
 “O Regulamento de Disciplina Militar (RDM) como instrumento 

de defesa dos arguidos” 

 

1. O Militar, a disciplina em geral e a disciplina militar em particular - os valores 

militares e a estrita, escrupulosa e pontual observância da Constituição, das leis 

da República, dos regulamentos, da ética e da praxis militares 

2. A moral, a defesa nacional, a hierarquia militar e a salvaguarda da missão, da 

autoridade e do prestígio das Forças Armadas no respeito pela lei, pelos 

princípios de justiça e pelos direitos fundamentais – um equilíbrio possível 

3. O Regulamento de Disciplina Militar como decorrência de uma necessidade e 

de um estatuto próprio comum e individual – a eficácia com justiça 

4. A clareza, a imperatividade e a coercibilidade da Regra, o seu incumprimento e 

o cometimento da infracção disciplinar por violação dos deveres gerais e 
especiais dos militares - a sua concretização típica e imputação objectiva e 

subjectiva 

5. O Prémio e a Sanção ou a importância das medidas disciplinares: em especial, 

a finalidade e o regime das recompensas e das penas disciplinares 

6. O Processo ou o procedimento disciplinar e a salvaguarda das garantias 
materiais e processuais do arguido 

7. Algumas garantias processuais mínimas como legítimo instrumento de Defesa 

do arguido no Regulamento de Disciplina Militar: 

a) A supressão do processo verbal, os deveres de denúncia ou de 

prossecução, de imediata participação da instauração de processo 

disciplinar, da consequente constituição informal como arguido e 

de formal respeito pelos seus direitos à informação, à palavra ou 
ao silêncio e à participação nas decisões do processo; 

b) O direito ao acompanhamento por advogado ou por defensor 
por si escolhido entre os oficiais das Forças Armadas; 

c) Os direitos processuais de informação e de pleno conhecimento 
da imputação e dos seus efeitos – o real e prático alcance do 

acesso aos autos e da concreta e fundamentada individualização 

fáctica e qualificação jurídica da acusação e de fundamentação da 

decisão; 

d) A garantia de participação e intervenção no processo como 

corolário dos direitos fundamentais de audiência e de defesa 

num verdadeiro due process of law consubstanciado no respeito 

pelo princípio do contraditório e pela imprescindível realização 

das diligências essenciais para a descoberta da verdade e 

e) O direito fundamental à tutela jurisdicional efectiva ou o regime 

concreto do pleno acesso à via judiciária como manifestação do 
direito ao juiz em todos os processos de natureza punitiva. 

  

Carlos Pinto de Abreu 



“O militar está submetido à lei (…). O que ela exige dele fá-lo sofrer até 
ao fundo da sua natureza de Homem: renunciar à liberdade, ao 
dinheiro, por vezes à vida, que sacrifício pode ser mais completo? Mas, 
por este preço, a lei abre-lhe o direito de usar a força. É por isso que, se 
o militar geme muitas vezes por causa da lei, não pode deixar de a 
respeitar; melhor, de amá-la e de se glorificar pelo que ela lhe custa. E 
dirá para consigo: «é a minha honra»” 

De Gaulle O Fio da Espada 1944. 

O tema 

Convidar-me foi um risco assumido por quem em boa hora organizou este “Seminário «O 

Exército e a Justiça Disciplinar»”.  

E é um atrevimento da minha parte aceitar abordar a temática do futuro Regulamento de 

Disciplina Militar, pois não tenho especiais conhecimentos, competências ou experiências 

neste domínio específico do direito sancionatório, a não ser que por tal se entenda o facto de 

ser, por opção, advogado há quase duas décadas nos domínios penal e nas áreas conexas e a 

circunstância de, conscrito, e no Exército, ter cumprido o serviço militar obrigatório há quase 

outro tanto.  

Ainda assim, e agora apenas na qualidade de humilde jurista, gostaria de partilhar convosco 

algumas reflexões sobre a Constituição e sobre a lei.  

 

Sobre a Constituição 

A pedra angular em que assenta todo o edifício legal de qualquer processo de natureza 

punitiva está prevista no artigo 32º, n.º 10, da Constituição da República Portuguesa que 

estatui que “nos processos de contra-ordenação, bem como em quaisquer processos 

sancionatórios, são assegurados ao arguido os direitos de audiência e defesa”. No mesmo 

sentido vai o artigo 269º, n.º 3, do mesmo diploma fundamental quando refere que “em 

processo disciplinar são garantidas ao arguido a sua audiência e defesa”.  

Resta pois saber qual é, ou deve ser, em concreto, e neste domínio específico do direito, o 

conteúdo dos direitos de audiência e de defesa. 

Outras regras básicas constam também da Lei Fundamental, designadamente, e para o que ora 

interessa, nos seus artigos 266º, 268º n.ºs 3 a 5 e 270º, respectivamente.  

Estabelece-se desde logo que “a Administração Pública visa a prossecução do interesse 

público, no respeito pelos direitos e interesses legalmente protegidos dos cidadãos” e que “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”.  

O interesse público impõe que se valorizem e salvaguardem os direitos colectivos, mas sem 

que se espezinhem os direitos e interesses individuais.  

A igualdade pressupõe o tratamento equitativo que a todos respeite, mas sem que se 

esqueçam as naturais diferenças e o tratamento casuístico sem discriminações mas também 

sem confusões.  

A proporcionalidade não permite os excessos de exemplaridade na punição, mas também deve 

obstar às tentações da não prossecução.  

A justiça está para além, mas não prescinde do direito, assim como este é bem mais que a lei 

e, não obstante, dela também não pode, nem deve, afastar-se.  

A imparcialidade exige verticalidade e isenção, mas de pouco serve se não for acompanhada 

da boa-fé que mais não é que a intenção da recta decisão e a atitude do correcto proceder. 

A Constituição estatui também que “os actos administrativos estão sujeitos a notificação aos 

interessados, na forma prevista na lei, e carecem de fundamentação expressa e acessível 

quando afectem direitos ou interesses legalmente protegidos”, que “é garantido aos 

administrados tutela jurisdicional efectiva dos seus direitos ou interesses legalmente 

protegidos, incluindo, nomeadamente, o reconhecimento desses direitos ou interesses, a 

impugnação de quaisquer actos administrativos que os lesem, independentemente da sua 

forma, a determinação da prática de actos administrativos legalmente devidos e a adopção de 

medidas cautelares adequadas” e que “os cidadãos têm igualmente direito de impugnar as 

normas administrativas com eficácia externa lesivas dos seus direitos ou interesses legalmente 

protegidos”.  

A notificação pressupõe todas as informações devidas e disponíveis e estas, sobretudo no que 

toca às decisões, para além de fundamentadas de facto e de direito, devem servir à plena e 

simples compreensão e, sempre que possível, à imediata adesão do visado.  

Poupa-se nos procedimentos. Ganha-se em eficiência. 

Qualquer acção ou omissão da autoridade administrativa que afecte direitos ou interesses 

legalmente protegidos legitima o recurso à via jurisdicional, quer para reconhecimento de 

direitos ou interesses, quer para impugnação de actos lesivos, quer finalmente, na expressão 

da lei, para determinação da prática de actos administrativos legalmente devidos e a adopção 

de medidas cautelares adequadas. 

Finalmente, e ainda segundo a Lei Fundamental, “a lei pode estabelecer, na estrita medida da 

exigências próprias das respectivas funções, restrições ao exercício dos direitos de expressão, 



reunião, manifestação, associação e petição colectiva e à capacidade eleitoral passiva por 

militares e agentes militarizados dos quadros permanentes em serviço efectivo, bem como por 

agentes dos serviços e das forças de segurança e, no caso destas, a não admissão do direito à 

greve, mesmo quando reconhecido o direito de associação sindical”.  

Ou seja, em matéria de exercício de direitos fundamentais, os direitos de audiência e de 

defesa não sofrem aparentemente qualquer restrição constitucional.  

Tão-só se prevê a restrição de direitos de expressão, de reunião, de manifestação, de 

associação, de petição colectiva e de capacidade eleitoral activa.  

Não se prevê qualquer limitação ao direito de defesa nem qualquer limitação às garantias de 

acesso ao direito, acompanhamento por advogado e tutela jurisdicional efectiva.  

Assim, e finalmente, aqui fica uma derradeira nota sobre os números 1, 2, 4 e 5 do artigo 20º 

da Constituição da República Portuguesa.  

“A todos é assegurado o acesso ao direito e aos tribunais para defesa dos seus direitos e 

interesses legalmente protegidos, não podendo a justiça ser denegada por insuficiência de 

meios económicos”, bem como “todos têm direito, nos termos da lei, à informação e consulta 

jurídicas, ao patrocínio judiciário e a fazer-se acompanhar por advogado perante qualquer 

autoridade”. Igualmente, “todos têm direito a que uma causa em que intervenham seja objecto 

de decisão em prazo razoável e mediante processo equitativo”, sendo que tal só é possível 

quando “para defesa dos direitos, liberdades e garantias pessoais, a lei [e, acrescentamos nós, 

a prática] assegura aos cidadãos procedimentos judiciais caracterizados pela celeridade e 

prioridade, de modo a obter tutela efectiva e em tempo útil contra ameaças ou violações 

desses direitos”. 

Se assim é, directamente, em relação aos processos sancionatórios e de natureza 

administrativa, quaisquer que eles sejam, e os que visam premiar a excepcional disciplina ou 

sancionar a indisciplina militar não constituem excepção, não podemos esquecer que têm 

também dignidade constitucional, em primeiro lugar, o conceito de defesa nacional, isto no 

artigo 273º, n.º2, da Lei Fundamental; em segundo, a atribuição ao Conselho Superior de 

Defesa Nacional de funções consultivas para os assuntos relativos à disciplina das Forças 

Armadas, no n.º 2 do supra citado preceito legal; e em terceiro e último, a conformação por lei 

específica do conteúdo do serviço militar e da forma da respectiva prestação, conforme dispõe 

o artigo 276º, n.º 2, da Constituição.  

Indirectamente, pois, pode haver diferentes regimes substantivos ou processuais consoante o 

que se trate seja a disciplina militar ou qualquer outro procedimento disciplinar.  

Ou seja, há que concluir, ou não, pela necessária especificidade e constitucionalidade de 

algumas regras legais tendentes a concretizar (in)devidamente ou a limitar (i)legitimamente o 



conteúdo dos direitos de audiência e de defesa e, em especial, o direito a acompanhamento 

por advogado, no âmbito da disciplina militar. 

 

Sobre a lei  

São dois os pólos sobre os quais vão residir algumas apreciações, sempre com o fito de 

esclarecer a temática mais ampla d’ “O Regulamento de Disciplina Militar (RDM) como 

instrumento indispensável à acção de comando e como instrumento de defesa”, cabendo-me 

especialmente neste painel abordar a vertente d’ “O Regulamento de Disciplina Militar (RDM) 

como instrumento de defesa dos arguidos”.  

Não vamos, porém, falar das práticas, mas sim curar de analisar sucintamente a lei, sempre 

com a certeza de que qualquer destas perspectivas depende não apenas da regulação, do 

condicionamento, da conformação, da concretização, enfim, da regulamentação legal do 

regime disciplinar próprio, mas sobretudo das interpretações que vingarem e das práticas que 

se implementarem. 

E não cuidaremos de abordar a lei vigente [Decreto-Lei nº 142/77, de 9 de Abril, com as 

sucessivas alterações que lhe foram introduzidas pela Decreto-Lei n.º 226/79, de 21 de Julho e 

pelo Decreto-Lei n.º 434-I/82, de 13 de Maio]1, mas sobretudo de analisar a possível e agora 

em discussão lei futura - a Proposta de Lei nº 244/X/4.ª aprovada pela Presidência do Conselho 

de Ministros e apresentada à Assembleia da República. 

Não analisaremos o actual Regulamento de Disciplina Militar, apesar de muito criticado2, e que 

não obstante se delimitar negativamente, na sua aplicação, pelo Código de Justiça Militar, não 

se pode dizer que seja “um sistema normativo alheio ao Direito Penal Militar” que já foi 

definido como “o conjunto normativo especial regulador dos pressupostos e circunstâncias dos 

                                                           
1
 Ver também o teor do Despacho do General CEMGFA de 9 de Janeiro de 1980, bem como dos 

acórdãos do Tribunal Constitucional n.ºs 15/88, 90/88 e 207/2002 que declaram inconstitucionais, 

respectivamente, os artigos 172º, 76º e 82º e 127º, todos do RDM.  
2
 Eram e são criticados os seguintes aspectos no Regulamento de Disciplina Militar: a ausência de real 

possibilidade de direito de representação qualificada; a concentração das actividades de participação, 

instrução e decisão num mesmo militar; o privilégio da execução prévia aliado ao excesso de 

arbitrariedade; os irrisórios meios de impugnação; a desigualdade e discriminação das penas previstas 

para os sargentos e praças em relação àquelas que se prevêem para os oficiais; e a falta de previsão dos 

princípios da necessidade e da subsidiariedade, bem como das figuras concretizadoras dos pressupostos 

subjectivos, da omissão e das cláusulas de exclusão da ilicitude e da culpa. 



comportamentos puníveis com penas de prisão, aplicadas no quadro específico da jurisdição 

militar” 3.  

Nem trataremos também aqui os grandes temas de discussão suscitados a propósito da 

aprovação da Lei n.º 34/2007, de 13 de Agosto [Regime especial dos processos relativos a 

actos administrativos de aplicação de sanções disciplinares previstas no Regulamento de 

Disciplina Militar]4. 

Não vou, pois, debruçar-me sobre todas estas temáticas, senão incidentalmente. 

 

O Militar, a disciplina em geral e a disciplina militar em particular - os valores 

militares e a estrita, escrupulosa e pontual observância da Constituição, das leis da 

República, dos regulamentos, da ética e da praxis militares 

O militar não é apenas o cidadão que se alista nas Forças Armadas e segue a carreira das 

armas; é, agora, o profissional que vai para além da mera profissionalização e se caracteriza 

pelo supremo altruísmo que é a “permanente disponibilidade para lutar em defesa da Pátria, 

se necessário com o sacrifício [dos interesses pessoais e] da própria vida”.  

Para este, como se vê, não se estabelecem apenas exigências de estrita legalidade, mas 

impõem-se igualmente deveres éticos e de comportamento moral, sem que, como veremos, 

tal colida com as garantias de defesa e de nomeação de representante, nomeadamente de 

advogado. 

                                                           
3
 Existem no actual Regulamento de Disciplina Militar (e também no projecto que foi apresentado) 

normas de natureza penal, desde logo as de previsão [artigos 3º, 4º e 5º - sobre a infracção disciplinar e 

sobre os deveres militares que podem justificar prisão disciplinar ou prisão disciplinar agravada; artigos 

6º a 14º (excepto artigo 10º) – sobre a competência disciplinar e, in casu, de aplicação da pena privativa 

da liberdade]. Já na estrita aplicação em sede administrativa o diploma contém disposições gerais sobre 

disciplina militar (artigos 1º a 3º), o poder/dever de elogiar e advertir (artigo 10º), recompensas (artigos 

15º a 21º), penas disciplinar (artigos 22º a 25º e 29º a 32º), competências disciplinar (artigos 42º e 43º), 

o dever de apresentação após o cumprimento de pena disciplinar e os efeitos da pena de inactividade 

(artigos 49º e 50º), a classificação de comportamento (artigos 55º a 58º) e o procedimento disciplinar 

em geral (artigos 69º e seguintes). 
4
 Tais grandes temas de discussão foram, como não podia deixar de ser, a necessidade de consideração, 

ou não, dos valores próprios da disciplina militar e a questão das relações especiais de poder e das 

relações especiais de sujeição; a existência, ou não, de um pacto, assumido pelos militares, de renúncia, 

de auto-restrição ou de auto-limitação de direitos; o perigo do esvaziamento do efeito útil das 

providências cautelares e a questão da inutilização do processo urgente de intimação para a protecção 

de direitos, liberdades e garantias; a ponderação, e em que medida, dos juízos de ilegalidade e de 

inconveniência e, finalmente, a bondade do acesso à via judiciária desde que com a presença e 

intervenção efectiva de juízes militares. 



Estatuem, assim, os artigos 15º, n.ºs 1 e 2, alínea e), e 21º do Decreto-Lei nº 236/99, de 25 de 

Junho [Estatuto dos Militares das Forças Armadas], que “o militar deve, em todas as situações, 

pautar o seu procedimento pelos princípios éticos e pelos ditames da virtude e da honra, 

adequando os seus actos aos deveres decorrentes da sua condição de militar e à obrigação de 

assegurar a sua respeitabilidade e o prestígio das Forças Armadas” e que “…deve ainda […] 

cumprir e fazer cumprir a disciplina militar”; bem como que “o militar, em processo disciplinar, 

goza de todas as garantias de defesa, sendo sempre garantido o direito a nomear 

representante.”  

Não é moda nem politicamente correcto falar em disciplina.  

Parece que, neste mundo em crise económica e de valores, o que reina é mesmo a indisciplina 

como sinónimo, abastardado claro está, de liberdade, tantas vexes se confunde esta com 

libertinagem.  

As regras não se cumprem e quem as cumpre é olhado com desconfiança, ironia e desprezo e, 

quando as regras se incumprem, alguns esquecem, outros olham para o lado, a justiça tarda e, 

se e quando se nos depara, muitas vezes já não cumpre a sua missão de educar, reparar, 

dirigir, compensar e, se necessário, punir.  

Mas também, se há que exercer a justiça, sobretudo para decidir uma punição, ela não pode 

ser aplicada sem regra ou sem critério ou de forma opaca, unilateral, precipitada, desleal, 

arbitrária ou simplesmente discricionária.  

Já se disse que “o mundo militar funciona realmente num «microcosmos» particular, sujeito às 

suas próprias condicionantes, às quais a sociedade civil se sente alheia” e, assim, não é de 

estranhar que se fale em “valores militares”.  

Nesta sociedade em rápida mudança e em convulsão permanente, um dos últimos redutos do 

cumprimento das regras e do culto da disciplina tem sido, e é bom que o continue a ser, o 

exemplo do mundo militar, sem abusos da hierarquia ou o exercício de meros argumentos do 

poder e não da autoridade.  

Por isso mesmo se devem cultivar os chamados valores próprios da função.  

Os valores militares são vários e de variada natureza e não decorrem apenas dos seus deveres 

especiais, mas sim da honra, da praxis, do garbo e da disciplina que confere especial dignidade 

a cada um dos membros das Forças Armadas, seja ele praça, sargento ou oficial.  

Nos valores da coesão e da hierarquia, da obediência ou do comando e do espírito de corpo 

assenta a especial autoridade e dignidade do Militar, ou seja, esta força moral parte, não só do 

monopólio do uso do armamento, mas da superioridade da sua organização e disciplina, no 

que já se chamou de “alto prestígio simbólico”.  



É também assim que logo no artigo 1º do Regulamento de Disciplina Militar se estabelece que 

“a organização e a actividade das Forças Armadas baseiam-se nos valores militares 

fundamentais da missão, da hierarquia, da coesão, da disciplina, da segurança e da obediência 

aos órgãos de soberania nos termos da Constituição e da lei”. 

Segundo o artigo 27º, nº 4, da Lei 29/82, de 11 de Dezembro “no exercício dos respectivos 

direitos os militares estão sujeitos às obrigações decorrentes do estatuto da condição militar e 

devem observar uma conduta conforme à ética militar e respeitar a coesão e a disciplina das 

Forças Armadas”.  

A disciplina não é, porém, tão-só o cumprimento formal de regras ou ordens.  

A verdadeira disciplina é o estado de espírito que, unido à força moral interior, de preferência 

sem imposição ou coacção, leva alguém ao escrupuloso cumprimento dos seus deveres.  

A disciplina militar fundamenta-se na adesão a valores de referência, desde logo a dedicação 

ao interesse nacional, o altruísmo, a generosidade activa, o sentido do dever, a qualidade e a 

prontidão da resposta, a isenção, o estoicismo, a lealdade, o respeito, a humildade, etc., e 

manifesta-se pela observância da regra ou, melhor dizendo, das regras.  

Ou seja, entre os valores militares estará certamente sem qualquer rebuço a estrita, 

escrupulosa e pontual observância da Constituição, das leis da República, dos regulamentos, 

da ética, da praxis e do garbo militares 

 

A  moral, a defesa nacional, a hierarquia militar e a salvaguarda da missão, da 

autoridade e do prestígio das Forças Armadas no respeito pela lei, pelos princípios de 

justiça e pelos direitos fundamentais – um equilíbrio possível 

“O tratamento conveniente dos feridos (…) era uma questão de moral. 

[Wellington] informado após o cerco de Cidade Rodrigo de que muitos 
feridos haviam ficado sem abrigo, cavalgou durante 48 quilómetros, 
depois de jantar, para expulsar um grupo de oficiais insensíveis dos 
seus alojamentos e aí instalar os feridos. Na noite seguinte, tornou a 
fazer o mesmo percurso, a fim de se assegurar de que as suas ordens 
haviam sido cumpridas, pois tinham sido acolhidas «com semblantes 
contrariados». Ao descobrir que tal não acontecera, deu voz de prisão 
aos oficiais e levou-os para o quartel-general, onde foram julgados e 
expulsos do exército”. 

   John Keegan, A Máscara do Comando, 2009 

Se “é certo que a Instituição Militar necessita de uma certa severidade disciplinar para a sua 

própria organização e eficiência”, menos certo não é que “todos estes motivos não justificam 

nem legitimam as normas cujos conteúdos ofendem o Estado de Direito Democrático”.  



Assim como a defesa nacional já se não restringe a uma responsabilidade exclusiva ou 

eminentemente militar, também as mais amplas garantias de defesa ou o pleno direito de 

defesa não são uma mera decorrência dos direitos e procedimentos disciplinares civis e uma 

excepção no direito e procedimento disciplinar castrense. 

Na sequência do que prevêem as alíneas d) e e) do artigo 2º da Lei 11/89, de 1 de Junho [Bases 

Gerais do Estatuto de Condição Militar], as quais referem a “subordinação à hierarquia militar” 

e a “aplicação de regime disciplinar próprio”, estabelecem os artigos 4º e 5º, respectivamente 

que “a subordinação à disciplina militar baseia-se no cumprimento das leis e regulamentos 

respectivos e no dever de obediência aos escalões hierárquicos superiores, bem como no dever 

do exercício responsável da autoridade” e que “em processo disciplinar são garantidos aos 

militares os direitos de audiência, defesa, reclamação e recurso hierárquico e contencioso, 

sendo sempre garantido, em caso de processo escrito, o patrocínio.”  

Apela-se ao dever de obediência e à responsabilidade, mas salvaguardam-se os direitos 

processuais mínimos. 

A eficácia e a celeridade da justiça disciplinar não deve procurar-se por qualquer meio e nunca 

pelo sacrifício dos direitos de defesa, mas antes pela cuidada organização e atempada 

intervenção dos meios humanos e materiais adequados.  

O escrupuloso respeito pela hierarquia militar, e o rigoroso respeito pela lei, pelos princípios 

de justiça e pelos direitos fundamentais é condição sine qua non da salvaguarda da defesa 

nacional, da eficiência operacional, da coesão, da eficácia em missão e da operacionalidade em 

combate.  

Mas ao militar exige-se mais que o mero cumprimento da lei.  

Exige-se-lhe que cumpra as obrigações decorrentes do estatuto da condição militar.  

Exige-se-lhe igualmente que observe e faça observar uma conduta conforme à ética militar.  

E exige-se-lhe finalmente que respeite e faça respeitar a coesão e a disciplina das Forças 

Armadas.  

Só assim, pelo exemplo de observância rigorosa da norma legal e da regra ética de todos e de 

cada um dos seus membros, se firma a especial autoridade e se atinge o pleno da disciplina do 

militar pelo seu exercício funcional empenhado e impoluto e também só assim se solidifica e 

mantém o prestígio da instituição militar. 

Num mundo perfeito bastaria a normal e adequada acção de comando e a consequente 

natural e escrupulosa reacção de cumprimento das obrigações militares.  



Mas, porque o mundo não é perfeito, surge a necessidade do Regulamento de Disciplina 

Militar, bem como do Código de Justiça Militar, e impõe-se prever, interpretar e aplicar estes 

diplomas e as supra referidas normas e regras. 

É que a melhor chefia e o mais perfeito comando não resolvem todos os problemas e, por isso, 

a disciplina será sempre imprescindível, mas com respeito pelas regras mínimas da justiça e o 

respeito pelos direitos de defesa. 

O Regulamento de Disciplina Militar como decorrência de uma necessidade e de um 

estatuto próprio comum e individual – a eficácia com justiça 

Estatui o artigo 32º, nos seus nºs 1 a 3, da Lei 29/82, de 11 de Dezembro [Lei de Defesa 

Nacional e das Forças Armadas], que “as exigências específicas do ordenamento aplicável às 

Forças Armadas em matéria de justiça e de disciplina serão reguladas, respectivamente, no 

Código de Justiça Militar e no Regulamento de Disciplina Militar”, que “as bases gerais da 

disciplina das forças armadas serão aprovadas por lei da Assembleia da República” e que “o 

Código de Justiça Militar e o Regulamento de Disciplina Militar serão aprovados por lei da 

Assembleia da República ou, mediante autorização legislativa, por decreto-lei do Governo”. 

Percebe-se desde logo, e pela exigência de lei em sentido formal, a importância e a especial 

sensibilidade desta matéria. 

Exigem-se, neste domínio, regras próprias quer de carácter penal quer de carácter disciplinar 

por força da especial natureza das relações em causa e em virtude da chamada condição 

militar que mais não é que o conjunto vasto e complexo de direitos, deveres e situações que 

definem o específico enquadramento jurídico, deontológico, psicológico e material das Forças 

Armadas.  

Neste enquadramento, obviamente há vários deveres de diversa natureza, todos eles 

essenciais e todos eles também carentes de tutela.  

Sem regra não há disciplina e sem disciplina não se atinge a excelência.  

Mas só se pode exigir a excelência quando se reúnem determinadas condições prévias.  

E são também condições prévias para a excelência na justiça disciplinar o escrupuloso respeito 

pelos direitos fundamentais do arguido.  

As garantias essenciais de defesa no âmbito da moderna disciplina militar assentam 

essencialmente nos direitos à clara, atempada e completa informação, à real, decisiva e eficaz 

intervenção, ao pleno e adequado contraditório, ao recurso a defensor advogado e ao juiz.  

 



A clareza, a imperatividade e a coercibilidade da Regra, o seu incumprimento e o 

cometimento da infracção disciplinar por violação dos deveres gerais e especiais dos 

militares - a sua concretização típica e imputação objectiva e subjectiva 

A lei é expressão da vontade geral e repositório dos comandos legítimos veiculados pelos 

órgãos próprios eleitos pelo povo e caracteriza-se pela imperatividade e coercibilidade, isto 

para além da necessária generalidade e abstracção.  

Mas sendo complexo o processo legislativo, a lei tem que ser simples e evidente para ser 

claramente compreendida e cabalmente cumprida.  

Incumprir a lei é, por isso, uma desobediência qualificada à vontade popular regularmente 

expressa pelos órgãos legitimamente eleitos.  

É a expressão máxima da violação do dever social e do desrespeito do outro.  

E é o primeiro passo para a indignidade própria, o enlameamento da farda, o desrespeito da 

hierarquia e a infracção dos valores mínimos de reciprocidade, de convivência e de civismo. 

Por via da evolução natural, são diversas as formulações dos deveres militares gerais e dos 

deveres militares especiais no actual Regulamento de Disciplina Militar e na Proposta de Lei 

n.º 244/X/4.ª.  

Não nos deteremos na comparação e na explicação das diferenças.  

Sublinharemos preferencialmente que, nos deveres gerais5, se mantém a precedência do 

cumprimento dos princípios da ética e da honra sobre o dever de guardar e fazer guardar a 

Constituição e a lei, e destes deveres sobre a sujeição à condição militar e sobre a obrigação de 

assegurar a dignidade e o prestígio das Forças Armadas.  

É a expressão concreta do justo sobre o direito e deste sobre a lei, bem como de todas estas 

dimensões sobre a própria instituição.  

Estabelecem-se, por sua vez, como deveres especiais do militar os seguintes: obediência6, 

autoridade7, disponibilidade8, tutela9, lealdade10, zelo11, camaradagem12, responsabilidade13, 

isenção política14, sigilo15, honestidade16, correcção17 e aprumo18.  

                                                           
5
 “O militar deve, em todas as circunstâncias pautar o seu procedimento pelos princípios da ética e da 

honra, conformando os seus actos pela obrigação de guardar e fazer guardar a Constituição e a lei, pela 

sujeição à condição militar e pela obrigação de assegurar a dignidade e o prestígio das Forças Armadas, 

aceitando, se necessário com sacrifício da própria vida, os riscos decorrentes das suas missões de 

serviço” [artigo 11º n.º 1]. 
6
 O dever de obediência consiste em cumprir completa e prontamente as ordens e instruções dos 

superiores hierárquicos em matéria de serviço, desde que tal cumprimento não implique a prática de 



                                                                                                                                                                          
um crime. Em especial, a obediência inclui o cumprimento, tal como for determinado, da punição 

imposta por superior e não aceitar quaisquer homenagens a que não tenha direitos ou que não sejam 

autorizadas superiormente [artigos 11º, n.º 2, e 12º]. 
7
 “O dever de autoridade consiste em promover a disciplina, a coesão, a segurança, o valor e a eficácia 

das Forças Armadas, mantendo uma conduta esclarecida e respeitadora da dignidade humana e das 

regras de direito”. Em especial, o dever de autoridade inclui “ser prudente e justo mas firme, na 

exigência do cumprimento das ordens, regulamentos e outras determinações, ainda que para tanto haja 

que empregar quaisquer meios extraordinários indispensáveis para compelir os inferiores hierárquicos à 

obediência devida, mas, neste último caso, participando imediatamente o facto ao superior de quem 

depende” e, ainda, “ser sensato e enérgico na actuação contra qualquer desobediência, falta de respeito 

ou outras faltas de execução usando para esses fins todos os meios que as normas de direito lhe 

facultem”. No que ao Regulamento de Disciplina Militar respeita incumbe ainda, no âmbito do dever de 

autoridade, “recompensar os seus subordinados, quando o merecerem, por actos praticados ou por pura 

recompensa adequada se a julgar superior à sua competência” e “punir os seus subordinados pelas 

infracções que cometerem, ou deles participar superiormente, de acordo com as regras de competência” 

[artigos 11º, n.º 2, e 13º]. 
8
 “O dever de disponibilidade consiste na permanente prontidão para o serviço, ainda que com sacrifício 

dos interesses pessoais” [artigos 11º, n.º 3, e 14º]. 
9
 “O dever de tutela consiste em zelar pelos interesses dos subordinados e dar conhecimento, através da 

via hierárquica, dos problemas de que o militar tenha conhecimento e àqueles digam respeito” [artigos 

11º, n.º 4, e 15º]. 
10

 “O dever de lealdade consiste em guardar e fazer guardar a Constituição e demais leis da República e 

no desempenho de funções em subordinação aos objectivos de serviço na perspectiva da prossecução 

das missões das Forças Armadas”. Em especial, “em cumprimento do dever de lealdade incumbe ao 

militar, designadamente: não manifestar de viva voz, por escrito ou por qualquer outro meio ideias 

contrárias à Constituição ou ofensivas dos órgãos de soberania e respectivos titulares, das instituições 

militares e dos militares em geral ou, por qualquer modo, prejudiciais à boa execução do serviço ou à 

disciplina das Forças Armadas; (…) não tomar parte em manifestações colectivas atentatórias da 

disciplina, entendendo-se como tais as que ponham em risco a coesão e disciplina das Forças Armadas, 

nem promover ou autorizar iguais manifestações; [e] informar previamente o superior hierárquico 

quando apresente queixa contra este” [artigos 11º, n.º 5, e 16º]. 
11

 “O dever de zelo consiste na dedicação integral e permanente ao serviço, no conhecimento das leis, 

regulamentos e instruções aplicáveis e no aperfeiçoamento dos conhecimentos, através de um processo 

de formação contínua, por forma a melhorar o desempenho das Forças Armadas no cumprimento das 

missões que lhes forem cometidas”.Em especial, o dever de zelo impõe o dever de “participar, sem 

delongas, à autoridade competente a existência de algum crime ou infracção disciplinar que descubra ou 

de que tenha conhecimento” [artigos 11º, n.º 6, e 17º]. 
12

 “O dever de camaradagem consiste na adopção de um comportamento que privilegie a coesão, a 

solidariedade e a coordenação de esforços individuais, de modo a consolidar o espírito de corpo e a 

valorizar a eficiência das Forças Armadas”, devendo o militar “…manter todas correcção e boa 

convivência nas relações com os camaradas, evitando rixas, contendas ou discussões prejudiciais à 

harmonia que deve existir nas Forças Armadas” [artigos 11º, n.º 7, e 18º]. 



Quer o cumprimento de excepção, quer o incumprimento de qualquer daqueles deveres 

militares gerais ou especiais pode, e por força do princípio da legalidade deve, gerar medidas 

disciplinares. 

  

O Prémio e a Sanção ou a importância das medidas disciplinares: em especial, a 

finalidade e o regime das recompensas e das penas disciplinares 

O Regulamento de Disciplina Militar é feliz na sua formulação quando faz preceder as 

recompensas em relação às penas disciplinares, até porque o normal, simples e desinteressado 

cumprimento, bem como a natural aceitação da disciplina, são apanágio do militar, e a sua 

superação e heroicidade também, muito mais que a violação do dever e a infracção.  

Por isso, mas não só por isso, para além do elogio sempre possível19, é de premiar o 

excepcional mérito e, assim, “as recompensas destinam-se a destacar condutas relevantes, que 

transcendam o normal cumprimento dos deveres”.  

Não só o prémio se destina a agraciar o indivíduo que se supera como, e sobretudo, se dirige a 

servir de exemplo à comunidade militar.  

                                                                                                                                                                          
13

 “O dever de responsabilidade consiste em assumir uma conduta e uma postura éticas que respeitem 

integralmente o conteúdo dos deveres militares, com aceitação da autoria, da responsabilidade dos 

actos e dos riscos físicos e morais decorrentes das missões de serviço”. [artigos 11º, n.º8, e 19º] 
14

 “O dever de isenção dos militares consiste no seu rigoroso apartidarismo, não podendo usar a sua 

arma, o seu posto ou a sua função para qualquer intervenção política, partidária ou sindical” [artigos 

11º, n.º 9, e 20º]. 
15

 “O dever de sigilo consiste em guardar segredo relativamente a factos e matérias de que o militar 

tenha ou tenha tido conhecimento…” [artigos 11º, n.º 10, e 21º]. 
16

 “O dever de honestidade consiste em actuar com independência em relação aos interesses em 

presença e em não retirar vantagens directas ou indirectas, das funções exercidas” [artigos 11º, n.º 12, e 

22º]. 
17

 “O dever de correcção consiste no tratamento respeitoso entre militares, bem como entre estes e as 

pessoas em geral”. Em especial cumpre-lhe “não infringir os regulamentos e ordens das autoridades 

policiais e da Administração Pública”, bem como “não advertir qualquer militar na presença de militar 

de graduação inferior” e “qualquer que seja a sua graduação, não elogiar ou advertir os seus 

subordinados ou inferiores hierárquicos na presença de superior, sem previamente pedir a este 

autorização” [artigos 11º, n.º 13, e 23º].  
18

 “O dever de aprumo consiste na correcta apresentação pessoal em serviço ou fora dele, 

nomeadamente quando se faça uso de uniforme” [artigos 11º, n.º 14, e 24º]. 
19

 “Além das recompensas previstas no artigo 25º deste Regulamento, todo o militar pode elogiar, de 

viva voz ou por escrito, os seus subordinados e inferiores hierárquicos por qualquer acto por eles 

praticado que não mereça ser recompensado por outra forma” [artigo 64º, n.º 5]. 



Daí a necessidade de dar a conhecer, publicamente, o louvor20, a licença por mérito21 e a 

dispensa de serviço22. 

Já as penas disciplinares, sem esquecer as advertências verbais23, têm como finalidade, para 

além de servir de exemplo, também: primeiro, dissuadir pela sua mera existência as condutas 

infractoras ou as omissões ilegítimas, culposas e puníveis; segundo, desde logo pelo seu 

processo de aplicação, servir de instrumento à acção de comando e, terceiro, pela sua 

concreta execução, contribuir para a justiça do caso concreto e para a reposição da legalidade 

pela afirmação serena, mas com autoridade, da validade da norma violada. 

Serão penas aplicáveis pela prática de infracção disciplinar, por ordem decrescente de 

gravidade as seguintes: prisão disciplinar24, suspensão de serviço25, proibição de saída26, 

repreensão agravada27 e repreensão28.  

                                                           
20

 “O louvor destina-se a recompensar actos ou comportamentos que revelem notáveis valores, 

competência profissional, entrega ao cumprimento dos deveres ou civismo”. 
21

 “ A licença por mérito destina-se a recompensar os militares que no serviço revelem excepcional zelo 

ou tenham praticado actos de reconhecido relevo”. 
22

 “A dispensa de serviço é concedida a praças que pelo seu comportamento a mereçam e consiste na 

isenção de prestação de qualquer serviço interno ou externo e de comparência a formaturas, por período 

não superior a 24 horas”. 
23

 “Todo o militar pode advertir, de viva voz, os seus subordinados ou inferiores hierárquicos por 

qualquer acto por eles praticado, que mereça reparo e não deva ser punido nos termos deste 

Regulamento” [artigo 64º, n.º 6]. 
24

 “A pena de prisão disciplinar consiste na retenção do infractor por um período de um a 30 dias, em 

instalação militar, designadamente no quartel ou a bordo do navio” [artigo 35º]. 
25

 “A pena de suspensão traduz-se no afastamento completo do serviço pelo período que for fixado, 

entre cinco e 90 dias” [artigo 34º]. 
26

 “A pena de proibição de saída consiste na permanência continuada do militar punido no 

aquartelamento ou navio a que pertencer durante o seu cumprimento, com duração não superior a 20 

dias, sem dispensa das formaturas e do serviço que, por escala, lhe competir”[artigo 33º, n.º 1]. 
27

 “A pena de repreensão agravada consiste na declaração feita ao infractor de que sofre reparo por ter 

participado uma infracção disciplinar, sendo efectuada nos seguintes termos: a repreensão agravada a 

oficiais e sargentos é dada na presença de outros oficiais ou sargentos, respectivamente de posto 

superior ou igual, mas, neste caso, mais antigos, da unidade, estabelecimento ou órgão a que o infractor 

pertencer ou em que estiver apresentado; a repreensão agravada a cabos é dada na presença de praças 

do mesmo posto, de antiguidade superior à sua, e às outras praças é dada em formatura da companhia, 

ou equivalente da unidade, estabelecimento ou órgão a que pertencerem ou em que estiverem 

apresentadas” [artigo 32º]. 
28

 “A pena de repreensão consiste na declaração feita ao infractor, em particular, de que sofre reparo 

por ter praticado uma infracção disciplinar” [artigo 31º]. 



Poderão ainda ser aplicadas a reforma compulsiva29 e a separação de serviço30 aos militares 

dos quadros permanentes nas situações do activo ou de reserva bem como a cessação 

compulsiva de regime31 aos militares em regime de voluntariado ou de contrato. 

Permitam-me um parêntesis, com a manutenção da prisão disciplinar não se cortam 

definitivamente as amarras com a justiça penal militar, nem se pode, apesar da independência 

agora proclamada, autonomizar a natureza do direito disciplinar militar com recurso ao critério 

da não privação da liberdade.  

É um dos aspectos que mais crítica poderá suscitar ao leitor e ao intérprete.  

Em conclusão, não se distinguem, na natureza das sanções, a justiça penal e a justiça 

disciplinar castrenses.  

Mas deixemos as questões teóricas e voltemos às adjectivas. 

Objectivamente, na investigação e no apuramento do ilícito atender-se-ão, segundo juízos de 

legalidade e de proporcionalidade, à tipicidade do comportamento por acção ou por omissão e 

ao grau da ilicitude do facto, bem como aos resultados perturbadores na disciplina.  

E, subjectivamente, para o mesmo efeito, no que toca ao infractor, na consideração e na 

imputação da culpa, e na escolha da espécie de pena a aplicar e na medida da mesma, há que 

ponderar o concreto e individualizado juízo de censurabilidade, desde logo o grau de culpa, a 

irresponsabilidade por força das circunstâncias dirimentes32; a responsabilidade decorrente da 

sua categoria e posto, e da sua antiguidade neste, a sua personalidade, a relevância disciplinar 

da sua conduta anterior e posterior e as demais circunstâncias agravantes33 e atenuantes34 que 

militem contra ou a favor do infractor. 

                                                           
29

 “A pena de reforma compulsiva consiste na passagem à situação de reforma, por motivo disciplinar” 

[artigo 36º, n.º 1]. 
30

 “A separação de serviço consiste no afastamento definitivo das Forças Armadas, com perda da 

condição de militar, abate aos quadros permanentes e privação do uso de uniforme, distintivos, insígnias 

e medalhas militares, sem prejuízo do direito à pensão de reforma” [artigo 37º, n.º 1]. 
31

 “A pena de cessação compulsiva do regime de voluntariado ou de contrato consiste no termo do 

vínculo funcional que liga o militar que preste serviço num desses regimes” [artigo 38º, n.º 1]. 
32

 “São circunstâncias dirimentes da responsabilidade disciplinar: 1 – a coacção física; 2 – a privação 

involuntária do exercício das faculdades intelectuais no momento da prática da infracção; 3 – a legítima 

defesa, própria ou alheia; 4 – a inexigibilidade de conduta diversa; [e] 5 – o exercício de um direito ou o 

cumprimento de um dever” [artigo 43º]. 
33

 “São circunstâncias agravantes da responsabilidade disciplinar: 1 – a prática da infracção em tempo 

de guerra, em estado de sítio ou de emergência, em operações militares ou em situação de crise; 2 – a 

prática da infracção em território estrangeiro; 3 – a lesão do prestígio das Forças Armadas; 4 – a prática 

da infracção em acto de serviço, em razão de serviço ou na presença de outros militares, especialmente 



O processo disciplinar, dominado pelos princípios da celeridade e simplicidade é sumário, não 

depende de formalidades especiais e dispensará tudo o que for inútil, impertinente ou 

dilatório [artigo 81º] e iniciar-se-á com a autuação da participação, queixa, denúncia, auto ou 

ofício que contenha o despacho liminar de instauração do procedimento [artigo 94º, n.º 1, 1ª 

parte].  

O instrutor procede às diligências convenientes para a instrução, designadamente ouvindo, 

para além do arguido, o participante, o queixoso, o denunciante e as testemunhas conhecidas, 

procedendo a exames e mais diligências que possam esclarecer a verdade [artigo 94º, n.º 2, 2ª 

parte, e n.º 3].  

Concluída a instrução, se o instrutor entender que os factos constantes dos autos não 

constituem infracção disciplinar, que não foi o arguido que os praticou ou que se acha extinta 

a sua responsabilidade disciplinar, elaborará, no prazo de cinco dias, relatório com proposta de 

arquivamento [artigo 97º, n.º 1]. No caso contrário, deduz acusação no prazo de cinco dias 

[artigo 97º, n.º 2].   

Finda a fase da defesa, o instrutor elabora, no prazo de dez dias, um relatório onde expõe os 

factos objecto do processo que considera provados e não provados, a sua qualificação como 

infracção disciplinar e o grau de culpa do arguido, a não ser quando considere infundada a 

acusação, devendo, nesse caso, propor o arquivamento do processo [artigo 104º]. 

Finalmente, a entidade competente, se se considerar habilitada para decidir o processo, 

profere despacho ou, melhor, decisão final, no prazo de quinze dias, sendo que esta deve ser 

fundamentada, podendo a fundamentação consistir na concordância com o relatório do 

instrutor.  

Para tudo isto, essencial é um processo participado, justo e equitativo. E só haverá um 

processo participado, justo e equitativo se nele estiverem plenamente salvaguardadas as 

garantias materiais e processuais mínimas. 

                                                                                                                                                                          
quando estes forem inferiores hierárquicos do infractor; 5 – o concurso com outros indivíduos para a 

prática da infracção; 6 – a prática da infracção durante o cumprimento de pena disciplinar; 7 – o maior 

posto ou antiguidade do infractor; 8 – a reincidência; 9 – a acumulação de infracções; [e] 10 – A 

premeditação” [artigo 40º, n.º 1]. 
34

 “São circunstâncias atenuantes da responsabilidade disciplinar, nomeadamente: 1 – o cometimento de 

feitos heróicos ou actos de excepcional valor; 2 – a prestação de serviços relevantes; 3 – a confissão 

espontânea dos factos, quando contribua para a descoberta da verdade; 4 – o comportamento 

exemplar; 5 – a provocação, quando anteceda imediatamente a infracção; [e] 6 – a apresentação 

voluntária do infractor” [artigo 41º]. 

 



O Processo ou o procedimento disciplinar e a salvaguarda das garantias materiais e 

processuais do arguido 

“De Formião, filósofo elegante 

Vereis como Aníbal escarnecia  

Quando das artes bélicas, diante 

Dele, com larga voz tratava e lia.  

A disciplina militar prestante 

Não se aprende senhor na fantasia 

Sonhando, imaginando ou estudando 

Senão vendo, tratando e pelejando. 

Camões, Os Lusíadas, X, 153. 

Só o processo permite a boa decisão, a decisão justa. Sem procedimento não há, na aplicação 

da justiça, nem regra nem disciplina. Sem processo não há defesa possível ou eficaz e o direito 

de defesa é fundamental para a justeza da decisão. Não há defesa adequada sem que a mesma 

conte com o apoio de um jurista preparado, deontológica e tecnicamente habilitado, jurista, 

esse, que é o advogado. Também não há decisão justa se não for previsto e efectivamente 

garantido o direito de audiência que pressupõe adequada e plena informação e o respeito 

pelos princípios da possibilidade real de intervenção, da assistência letrada, do contraditório 

pleno e de recurso ao juiz.  

Três instrumentos processuais são, hoje, pois, essenciais à defesa, ou seja, o exercício do 

direito de reclamação, a possibilidade de lançar mão do recurso hierárquico e a garantia 

efectiva da apresentação de recurso contencioso.  

O direito de reclamação mais não é, no geral, que a possibilidade de impugnação do acto 

dirigida ao próprio autor da decisão impugnada com vista à sua revogação ou modificação e, 

para a sua efectividade real, o arguido necessita de poder contar com o apoio e 

acompanhamento de advogado.  

Já o recurso hierárquico é, na normalidade das situações, a impugnação do acto dirigida ao 

mais elevado superior hierárquico do autor da decisão impugnada e, também neste caso, é 

extremamente útil, para não dizer imprescindível, a assistência letrada, isto é, o advogado.  

Finalmente, o recurso contencioso é, normalmente, o meio de impugnação da ilegalidade do 

acto através da decisão pelos tribunais administrativos com o objectivo de obter a sua 

declaração de inexistência ou nulidade, ou a sua anulação, e, obviamente, também aqui não se 

prescindirá da figura e da assistência do advogado. 



 

Algumas garantias processuais mínimas como legítimo instrumento de Defesa do 

arguido no Regulamento de Disciplina Militar – uma visão panorâmica descritiva 

 

A supressão do processo verbal, os deveres de denúncia ou de 

prossecução, de imediata participação da instauração de processo 

disciplinar, da consequente constituição informal como arguido e de 

formal respeito pelos direitos à informação, à palavra ou ao silêncio e à 

participação nas decisões do processo 

Vejamos, pois, algumas das garantias processuais previstas no novo Regulamento de Disciplina 

Militar, sem esquecer que, na sua actividade, o instrutor do procedimento disciplinar está 

sujeito aos princípios da legalidade35, da igualdade e da proporcionalidade36, da justiça e da 

imparcialidade37, da boa fé38, da colaboração da Administração com o particular39, da 

participação40, da decisão41, da desburocratização e da eficiência42, da gratuitidade43 e do 

acesso à justiça44. 

                                                           
35

 “Compete aos órgãos administrativos prosseguir o interesse público, no respeito pelos direitos e 

interesses legalmente protegidos dos cidadãos” [artigo 4º do CPA]. 
36

 “Nas suas relações com os particulares, a Administração Pública deve reger-se pelo princípio da 

igualdade, não podendo privilegiar, beneficiar, prejudicar, privar de qualquer direito ou isentar de 

qualquer dever nenhum administrado em razão de ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, 

religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução situação económica ou condição social; as 

decisões da Administração que colidam com direitos subjectivos ou interesses legalmente protegidos dos 

particulares só podem afectar essas posições em termos adequados e proporcionais aos objectivos a 

realizar” [artigo 5º do CPA]. 
37

 “No exercício da sua actividade, a Administração Pública deve tratar de forma justa e imparcial todos 

os que com ela entrem em relação” [artigo 6º do CPA]. 
38

 “No exercício da actividade administrativa e em todas as suas formas e fases, a Administração Pública 

e os particulares devem agir e relacionar-se segundo as regras da boa fé; no cumprimento do disposto 

nos números anteriores devem ponderar-se os valores fundamentais do direito, relevantes em face das 

situações consideradas, e, em especial: a) a confiança suscitada na contraparte pela actuação em causa; 

b) o objectivo a alcançar com a actuação empreendida” [artigo 6º-A do CPA]. 
39

 “Os órgãos da Administração Pública devem actuar em estreita colaboração com os particulares, 

procurando assegurar a sua adequada participação no desempenho da função administrativa, 

cumprindo-lhes, designadamente: a) prestar aos particulares as informações e os esclarecimentos de 

que careçam; b) apoiar e estimular as iniciativas dos particulares e receber as suas sugestões e 

informações; a administração pública é responsável pelas informações prestadas por escrito aos 

particulares, ainda que não obrigatórias”[artigo 7º do CPA]. 
40

 “Os órgãos da Administração Pública devem assegurar a participação dos particulares, bem como das 

associações que tenham por objecto a defesa dos seus interesses, na formação das decisões que lhes 



A competência disciplinar assenta no poder de comando, direcção ou chefia e nas 

correspondentes relações de subordinação e inclui a competência para instaurar processo 

disciplinar, bem como a competência para recompensar e punir45.  

Os militares que não disponham de competência disciplinar têm a obrigação de participar 

superiormente, por escrito, qualquer acto que tenham presenciado, ou de que tenham 

conhecimento, praticado pelos seus inferiores hierárquicos e que lhes pareça dever ser 

recompensado ou punido46. 

Finalmente, todo aquele que, não sendo militar, tenha presenciado ou tomado conhecimento 

de facto passível de sanção disciplinar praticado por militar pode participá-lo ao superior 

hierárquico deste, devendo descrevê-lo da forma mais exacta possível. 

                                                                                                                                                                          
disserem respeito, designadamente através da respectiva audiência nos termos deste Código” [artigo 8º 

do CPA]. 
41

 “Os órgãos administrativos têm, nos termos regulados neste Código, o dever de se pronunciar sobre 

todos os assuntos da sua competência que lhes sejam apresentados pelos particulares, e 

nomeadamente: a) sobre os assuntos que lhes disserem directamente respeito; b) sobre quaisquer 

petições, representações, reclamações ou queixas formuladas em defesa da Constituição, das leis ou do 

interesse geral; não existe o dever de decisão quando, há menos de dois anos contados da data da 

apresentação do requerimento, o órgão competente tenha praticado um acto administrativo sobre o 

mesmo pedido formulado pelo mesmo particular com os mesmos fundamentos” [artigo 9º do CPA]. 
42

 “A Administração Pública deve ser estruturada de modo a aproximar os serviços das populações e de 

forma não burocratizada, a fim de assegurar a celeridade, a economia e a eficiência das suas decisões” 

[artigo 10º do CPA]. 
43

 “O procedimento administrativo é gratuito, salvo na parte em que as leis especiais impuserem o 

pagamento de taxas ou de despesas efectuadas pela Administração; em caso de comprovada 

insuficiência económica, demonstrada nos termos da lei sobre o apoio judiciário, a Administração 

isentará, total ou parcialmente, o interessado do pagamento das taxas ou das despesas referidas no 

número anterior ” [artigo 11º do CPA]. 
44

 “Aos particulares é garantido o acesso à justiça administrativa, a fim de obter a fiscalização 

contenciosa dos actos da Administração, bem como para tutela dos seus direitos ou interesses 

legalmente protegidos, nos termos previstos na legislação reguladora, do contencioso administrativo” 

[artigo 12º do CPA]. 
45 A participação de facto passível de sanção disciplinar praticado por militar é dever de todo o superior 

hierárquico que o tenha presenciado ou dele tomado conhecimento e não disponha de competência 

para instaurar o respectivo procedimento. 
46 Ao militar assiste também o direito de queixa contra superior quando por este for praticado qualquer 

acto que configure violação de um dever militar e do qual resulte para o inferior lesão dos seus direitos. 

Circunscreve-se a legitimidade do direito de queixa quando seja invocada e verificada lesão de direitos 

próprios.  

 



Só constitui nulidade insanável, de conhecimento oficioso em qualquer fase do processo, a 

falta de audiência do arguido sobre a matéria da acusação, mas nada impede, e tudo 

aconselha, a audição do arguido antes da dedução da acusação, a fim de evitar libelos 

acusatórios precipitados e injustos. 

Em síntese, o exercício da acção disciplinar militar não depende de participação, queixa ou 

denúncia, nem da forma porque os factos chegam ao conhecimento do chefe competente e, 

assim sendo, o processo disciplinar é obrigatória e imediatamente instaurado, por decisão dos 

superiores hierárquicos, quando estes tenham por qualquer forma conhecimento de factos 

que possam implicar a responsabilidade disciplinar dos seus subordinados. 

Do processo deve ser imediatamente notificado o arguido, o que também pressupõe a sua 

imediata constituição, ainda que informal, como tal, com todo o complexo de direitos e 

deveres que isso implica, incluindo os direitos à informação, à palavra ou ao silêncio, à 

participação na decisão e, obviamente, o direito a acompanhamento por advogado ou por 

defensor por si escolhido entre os oficiais das Forças Armadas. 

 

O direito ao acompanhamento por advogado ou por defensor por si 

escolhido entre os oficiais das Forças Armadas 

O arguido pode constituir defensor, podendo este ser advogado ou oficial das Forças Armadas, 

e este pode assistir ao interrogatório do arguido e a todas as diligências em que este participe, 

a suas expensas e sob sua responsabilidade. 

Pode discutir-se a legalidade da actuação do defensor oficial das Forças Armadas sobretudo 

quando o que esteja em causa é o “exercício do direito dos cidadãos a fazer-se acompanhar 

por advogado perante qualquer autoridade” e “o exercício do mandato no âmbito de 

reclamação ou impugnação de actos administrativos”, pois que estes são actos próprios do 

advogado nos termos do artigo 1º, n.º 6, alínea c), e n.º 9 da Lei n.º 49/2004, de 24 de Agosto. 

Por isso que, quando o arguido se encontre em campanha, em missão de serviço fora do 

território ou embarcado em unidade naval ou aérea, a navegar ou em voo, a entidade que 

tiver mandado instaurar o processo disciplinar pode, e deve, sempre que possível, determinar 

a suspensão deste até ao termo dessa situação ou o regresso do arguido ao território nacional 

cessando, neste último caso, a comissão de serviço.  

Só quando o recurso à suspensão do procedimento ou ao regresso do arguido resulte em 

prejuízo sério e grave para o serviço, para a disciplina ou para o processo, é que caso o arguido 

opte por constituir defensor, terá de pedir a intervenção de oficial presente no teatro de 

operações, ou integrado na unidade naval ou aérea, por si escolhido.  

Melhor seria, porém, que tal oficial não fosse instituído tão-só dos poderes do defensor mas 

sim de poderes similares, e até mais alargados, correspondentes também aos de um consultor 



técnico especializado no que todos os seus contributos escritos para o processo serviriam 

igualmente de suporte probatório e, assim, para a melhor apreciação e devida validação da 

prova e, posteriormente, se necessário para sindicância da sua adequada intervenção e da 

justeza da decisão.  

Após a acusação, é facultada ao arguido e seu defensor a consulta ou confiança do processo ou 

a passagem de certidões47, mediante requerimento escrito, dirigido ao instrutor, ficando 

aqueles vinculados ao dever de segredo.  

Durante o prazo para a apresentação da defesa, o arguido, o seu representante ou curador, ou 

o defensor por qualquer deles devidamente constituído, pode examinar o processo às horas 

normais do expediente, sendo que o processo pode ser confiado ao defensor do arguido, 

sempre que das peças pretendidas para a defesa não lhe possam ser fornecidas fotocópias. 

A confiança do processo ou a passagem de certidões de peças de processo disciplinar só é 

permitida quando destinada à defesa de interesses legítimos, designadamente o exercício do 

direito de defesa48, devendo o requerimento especificar o fim a que se destina e sendo 

proibida a sua divulgação, a não ser que devida e especificamente autorizada.  

 

Os direitos processuais de informação e de pleno conhecimento da 

imputação e dos seus efeitos – o real e prático alcance do acesso aos 

autos e da concreta e fundamentada individualização fáctica e 

qualificação jurídica da acusação e de fundamentação da decisão 

Constituem nulidades insanáveis, de conhecimento oficioso em qualquer fase do processo, a 

falta de audiência do arguido sobre a matéria da acusação e a insuficiente individualização na 

acusação das infracções imputadas e dos correspondentes preceitos legais violados, sendo que 

deve ser claramente descrita a infracção disciplinar49 de modo a que seja compreensível nas 

suas vertentes típica, objectiva e subjectiva o facto, comissivo ou omissivo, ainda que 

negligente, praticado em violação de qualquer dos deveres militares. 

A acusação deve especificar a identidade do arguido, os factos que lhe são imputados e as 

circunstâncias de tempo, modo e lugar em que os mesmos foram praticados, os deveres 

militares e as normas infringidos, bem como o prazo para a apresentação da defesa e em caso 

                                                           
47

 Devia prever-se também a possibilidade de facultar cópias simples como aliás se prevê expressamente 

no decurso do prazo para a apresentação de defesa. 
48

 O indeferimento do requerimento de confiança do processo deve ser fundamentado e comunicado ao 

interessado no prazo de sete dias. 
49 A conduta violadora de algum dever militar que seja tipificada como crime é passível de sanção 

disciplinar, independentemente da punição criminal a que houver lugar. Não é passível de sanção 

disciplinar a contra-ordenação punida unicamente através de coima. 



de apensação de processos é deduzida uma única acusação que será, no prazo de cinco dias, 

notificada pessoalmente ao arguido ou, não sendo esta possível, por carta registada com aviso 

de recepção para a sua residência, indicando-se o prazo para a apresentação da defesa. 50  

O arguido apresenta, por escrito, a sua defesa51, no prazo de dez dias, a contar da notificação 

da acusação e esta é por si assinada, pelo seu defensor ou por qualquer dos seus 

representantes, sendo apresentada ao instrutor do processo ou na secretaria da unidade, 

estabelecimento ou órgão onde aquele presta serviço e não prescinde da adequada e pronta 

informação, da ponderação dos elementos pré-constituídos no processo, os quais podem não 

bastar-se com a mera e por vezes difícil consulta nas horas de expediente, mas sim com a 

confiança do processo ou com a disponibilização de cópias. 

Mas quando o processo seja complexo, pelo número e natureza das infracções ou por 

abranger vários arguidos, ou por ter sido usado o expediente de prorrogação do prazo em 

circunstâncias excepcionais, pode o instrutor conceder prazo superior ao previsto no número 

anterior, até ao limite de 30 dias52.  

O instrutor deve realizar as diligências requeridas pelo arguido no prazo de 15 dias, 

prorrogável por despacho fundamentado da entidade que mandou instaurar o processo; 

contudo, o instrutor pode recusar, em despacho fundamentado, as diligências requeridas, 

quando as repute meramente dilatórias, impertinentes ou desnecessárias, ou considere 

suficientemente provados os factos alegados pelo arguido na sua defesa.53  

Finda a fase da defesa, o instrutor elabora, no prazo de 10 dias, um relatório54 onde expõe os 

factos objecto do processo que considera provados e não provados, a sua qualificação como 

                                                           
50 Se não for possível a notificação nos termos do número anterior, designadamente por o arguido se 

encontrar ausente em parte incerta, será publicado aviso na 2.ª Série do Diário da República, citando-o 

para apresentar a sua defesa. 
51

 Na defesa deve o arguido expor, com clareza e concisão, as razões de facto e de direito de 

discordância relativamente à acusação. Com a defesa deve o arguido apresentar o rol de testemunhas, 

indicando os factos a que cada uma deve responder, juntar documentos e requerer quaisquer 

diligências que pretenda que sejam realizadas. Não podem ser indicadas mais de três testemunhas por 

cada facto. 
52

 Nos casos de ausência em parte incerta, o prazo será de 45 dias, a contar da publicação do aviso na II 

Série do Diário da República. 
53 Finda a produção da prova oferecida pelo arguido, o instrutor pode ainda ordenar, em despacho 

fundamentado, as diligências consideradas indispensáveis para o completo esclarecimento da verdade. 
54

 Elaborado o relatório e junto o mesmo ao processo, o instrutor apresenta-o imediatamente presente 

à entidade que o mandou instaurar e se esta entidade considerar que não dispõe de competência para 

decidir o processo, envia-o de imediato à entidade competente e esta última, se se considerar habilitada 

para decidir o processo, profere despacho, no prazo de 15 dias contados da data de recepção do mesmo 

ou do termo das diligências que se vierem entretanto a realizar. 



infracção disciplinar e o grau de culpa do arguido.  

Nesse relatório dever-se-ia igualmente fazer constar, como elemento obrigatório, a 

fundamentação e a apreciação crítica da prova, tanto mais que se considerar infundada a 

acusação, o instrutor deve propor o arquivamento do processo.  

A decisão final é sempre fundamentada, podendo a fundamentação consistir na concordância 

com o relatório do instrutor.  

Se a decisão for punitiva, deve conter, nomeadamente, a identificação do arguido; a indicação 

dos factos dados como provados; a qualificação dos mesmos como infracção disciplinar, com 

indicação dos preceitos legais violados; a indicação de circunstâncias com influência no grau de 

culpa do arguido; e finalmente, a pena aplicada.  

Se a decisão for de arquivamento, deve conter, além da identificação do arguido e dos factos 

dados como provados, a respectiva fundamentação, com indicação de que o processo foi 

arquivado por falta de prova da culpabilidade do arguido, pela inocência deste, pela extinção 

do procedimento disciplinar ou por os factos não constituírem ilícito disciplinar. 

 

A garantia de participação e intervenção no processo como corolário dos 

direitos fundamentais de audiência e de defesa num verdadeiro due 

process of law consubstanciado no respeito pelo princípio do 

contraditório e pela imprescindível realização das diligências essenciais 

para a descoberta da verdade 

Constitui nulidade insanável, de conhecimento oficioso em qualquer fase do processo, toda a 

omissão de diligências essenciais para a descoberta da verdade.  

Já as restantes nulidades, com excepção da falta de audiência do arguido sobre a matéria da 

acusação e da insuficiente individualização na acusação das infracções imputadas e dos 

correspondentes preceitos legais violados, consideram-se sanadas se não forem 

expressamente invocadas pelo interessado até ao decurso do prazo previsto para a emissão da 

decisão final.  

Durante a fase de instrução pode o arguido requerer ao instrutor55 a realização de diligências 

probatórias para que este tenha competência e que forem consideradas por aquele como 

essenciais ao apuramento da verdade, podendo ainda oferecer prova ao processo.  

                                                           
55 O instrutor pode solicitar a realização de diligências de prova a outros serviços e organismos da 

administração central, regional ou local, quando o julgue conveniente, designadamente por razões de 

proximidade e de celeridade, sempre que as não possa realizar no âmbito das Forças Armadas.  



O instrutor só pode indeferir em despacho fundamentado a realização das diligências referidas 

no número anterior quando a julgue desnecessárias, inúteis, impertinentes ou dilatórias. 

A entidade competente para decidir pode ordenar a realização de novas diligências de prova56 

no prazo que fixar, se as entender necessárias ou convenientes para a descoberta da verdade, 

dando-se conhecimento das mesmas ao arguido. 

A decisão do recurso hierárquico será proferida pelo Chefe de Estado-Maior57 competente no 

prazo de trinta dias, podendo mandar proceder a novas averiguações, se as julgar necessárias 

para o apuramento da verdade.  

 

O direito fundamental à tutela jurisdicional efectiva ou o regime concreto 

do pleno acesso à via judiciária como manifestação do direito ao juiz em 

todos os processos de natureza punitiva 

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.  

Assim, das decisões proferidas pelo Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas ou 

pelos Chefes de Estado-Maior dos ramos caberá impugnação contenciosa e caberá igualmente 

impugnação contenciosa da decisão que aplicar medida cautelar de suspensão preventiva. 

As penas disciplinares militares são cumpridas logo que expirado o prazo para a interposição 

do recurso hierárquico sem que este tenha sido apresentado ou, tendo-o sido, logo que lhe 

seja negado provimento.  

Já as penas de repreensão e de repreensão agravada são cumpridas imediatamente a seguir à 

decisão que as aplicou. 

Mas antes, diga-se, que das decisões finais em matéria disciplinar caberá reclamação58 e/ou 

recurso hierárquico necessário59, nos termos previstos, respectivamente, no Código do 

                                                           
56 A mesma entidade pode obter os pareceres técnicos, nomeadamente jurídicos, que se entendam 

necessários para uma correcta decisão. 
57

 Das decisões dos Chefes de Estado-Maior tomadas ao abrigo do presente diploma não cabe recurso 

hierárquico. 
58

 A reclamação em matéria disciplinar é sempre facultativa e não suspende o prazo do recurso 

hierárquico. 
59

 Não admitem recurso as decisões de mero expediente. 



Procedimento Administrativo, e no presente Regulamento, sendo que o recurso hierárquico60 

interposto de decisão que não ponha termo ao processo só sobe com a decisão final, e apenas 

se dela se recorrer.  

A interposição de recurso hierárquico suspende a decisão recorrida, excepto se forem 

aplicadas penas de repreensão e de repreensão agravada, faz-se mediante requerimento 

escrito61, com a alegação dos respectivos fundamentos e é apresentado à entidade recorrida62, 

no prazo de dez dias a contar da data da notificação da decisão recorrida.  

Para além do que dispõe a Lei n.º 34/2007, de 13 de Agosto, o processo nos tribunais 

administrativos rege-se pela Lei de Processo nos Tribunais Administrativos, pelo Estatuto dos 

Tribunais Administrativos e Fiscais e, supletivamente, pelo disposto na lei de processo civil, 

com as necessárias adaptações e tanto assim é que a todo o direito ou interesse legalmente 

protegido corresponde a tutela adequada junto dos tribunais administrativos, designadamente 

para o efeito de obter a anulação ou a declaração de nulidade ou inexistência de actos 

administrativos; a condenação da Administração à prática de actos administrativos legalmente 

devidos; a intimação da Administração a prestar informações, permitir a consulta de 

documentos ou passar certidões; e finalmente, a adopção das providências cautelares 

adequadas para assegurar o efeito útil da decisão. 

                                                           
60 O militar pode interpor recurso hierárquico de decisão que lhe imponha pena disciplinar ou que 

considere lesiva dos seus direitos ou interesses legalmente protegidos. Já o participante e o queixoso 

podem recorrer do despacho liminar que mandar arquivar a participação ou a queixa.   
61

 O recurso hierárquico é dirigido ao Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas ou ao Chefe 

de Estado-Maior do ramo, conforme o caso. 
62

 O requerimento de interposição de recurso e o processo disciplinar devem ser remetidos pela 

entidade recorrida ao escalão imediatamente superior da cadeia hierárquica em que se insere e subirão 

até ao Chefe de Estado-Maior competente, passando sucessivamente pelos escalões hierárquicos 

intermédios, cujos responsáveis poderão pronunciar-se sobre o mérito do recurso, no prazo de 3 dias a 

contar da sua recepção. 


