplinar. O 

“superior disciplinar procede por sua iniciativa, sob uma forma actuante ou activa e 

não «cognoscitiva»”, ponderando a afectação dos valores e finalidades 

disciplinares413. Tem em vista o cumprimento dos deveres e obrigações do 

trabalhador e estão em causa os interesses do empregador público nesse 

cumprimento, instrumentais aos fins públicos a cargo do correspondente ente 

público414. 

b) Na «aplicação disciplinar» do direito, registam-se diferenças no modo e conditio, 

respectivamente, porque ocorre interligadamente com o mérito e 

funcionalizadamente e porque as condições não são as da independência e 

imparcialidade pressupostas pelo exercício da função jurisdicional415 

                                                                                                                                                                  
“imperium” se desintegrou da “Iurisdictio”, pela sua construção como actividade do poder ordenada à 
satisfação dos interesses públicos, a “actividade do poder” se arvorou da legitimação da actividade 
jurisdicional. Cfr. A. M. Hespanha, “Representação dogmática e projectos de poder para uma arqueologia da 
teoria do direito administrativo”, in Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor A. Ferrer-Correia, III, Coimbra, 
Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra, Número Especial, 1991, pp. 109 a 121. 

413. Afonso Queiró, “A função administrativa”, cit., p. 30, e Alessandro Catelani, Gli Ordini e I Collegi 
Professionali nel Diritto Pubblico, cit., p. 157 (; as decisões disciplinares são um dos instrumentos de 
administração, “actos de administração activa”). 

“[P]ara a administração, sancionar é também administrar”. Daí que Jacques Quastana diga que a 
diminuição significativa das “possibilidades da sua utilização privará as autoridades públicas duma parte da 
sua eficácia, para além da eficácia própria da sanção” – “La sanction administrative est-elle encore une 
décision de l’administration?”, L’ Actualité Juridique - Droit Administratif, 20 ocorre 2001, spécial, n.º 11, p. 
146. 

414. Alessandro Catelani, Gli Ordini e I Collegi Professionali nel Diritto Pubblico, cit., pp. 156 e 157.  
Fausto de Quadros enfatiza: “para se poder falar em acto administrativo [é necessário] que o acto seja 

praticado na prossecução de interesses públicos. Ora, os actos jurisdicionais não prosseguem interesses, 
apenas resolvem conflitos de interesses”; não basta que seja praticado por um órgão administrativo, “é 
necessário que o acto seja praticado por esse órgão na prossecução directa ou indirecta de interesses públicos 
postos por lei a seu cargo” - Os Conselhos de Disciplina na Administração Consultiva Portuguesa, cit., pp. 
195 e 194, respectivamente. 

Não tem razão Adolfo Merkl quando sustenta que, “[d]o ponto de vista da lei, o fim da justiça e da 
administração é a aplicação do direito” e que, do ponto de vista dos interessados, aquelas não são mais do que 
meios para a realização dos seus fins (Teoría General del Derecho Administrativo, cit., p. 38): a administração 
tem de prosseguir os fins legais, que são os interesses públicos que especifica, e não a resolução 
desinteressada (como não parte) de questões jurídicas. É certo que a “justiça, ao realizar a ordem jurídica, 
serve os interesses públicos, e a realização dos interesses públicos por parte da administração, não exclui que 
tenha lugar por meio da ordem jurídica” (ibidem, p. 37). Acontece, no entanto, que ao “realizar a ordem 
jurídica”, a justiça cumpre os interesses públicos que com tal realização coincidem e, no segundo caso, tal 
realização tem um carácter instrumental. 

415. Neste quadro, releva, designadamente, a observação de Manlio Mazziotti di Celso, segundo a qual ao 
invés da função legislativa, a disciplina da função administrativa não é somente objecto do Direito 
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c) Acresce que no poder disciplinar não existe apenas a dinâmica punitiva, mas 

igualmente uma dimensão prescritiva. O poder disciplinar, mesmo quando não 

aplica, na perspectiva do apuramento de responsabilidade, as normas de disciplina, 

preceitua a sua observância por outras formas, como, por exemplo, pela emanação 

de actos normativos416.  

A “jurisdição enfrenta os casos concretos cuja solução lhe é pedida”417. A actuação 

dos órgãos jurisdicionais é individual e concreta, não tendo sequer os assentos ou os 

acórdãos de uniformização de jurisprudência418, na sua coloração normativa419, 

qualquer paralelo como o modo próprio de agir da Administração quando, por 

exemplo, exerce o seu poder regulamentar.  

2. Caracterização da natureza jurídica da actividade disciplinar 

De quanto exposto, importa reter a percepção de que o poder disciplinar, na relação jurídica 

de emprego público, surge como uma sua garantia e, só mediatamente, como uma “técnica 

de organização e… garantia última do prossecução objectiva e eficaz dos interesses gerais a 

                                                                                                                                                                  
Constitucional. À semelhança da função jurisdicional, é objecto de outro ramo de direito: aquela do Direito 
Administrativo e esta do Direito Processual (Lezioni di Diritto Costituzionale, Parte I, Nozioni Generali sul 
Diritto e Sullo Stato, Milano-Dott. A. Giuffrè Editore, 1993, p. 52).  

416. O poder disciplinar não se manifesta ou exerce apenas de forma concreta, relativamente a um caso e 
sujeito determinados, mas pode assumir-se de forma normativa. 

417. Fernando Garrido Falla, Tratado de Derecho Administrativo, Vol. I, cit., pp. 31 e 34, e Antunes 
Varela, em anotação ao Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, de 18 de Março de 1986, Revista de 
Legislação e de Jurisprudência, Ano 124.º, n.º 3813, de 1 de Abril de 1992, p. 377 (a função jurisdicional 
caracteriza-se pela “aplicação das normas gerais e abstractas aos casos concretos de conflitos de interesse”). 

418. Cfr. Afonso Queiró, “A função administrativa”, cit., p. 32.  
419. Sobre a discussão do carácter normativo dos assentos, cfr. anotação de Gomes Canotilho ao Acórdão 

do Tribunal Constitucional n.º 359/91 – Processo n.º 36/90, Revista de Legislação e de Jurisprudência, Ano 
124.º, n.º 3811, de 1 de Fevereiro de 1992, pp. 320 a 322. Os assentos colocam ainda a questão da sua 
compatibilidade com “a responsabilidade e autonomia decisória do juiz” e, portanto, contendem, segundo 
Gomes Canotilho, com o “núcleo essencial da função judicial”, para além de contrariarem o princípio da 
separação de poderes, por serem “um modo não jurisprudencial de uniformização da jurisprudência” (idem, 
pp. 324 e 325). Sobre a inconstitucionalidade dos assentos, ver Campos Costa, voto de vencido ao Acórdão do 
Supremo Tribunal de Justiça, de 18 de Março de 1986, Revista de Legislação e de Jurisprudência, Ano 124.º, 
n.º 3813, de 1 de Abril de 1992, pp. 369 a 373 e, no mesmo local, o entendimento contrário de Antunes 
Varela, em anotação ao mesmo acórdão (pp. 373 a 384). 

Hoje, a questão encontra-se de alguma forma ultrapassada pela revogação, pelo Decreto-Lei n.º 329-A/95, 
de 12 de Dezembro, do artigo 2.º do Código Civil, que dispunha que, “nos casos declarados na lei, podem os 
tribunais fixar, por meio de assentos, doutrina com força obrigatória geral”. 
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cargo da Administração”420, pulverizados nos diferentes empregadores públicos. Nesta 

medida, é similar ao poder disciplinar de qualquer empregador no sector privado421. Entre 

os poderes do empregador privado, é reiteradamente nomeado ou colocado, no Direito do 

Trabalho, o poder disciplinar; trata-se aí de uma relação entre sujeitos privados, discutindo-

se, fundamentalmente, a sua fonte, legal ou contratual. Este poder não é questionado ou não 

o é em termos de ser sugerida a sua atribuição a um órgão ou ente exterior ao próprio 

empregador privado. Antes é destacada a “universalidade do reconhecimento legal do poder 

disciplinar na prestação subordinada de trabalho” e a “imprescindibilidade do poder 

disciplinar do empregador para o desenvolvimento prático das relações de trabalho”422. 

Observa-se, por outro lado, que o mesmo está sujeito a um controlo jurisdicional pleno 

pelos tribunais judiciais.  

A questão da legitimidade do exercício do poder disciplinar pelo empregador público, para 

além da perspectiva comum (ao do poder disciplinar do empregador privado), coloca-se de 

forma específica no Direito da função pública, porque: 

a) O empregador público integrar a esfera do poder administrativo. O modo como o 

trabalhador exerce a sua actividade e a observância das regras e deveres a cujo 

cumprimento está obrigado projecta-se, mediatamente, sobre a actuação 

                                                      
420. Belén Marina Jalvo identifica apenas o segundo aspecto (El Régimen Disciplinario de Los 

Funcionarios Públicos, cit., p. 25), dizendo, no entanto, que “a configuração material e processual do poder 
disciplinar deve ser adequada para assegurar o diligente cumprimento dos deveres dos funcionários” (p. 50). 

Vítor António Duarte Faveiro afirma a “necessidade de que a autoridade competente para julgar o 
funcionamento do serviço, os seus interesses e conveniências, os deveres que resultam do exercício da sua 
função, disponha, até, de um poder de relativa disponibilidade quanto ao exercício efectivo da acção 
disciplinar” (“Esquema de uma teoria geral da infracção disciplinar”, cit., p. 907). 

L. Viola, citado por Belén Marina Jalvo, defende que o poder disciplinar é “geneticamente caracterizada 
por ser, ao mesmo tempo, inegável instrumento de governo do pessoal (e portanto de toda a actividade 
administrativa) e instrumento para ‘retribuir’ a culpa individual, observada o conhecido instrumentarium 
(nulla poena sine lege, igualdade de tratamento, etc.) de fonte penalista” (p. 50, nota 130). 

421. Francisco Cardona, “Foundations and procedures on discipline of civil servants”, Outubro de 2002, 
in http://www.oecd.org/dataoecd/27/45/37197156.pdf. 

422. Maria do Rosário Ramalho, Do Fundamento do Poder Disciplinar Laboral, cit., pp. 23 a 94, e, da 
autora, Direito do Trabalho, citado, pp. 648 e 659 a 662, onde observa que o poder disciplinar privado põe em 
causa o “princípio do monopólio da justiça pública”. 

Sobre a relevância da existência de uma relação de trabalho, ver, com interesse, “Percy v. Church of 
Scotland Board of National Mission (Scotland) UKHL 73 (15 December 2005) URL: 
http://www.bailii.or/uk/cases/UKHL/2005/73.html” (v.g., considerandos 114, 126, 142, 145, 146, 148, 151 e 
152. 
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administrativa e sobre prossecução dos respectivos interesses. 

b) Os princípios constitucionais e legais reguladores da Administração Pública em 

sentido subjectivo e objectivo reflectem-se nos deveres e obrigações da relação 

jurídica de emprego (v.g., artigo 266.º, n.º 2, e artigo 269.º, n.º 1, da CRP).  

c) É no quadro dos interesses públicos a cargo do empregador público que é exercido o 

poder disciplinar. Há e deve existir, pois, um exercício do poder finalisticamente 

orientado.  

d) O exercício do poder disciplinar tem subjacente uma relação jurídica laboral, em 

que o empregador se encontra investido numa espécie de «relação de mandato» em 

face dos interesses que representa. 

A parte pública da relação de emprego público encontra-se investida na promoção 

de interesses públicos determinados e mediatizados pelo princípio da legalidade 

administrativa. No quadro da mesma, tem de actuar segundo regras de optimização, 

tendo em vista o melhor aproveitamento de recursos, a melhoria dos resultados, ou 

seja, a eficácia e a eficiência da acção administrativa. Nesta medida, «a função 

disciplinar» é uma função instrumental, porque dirigida à garantia de uma relação 

jurídica laboral, ela própria instrumento da acção administrativa. 

e) Por outro lado, a «função disciplinar» inscreve-se num Estado de Direito, em que 

avultam as garantias das pessoas no confronto com a Administração Pública e em 

que releva a noção de procedimento jurídico. 

f) A «função disciplinar» é, pois, um procedimento específico, ordenado segundo a 

ideia do processo equitativo e justo. São, no essencial, princípios do procedimento 

disciplinar os seguintes:  

(1) o princípio da objectividade, no sentido do esclarecimento cabal dos factos, 

quer no momento da instauração do procedimento disciplinar, quer no 

momento da sua resolução final;  

(2) o princípio da imparcialidade, no sentido de isenção e da ponderação dos 

interesses e, especificamente, da proibição do exercício desviante ou 

descriminatório do procedimento disciplinar;  
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(3) o princípio do contraditório, que se reconduz às garantias de defesa do 

trabalhador;  

(d) o princípio da decisão em prazo razoável, que proíbe as dilações indevidas e dá 

relevância jurídica, em determinadas circunstâncias, aos prazos ordenadores do 

procedimento disciplinar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
Capítulo III – A natureza da actividade disciplinar do empregador  público 
e o princípio da separação de poderes  741 
________________________________________________________________________________________ 

CONCLUSÕES 

Secção II 

A natureza jurídica da actividade disciplinar 

1. O empregador público, no exercício do poder disciplinar, actua as normas de disciplina, 

na perspectiva das finalidades desse exercício na relação jurídica de emprego público. 

2. Os órgãos administrativos no exercício do poder disciplinar fazem valer os interesses e 

as pretensões do empregador público. 

3. Procedem por sua iniciativa, de forma activa, e não meramente cognoscitiva, 

ponderando a afectação dos valores e finalidades disciplinares no quadro da relação 

jurídica de emprego. 

4. O empregador público, no exercício do poder disciplinar, não dirime um litígio entre 

partes conflituantes nas suas pretensões, como se se abstraísse do seu papel de autor ou 

de administrador, para julgar desinteressadamente a actuação do empregador ao seu 

serviço. 

5. O poder disciplinar tem um carácter preceptivo e normativo que não tem o poder 

jurisdicional. 

6. O poder disciplinar do empregador público relativamente a um dado trabalhador 

decorre da relação jurídica de emprego estabelecida e é como tal reconhecido pela lei. 

7. Como tal não tem nem age com a independência objectiva e estatutária que é própria e 

condição de possibilidade da função jurisdicional. 

8. Os actos que pratica não têm a especial força jurídica das decisões judiciais. São 

revisíveis pelo próprio empregador público e pelos tribunais.  

9. No procedimento disciplinar, é apurada e decidida a relevância disciplinar da actuação 

do trabalhador, na economia da relação jurídica de emprego público. 

10. O titular do poder disciplinar é uma parte interessada numa relação jurídica. 

11. O exercício do poder disciplinar caracteriza-se pelos princípios da objectividade, 

imparcialidade, contraditório e celeridade. 

 

 



 
 
 
 
742   Direito disciplinar da função pública 
________________________________________________________________________________________ 
 

CONCLUSÕES GERAIS 

 

Capítulo I – O conceito de Direito disciplinar da função pública 

1. A disciplina respeita à situação de deverosidade que liga uma pessoa física a uma 

instituição, traduzida numa relação jurídica duradoura, e ordenada ao cumprimento das 

tarefas próprias do indivíduo investido em determinada posição, tarefa ou função. 

2. A relação jurídica disciplinar é uma garantia do cumprimento por parte do indivíduo 

dos deveres e obrigações a que está vinculado no quadro da relação jurídica principal ou 

subjacente. 

3. A diferenciação das relações jurídicas disciplinares assenta na diversidade dos fins das 

respectivas relações jurídicas principais ou subjacentes. 

4. Na relação jurídica de emprego público, a disciplina combina a conformação da 

prestação laboral com as vinculações jurídico-públicas próprias de um processo justo e 

equitativo. 

5. O Direito disciplinar da função pública é o conjunto de normas jurídicas que regulam a 

relação jurídica de disciplina garante da relação jurídica de emprego público. 

6. O Direito penal protege os bens e valores jurídicos essenciais à vida em sociedade e, 

considerando as sanções que a sua aplicação convoca, está sujeito a uma ideia de 

intervenção mínima ou subsidiária. 

7. O Direito administrativo sancionatório corresponde à relação pública de actividades 

sociais, numa perspectiva secundária e axiologicamente neutra ou tecnicamente 

fundada. 

8. A função pública abrange o conjunto de relações jurídicas de emprego público. 

9. A relação jurídica de emprego público é aquela mediante a qual um indivíduo exerce 

uma actividade sob a direcção e a autoridade de uma pessoa colectiva e cujo regime 

jurídico compreende sempre um mínimo denominador comum de regime jus-

publicístico. 



 
 
 
Capítulo III – A natureza da actividade disciplinar do empregador  público 
e o princípio da separação de poderes  743 
________________________________________________________________________________________ 

10. A responsabilidade disciplinar na relação jurídica de emprego público corresponde a 

uma relação jurídica de cariz obrigacional, o que depõe no sentido da plena jurisdição 

do seu controlo. 

Capítulo II – O exercício do poder disciplinar 

11. O poder disciplinar é o poder do empregador público fundado na relação jurídica de 

emprego público ordenado à garantia do cumprimento, por parte do trabalhador, da 

prestação laboral (e complexo obrigacional associado), no quadro da relação jurídica de 

emprego público.  

12. O poder disciplinar encontra-se sujeito a limites subjectivos, objectivos e temporais. 

13. Os limites subjectivos dizem respeito ao sujeito activo e ao sujeito passivo da relação 

jurídica disciplinar. 

14. Os limites objectivos concernem às vicissitudes que afectam, no seu objecto imediato e 

mediato, a relação jurídica de emprego subjacente à relação jurídica disciplinar. 

15. Os limites relativos ao objecto da infracção disciplinar correspondem lato sensu aos 

pressupostos da sua punibilidade. 

16. Os limites temporais circunscrevem a tempestividade e oportunidade do exercício do 

poder disciplinar. 

17. O procedimento disciplinar corresponde a um iter ordenado segundo a ideia do 

processo equitativo e justo, estruturado nas garantias de audiência e defesa do arguido e 

nos princípios estruturantes da objectividade, da imparcialidade e da celeridade. 

18. A sanção disciplinar é a expressão punitiva da inobservância culposa, pelo trabalhador, 

dos deveres e obrigações a que está vinculado na relação jurídica de emprego público. 

19. O fim principal da sanção disciplinar é a prevenção geral positiva. 

20. Em sede de garantias do trabalhador em face do exercício do poder disciplinar, 

destacam-se as seguintes: i) a utilidade da abertura a instâncias intermédias de 

conciliação administrativa; ii) a valia da generalidade dos meios processuais, incluindo 

a acção impugnatória. 



 
 
 
 
744   Direito disciplinar da função pública 
________________________________________________________________________________________ 
 

21. Se o controlo jurisdicional não corresponde à reprodução, no que toca à prova, do 

procedimento disciplinar, ponto é que não está hoje vedado ao trabalhador arguido a 

alegação credível sobre o carácter duvidoso da base fáctico-probatória em que assentou 

a decisão disciplinar. 

Capítulo III – A natureza da actividade disciplinar do empregador público e o 

princípio da separação de poderes 

22. O princípio da separação de poderes implica~, designadamente, a distinção entre a 

função administrativa e a função jurisdicional. 

23. Tal distinção é realizada mediante critérios orgânico-funcionais e materiais. 

24. A função jurisdicional é exercida por órgão em cuja composição e funcionamente 

avulta o princípio da equidistância ou da independência em face dos sujeitos e 

interesses em presença. 

25. Da independência resulta a especial autoridade da composição do litígio vertida na 

decisão judicial (intocabilidade do caso julgado). 

26. À função administrativa corresponde, quer a pluralidade de órgãos e pessoas colectivas, 

quer a pluralidade de fins e objectos. 

27. As decisões administrativa caracterizam-se pela sua revisibilidade, seja esta fundada na 

«discutibilidade» das soluções e actuações adoptadas, seja fundada na mutabilidade dos 

concretos interesses públicos. 

28. Os títulos de legitimidade respectivos são, no que às funções estaduais em apreço diz 

respeito, distintos: a função jurisdicional faz repousar a sua autoridade na 

independência do juiz; a função administrativa, mediatamente subordinada à 

legitimidade democrático-legal, encontra, hoje, também títulos de legitimidade na 

ciência, técnica e saberes especializados e na plausibilidade dos argumentos 

explicitadores do interesse público. 

29. O empregador público, no exercício do poder disciplinar, tem vista garantir os seus 

interesses enquanto empregador na relação jurídica de emprego. 
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30. O exercício do poder disciplinar não corresponde ao exercício da função jurisdicional. 

31. Mesmo enquanto função administrativa tem uma natureza instrumental. 
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Revista de Legislação e Jurisprudência n.º 3799. 
- Acórdão do STA de 14 de Março de 1989, Processo n.º 018919. 
- Acórdãos do STA de 6 de Março de 1990, Processo n.º 25131. 
- Acórdão do STA de 10 de Julho de 1990, Processo n.º 026747, in BMJ, n.º 399. 
- Acórdão do STA (pleno) de 15 de Novembro de 1990, Processo n.º 023237, in 

Apêndice ao DR de 30 de Junho de 1992.  
- Acórdão do STA de 28 de Janeiro de 1992, Processo n.º 027176. 
- Acórdão do STA de 19 de Maio de 1992, Processo n.º 026469. 
- Acórdão do STA de 2 de Junho de 1992, Recurso n.º 26 932, in Apêndice ao 

Diário da República de 16 de Abril de 1996. 
- Acórdão do STA de 9 de Julho de 1992, Processo n.º 030574. 
- Acórdão do STA de 2 de Fevereiro de 1993, Processo n.º 02279. 
- Acórdão do STA (pleno) de 17 de Junho de 1993, Processo n.º 019630. 
- Acórdão do STA de 23 de Setembro de 1993, Processo n.º 029839, in AD, Ano 

XXXIII, n.º 388, 1994. 
- Acórdão do STA de 11 de Novembro de 1993, Processo n.º 028012. 
- Acórdão do STA de 21 de Abril de 1994, Processo n.º 32 041, BMJ, n.º 436. 
- Acórdão do STA de 1 de Junho de 1994, Processo n.º 031127. 
- Acórdão do STA de 21 de Junho de 1994, Recurso n.º 31 621, in Apêndice ao 

DR de 31 de Dezembro de 1996, Vol. III. 
- Acórdão do STA de 30 de Novembro de 1994, Recurso n.º 32.888, in Acórdãos 

Doutrinais, 1995, n.º 401. 
- Acórdão do STA de 8 de Junho de 1995, Processo n.º 032440. 
- Acórdão do STA de 14 de Dezembro de 1995, Recurso n.º 37 322, in AP ao 

DR., de 30 de Abril de 1998. 
- Acórdão do STA (pleno) de 28 de Março de 1996, Recurso n.º 30690, in 

Apêndice ao DR de 30 de Janeiro de 1998. 
- Acórdão do STA de 30 de Outubro de 1996, Processo n.º 38 064, in CJA n.º 2, 

Março/Abril, 1997. 
- Acórdão do STA de 12 de Dezembro 1996 (1.ª Secção), in Cadernos de Justiça 

Administrativa, n.º 8, Março/Abril, 1998. 
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- Acórdão do STA de 15 de Janeiro de 1997, Processo n.º 29 150. 
- Acórdão do STA de 30 de Janeiro de 1997 (1.ª Secção), in Cadernos de Justiça 

Administrativa, n.º 5, Setembro/Outubro, 1997. 
- Acórdão do STA de 4 de Março de 1997, Processo n.º 036008. 
- Acórdão do STA de 28 de Maio de 1997, Processo n.º 13744B. 
- Acórdão do STA de 28 de Maio de 1997, Recurso n.º 39.169, in AD, Ano 

XXXVI, n.º 432. 
- Acórdão do STA de 16 de Julho de 1997, Processo n.º 021488. 
- Acórdão do STA, de 21 de Outubro de 1997, Processo n.º 38 895 (1.ª Secção) 
- Acórdão do STA de 20 de Novembro de 1997, Processo n.º 39 512, in Acórdãos 

Doutrinais n.º 439, in Cadernos de Justiça Administrativa, n.º 10, Julho/Agosto 
1998. 

- Acórdão do STA de 17 de Dezembro de 1997, Processo 30.335, AD, Ano 
XXXVII, n.ºs 440-441, 1998. 

- Acórdão do STA de 10 de Março de 1998, Processo n.º 030978. 
- Acórdão do STA de 25 de Março de 1998, Recurso n.º 41 316, in BMJ, n.º 475. 
- Acórdão do STA de 20 de Maio de 1998, Recurso n.º 40 989, in BMJ, n.º 477. 
- Acórdão do STA de 9 de Junho de 1998, Processo 039311. 
- Acórdão do STA (pleno) de 23 de Junho de 1998, Processo n.º 40332. 
- Acórdão do STA de 28 de Outubro de 1998, Processo n.º 97/98, in BMJ, n.º 480, 

1998. 
- Acórdão do STA de 20 de Novembro de 1997, Processo n.º 039512. 
- Acórdão do STA de 20 de Novembro de 1997, Processo n.º 024485. 
- Acórdão do STA de 13 de Janeiro de 1999, Recurso n.º 41 154, in Acórdãos 

Doutrinais do STA, n.º 460. 
- Acórdão do STA de 24 de Fevereiro de 1999, Processo n.º 036770. 
- Acórdão do STA (Pleno) de 19 de Março de 1999, 1.º Secção, Processo n.º 

30.896, in Apêndice ao Diário da República de 4 de Maio de 2001. 
- Acórdão do STA de 2 Junho de 1999, Processo n.º 042116. 
- Acórdão do STA de 6 de Julho de 1999, Recurso n.º 39 080.  
- Acórdão do STA (Pleno) de 6 de Julho de 1999, Recurso n.º 37 241, in 

Acórdãos Doutrinais do STA, n.º 456. 
- Acórdão do STA de 15 de Março de 2000, Processo n.º 035277. 
- Acórdão do STA de 20 de Fevereiro de 2001, Recurso n.º 45 401, in Apêndice 

ao Diário da República de 21 de Julho de 2003, Vol. II. 
- Acórdão do STA de 25 de Outubro de 2001, Processo n.º 047571. 
- Acórdão do STA de 19 de Fevereiro de 2002, Recurso n.º 42.461, do STA, in 

AD, Ano XLI, n.º 490, 2002. 
- Acórdão do STA de 14 de Março de 2002, Processo n.º 0476/02. 
- Acórdão do STA de 7 de Maio de 2002, Processo n.º 47887. 
- Acórdão do STA de 9 de Maio de 2002, Processo n.º 047720. 
- Acórdão do STA de 31 de Outubro de 2002, Processo n.º 0517/02. 
- Acórdão do STA de 18 de Dezembro de 2002, Processo n.º 01525/02. 
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- Acórdão do STA de 1 de Janeiro de 2003, Processo n.º 065/03. 
- Acórdão do STA de 14 de Janeiro de 2003, Processo n.º 01047/02. 
- Acórdão do STA de 16 de Janeiro de 2003, Processo n.º 0604/02. 
- Acórdão do STA de 11 de Fevereiro de 2003, Processo n.º 01457/02. 
- Acórdão do STA de 20 de Março de 2003, Processo n.º 0369/02. 
- Acórdão do STA de 1 de Abril de 2003, Processo n.º 065/03. 
- Acórdão do STA (Pleno) 20 de Maio de 2003, Processso 065/03. 
- Acórdão do STA (Pleno) de 20 de Maio de 2003, Processo n.º 34324. 
- Acórdão do STA de 3 de Junho de 2003, Processo n.º 0477/03. 
- Acórdão do STA de 8 de Outubro de 2003, Processo n.º 01662/02. 
- Acórdão do STA de 9 de Outubro de 2003, Processo n.º 0856/03. 
- Acórdão do STA de 5 de Novembro de 2003, Recurso n.º 10953/03. 
- Acórdão do STA de 26 de Novembro de 2003, Processo n.º 046/02. 
- Acórdão do STA de 28 de Janeiro de 2004, Recurso n.º 40.994/96, in AD, Ano 

XLIII. 
- Acórdão do STA de 16 de Abril de 2004, Recurso n.º 367/04, in Acórdãos 

Doutrinais, Ano XLIII, n.º 516, Dezembro de 2004. 
- Acórdão do STA de 25 de Maio de 2004, Recurso n.º 61/04, in AD, Ano XLIII, 

n.º 516, Dezembro de 2004. 
- Acórdão do STA de 26 de Maio de 2004, Processo n.º 0742/03. 
- Acórdão do STA de 24 de Junho de 2004, Processo n.º 0221/03. 
- Acórdão do STA de 25 de Agosto de 2004, Processo n.º 0870/04. 
- Acórdão do STA de 21 de Setembro de 2004, Recurso n.º 645/04, in Acórdãos 

Doutrinais, Ano XLIII, n.º 516, Dezembro de 2004. 
- Acórdão do STA de 23 de Setembro de 2004, Processo n.º 0979/03. 
- Acórdão do STA de 10 de Novembro de 1994, Recurso n.º 33 351, in Acórdãos 

Doutrinais do STA, n.ºs 404 e 405, 1995, e in BMJ, n.º 441. 
- Acórdão do STA de 2 de Dezembro de 2004, Processo n.º 0331/04. 
- Acórdão do STA de 14 de Dezembro de 2004, Processo n.º 0477/03. 
- Acórdão do STA de 25 de Janeiro de 2005, Processo n.º 0729/04. 
- Acórdão do STA de 17 de Fevereiro de 2005, Processo n.º 0931/04. 
- Acórdão do STA de 14 de Abril de 2005, Processo n.º 01269/04. 
- Acórdão do STA de 19 de Abril de 2005, Recurso n.º 183/04. 
- Acórdão do STA de 2 de Junho de 2005, Processo n.º 0332/05. 
- Acórdão do STA de 2 de Junho de 2005, Processo n.º 0332/05. 
- Acórdão do STA de 5 de Julho de 2005, Processo n.º 0755/04. 
- Acórdão do STA de 7 de Julho de 2005, Processo n.º 0511/05. 
- Acórdão do STA de 19 de Janeiro de 2006, Processo n.º 0733/04. 
- Acórdão do STA de 2 de Fevereiro de 2006, Processo n.º 0765/04. 
- Acórdão do STA de 21 de Março de 2006, Processo n.º 0708/03. 
- Acórdão do STA de 7 de Junho de 2006, Processo n.º 01089/05. 
- Acórdão do STA de 11 de Outubro de 2006, Processo n.º 01166/05.  



 
Bibliografia  787 
____________________________________________________________________________________   
   

                                                     

- Acórdão do STA de 1 de Fevereiro de 2007, Processo n.º 027/07. 
- Acórdão do STA (Pleno) de 29 de Março de 2007, Processo n.º 089/07. 
- Acórdão do STA de 12 de Abril de 2007, Processo n.º 030897A. 

Tribunal Central Administrativo3  

- Acórdão do TCA de 24 de Julho de 2000, R.4782/2000, in Boletim do 
Ministério da Justiça, n.º 499. 

- Acórdão do TCA Sul de 6 de Junho de 2002, Processo n.º 11378/02. 
- Acórdão do TCA Sul de 23 de Janeiro de 2003, Processo n.º 11242/02. 
- Acórdão do TCA de 8 de Maio de 2003, Processo n.º 1053/01. 
- Acórdão do TCA de 14 de Julho de 2004, Processo n.º 12239/03. 
- Acórdão do TCA de 26 de Junho de 2003, Processo n.º 5979/02. 
- Acórdão do TCA Sul de 22 de Janeiro de 2004, Processo n.º 07516/04. 
- Acórdão do TCA Sul de 14 de Abril de 2004, Processo n.º 12627/03. 
- Acórdão do TCA de 14 de Julho de 2004, Processo n.º 11862/02. 
- Acórdão do TCA Sul de 9 de Dezembro de 2004, Processo n.º 06910/03. 
- Acórdão do TCA Norte de 13 de Janeiro de 2005, Processo n.º 00959/04.9 

BEVIS.  
- Acórdão do TCA Sul, de 31 de Março de 2005, Processo n.º 00411/04. 
- Acórdão do TCA Norte de 30 de Junho de 2005, Processo n.º 

00991/04.2BEVIS. 
- Acórdão do TCA Sul de 26 de Janeiro de 2006, Processo n.º 06089/02. 
- Acórdão do TCA Norte de 9 de Fevereiro de 2006, Processo n.º 00148/01, 

Porto. 
- Acórdão do TCA Sul de 20 de Abril de 2006, Processo n.º 02713/99. 
- Acórdão do TCA Norte de 25 de Maio de 2006, Processo n.º 00162/02, Porto. 
- Acórdão do TCA Sul de 13 de Setembro de 2006, Processo n.º 12102/03. 
- Acórdão do TCA de 11 de Outubro de 2006, Processo n.º 01166/05. 
- Acórdão do TCA Sul, de 18 de Janeiro de 2007, Processo n.º 02089/06. 

Supremo Tribunal de Justiça4

- Acórdão do STJ de 18 de Março de 1986, Processo n.º 3813, Revista de 
Legislação e de Jurisprudência, Ano 124.º, de 1 de Abril de 1992. 

- Acórdão do STJ de 18 de Março de 1998, Processo n.º 20798, BMJ. 
- Acórdão do STJ de 22 de Novembro de 2000, Processo n.º 81/2000, in 

Colectânea de Jurisprudência, 2000. 
- Acórdão do STJ, de 14 de Novembro de 2001, Processo n.º 888/01, in 

Colectânea de Jurisprudência, 2001, n.º 3 
- Acórdão do STJ de 19 de Junho de 2002, Processo n.º 02S2158, n.º 

convencional JSTJ00001050, n.º do documento SJ200206190021584,. 
- Acórdão do STJ de 13 de Novembro de 2003, Processo n.º 03A163, nº 

 
3. Na falta de indicação específica, são localizáveis in http://www.dgsi.pt/jtca.  
4.  Na falta de indicação em contrário, podem ser consultados in http://www.dgsi.pt/jstj.  
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convencional JSTJ000, documento n.º SJ200311130016366. 
- Acórdão do STJ de 27 de Outubro de 2004, Processo n.º 03S3784, JSTJ000, N.º 

do Documento SJ200410270037844, in http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/. 

Tribunal de Justiça e Tribunal de Primeira Instância da União Europeia5

- Acórdão do TJCE de 1 de Julho de 1964, Processo n.º C-80/63.  

- Acórdão do TJCE de 15 de Março de 1967, Processos n.º 18 e 35-65. 
- Acórdão do TJCE de 13 de Maio de 1970, Processo n.º 18/69.  
- Acórdão do TJCE, de 29 de Janeiro de 1985, Processo n.º C-228/83. 
- Acórdão do TJCE de 5 de Fevereiro de 1987, Processo n.º 403/85. 
- Acórdão do TJCE de 15 de Outubro de 1987, Processo 222/86. 
- Acórdão do TJCE de 18 de Outubro de 1989, Processo n.º 27/88. 
- Acórdão do TJCE, de 2 de Junho de 1994, Processo n.º C-326/91. 
- Acórdão do TJCE de 9 de Novembro de 1995, Processo n.º C-465/93. 
- Acórdão do TJCE de 15 de Outubro de 1997, Processo n.º C- 222/86. 
- Acórdão do TJCE, de 20 de Novembro de 1997, Processo n.º C-188/96. 
- Acórdão do TJCE, de 18 de Novembro de 1999, Processo n.º C-191/98. 
- Acórdão do TJCE de 17 de Dezembro de 1998, Processo n.º C-185/95. 
- Acórdão do TJCE de 18 de Novembro de 1999, Processo n.º C-191/98. 
- Acórdão do TJCE de 6 de Março de 2001, Processo n.º C-273/99 P 
- Acórdão do TJCE, de 25 de Janeiro de 2006, M. X., Processo n.º 280165, in 

AJDA n.º 13/2006. 
- Acórdão do Tribunal de Primeira Instância, de 12 de Setembro de 2000, 

Processo n.º T-259/97. 
- Acórdão do Tribunal de Primeira Instância, de 18 de Outubro de 2001, Processo 

n.º T-333/99. 
- Acórdão do Tribunal de Primeira Instância, de 10 de Abril de 2002, Processo n.º 

T-209/00. 
- Acórdão do Tribunal de Primeira Instância, de 11 de Novembro de 2003, 

Processo n.º T-248/02. 

Pareceres do Conselho Consultivo da PGR6

- Parecer da PGR nº 33/58, de 22 de Novembro de 1958, in BMJ, nº91, 
Dezembro, 1959. 

- Parecer da PGR n.º 42/69, de 7 de Março de 1970. 
- Parecer da PGR n.º 40/70, de 26 de Novembro de 1970 
- Parecer da PGR n.º 116/82, de 28 de Outubro de 1982. 
- Parecer da PGR n.º 163/82, de 9 de Dezembro de 1982, publicado no BMJ, nº 

328, Julho, 1983. 
- Parecer da PGR n.º 118/84, de 28 de Fevereiro de 1985, in BMJ, n.º 348. 
- Parecer da PGR n.º 87/87, de 29 de Abril de 1988, DR., II Série, n.º 180, de 5 de 

Agosto de 1988. 
                                                      

5. Na falta de indicação especifica são localizáveis in http://curia.europa.eu.  
6. Ver pareceres, na falta de outra indicação, in http://www.dgsi.pt/pgrp.nsf.  
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- Parecer da PGR n.º 123/87, de 10 de Outubro de 1988, DR., II Série, n.º 234, de 
10 de Outubro de 1988, e in BMJ n.º 380, Novembro, 1988. 

- Parecer da PGR n.º 22/90, in Anuário da Administração Pública, 1992, 
Legislação, Jurisprudência e Doutrina, Ano X, Ministério das Finanças, 
Direcção-Geral da Administração Pública. 

- Parecer PGR n.º 61/90, de 25 de Janeiro de 1991. 
- Parecer da PGR n.º 126/90, de 24 de Abril de 1991, in DR., II Série, n.º 236, de 

14 de Outubro de 1991. 
- Parecer da PGR n.º 24/95, de 7 de Dezembro de 1995. 
- Parecer da PGR n.º 55/95, de 19 de Abril de 1996, in www.pgr.pt. 
- Parecer da PGR n.º 3/96, de 16 de Março de 2000, in Diário da República, II 

Série, n.º 88, de 13 de Abril de 2000. 
- Parecer da PGR n.º 57/96, de 25 de Junho de 1998, in DR., II Série, n.º 150, de 

30 de Junho de 1999. 
- Parecer da PGR n.º 28/99, de 10 de Fevereiro de 2000, publicado no DR., n.º 28, 

II Série, de 2.02.2001. 
- Parecer da PGR n.º 142/2000, de 31 de Maio de 2001, in DR, II Série, n.º 184, 

de 10 de Agosto de 2002. 
- Parecer da PGR n.º 100/2001 de 29 de Maio de 2002, in DR., II Série, n.º 141, 

de 21 de Junho de 2002. 
- Parecer da PGR n.º 141/2001, de 10 de Agosto de 2002, in DR., II Série, n.º 184. 
- Parecer da PGR n.º 74/2002, de 26 de Setembro de 2002, in DR., II Série, n.º 

118, de 22 de Maio de 2003. 
- Parecer da PGR n.º 160/2003, de 2 de Abril de 2004, DR., II Série, n.º 79, de 2 

de Abril de 2004. 
- Parecer da PGR n.º 100/2005, de 19 de Janeiro de 2006. 
- Parecer da PGR n.º 113/2005, de 16 de Fevereiro de 2006, DR., 2.ª Série, n.º 

128, de 5 de Julho de 2006. 

Tribunal Europeu dos Direitos do Homem7

- “Appliction/Requête n.º 7754/77, X. v/Switzerland x. c/ Suisse”. 

- Acórdão de 8 de Junho de 1976, no caso “Engel e outros c. Holanda”, Processos 
n.ºs 5100/71, 5101/71, 51012/71, 5354/72 e 5370/72)  

- Acórdão de 28 de Junho de 1978, no caso “König c. Alemanha”(Plénière),  
Processo n.º 6232/73. 

- Acórdão de 28 de Novembro de 1980, no caso “Le Compte, Van Leuven et De 
Meyere c. Reino da Bélgica”, Processo n.º 6878/75; 7238/75. 

- Acórdão de 21 de Fevereiro de 1984, no caso “Öztürk c. Alemanha”, Processo 
n.º 8544/79. 

- Acórdão de 28 de Junho de 1984, no caso “Campbell e Fell c. Reino Unido”, 
Processos n.ºs 7819/77 e 7878/77, n.º 69. 

- Acórdão de 23 de Outubro de 1985, no caso “Benthem c. Holanda”, Processo n.º 
8848/80. 

 
7. Na falta de outra indicação, são localizáveis in http://cmiskp.echr.coe.int/.  
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- Acórdão de 28 de Junho de 1990, no caso “Obermeier c. Austria”, Processo n.º 
11761/85.  

- Acórdão de 30 de Agosto de 1990, no caso “McCallum c. Reino Unido”, 
Processo n.º 9511/81. 

- Acórdão de 29 de Outubro de 1992, no caso “Francesco Lombardo v. Itália”, 
Processo n.º 76/1991/328/401. 

- Acórdão de 16 de Dezembro de 1992, no caso “Geouffre de la Pradelle c. 
França, Processo n.º12964/87. 

- Acórdão de 26 de Outubro de 1993, no caso “Darnell c. Reino Unido”, Processo 
n.º 15058/89. 

- Acórdão de 19 de Dezembro de 1994, “Vereinigung demokratischer Soldaten 
Öesterreichs et Gübi c. Austria”, Processo n.º 15153/89. 

- Acordão de 28 de Setembro de 1995, no caso “Protocola c. Luxemburgo”, 
Processo n.º27/1994/474/555. 

- Acórdão de 1 de Julho de 1997, caso “Rolf Gustafson c. Suède”, Processo n.º 
113/1995/619/709. 

- Acórdão de 29 de Abril de 1998, no caso “Belilos c. Suiça”(Plénière), Processo 
n.º 10328/83.  

- Acórdão de 29 de Julho de 1998, no caso “Calvez c. França”, Processo n.º 
73/1997/857/1066. 

- Acórdão de 8 de Dezembro de 1999, no caso “Pellegrin c. França”, Processo n.º 
28541/95. 

- Acórdão de 7 de Junho de 2001, no caso “Mme Kress c. France”, Processo n.º 
39594/98. 

- Acórdão de 28 de Novembro de 2002, no caso “Lavents c. Letónia”, Processo 
n.º 58442/00.  

- Acórdão de 29 de Abril de 2003, no caso “Kuznetsov c. Ucrânia”, Processo n.º 
39042/97. 

- Acórdão de 9 de Outubro de 2003, “Ezeh e Connors c. Reino Unido”, Processos 
39665/98 e 40086/98. 

- Acórdão de 11 de Dezembro de 2003, no caso “Yankov c. Bulgária”, Processo 
n.º 39084/97. 

- Acordão de 17 de Fevereiro de 2004, no caso “Maestri c. Italia”, Processo n.º 
39748/98. 

Tribunal Constitucional espanhol8

- STC n.º 18/1981, de 8 de Junho de 1981, Número de registo 101/1980. 
- STC n.º 13/1982, de 1 de Abril de 1982, Número de registo 179/1980.. 
- STC n.º 77/1983, de 3 de Outubro de 1983, Número de registo 368/1982.  
- STC n.º 81/1983, de 10 de Outubro de 1983, Número de registo 42/1983. 
- STC n.º 37/1985, de 8 de Março de 1985, Número de registo 174/1984. 
- STC n.º 87/1985, de 16 de Julho de1985, Número de registo 707/1983. 
- ATC 781/1985, de 13 de Novembro, Número de registo 300/1985. 

                                                      
8. Acórdãos in www.tribunalconstitucional.es / www.boe.es/g/es/bases_datos_tc.  
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- STC n. º 109/1986, de 24 de Setembro de 1986, Número de registo 664/1985. 
- STC n.º 2/1987, de 21 de Janeiro de 1987, Número de registo 940 e 949/1985. 
- STC n.º 99/1987, de 11 de Junho de 1987, Número de registo 763/1984. 
- STC n.º 89/1989, de 18 de Abril de 1989, Número de registo 350/1985. 
- STC n.º 76/1990, de 26 de Abril de 1990, Número de registo 695/1985, 889. 

STC n. º 138/1990, de 17 de Setembro de 1990, Número de registo 901/1988. 
- STC n.º 180/1990, de 15 de Novembro de 1990, Número de registo 180/1990.  
- STC n.º 212/1990, de 20 de Dezembro de 1990, Número de registo 654/1988.  
- STC n.º 243/1991, de 16 de Dezembro de 1991, Número de registo 775/1989. 
- STC n.º 281/1993, de 27 de Setembro de 1993, Número de registo 2736/1990. 
- STC n.º 269/1994, de 17 de Outubro de 1994, Número de registo 1055/1993. 
- STC n.º 104/1995, de 3 de Julho de 1995, Número de registo 71/1992. 
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