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A Responsabilidade Disciplinar

A responsabilidade disciplinar começa com a constituição da relação jurídica de

emprego em funções públicas contudo não acaba com a sua cessação.

A cessação da relação jurídica de emprego em funções públicas ou a alteração

da situação jurídico-funcional não impede a punição por infracções cometidas

no exercício de funções.

Assim, as sanções disciplinares de multa, de suspensão, de demissão e de

despedimento por facto imputável ao trabalhador podem ser aplicadas ao

trabalhador que constitua uma nova relação jurídica de emprego público.

As sanções aplicadas no âmbito do procedimento disciplinar são sanções

administrativas, que seguem as normas de Direito Administrativo onde, tanto o

sujeito/trabalhador como a entidade/órgão que as aplica, estão ligadas por um

vínculo de Direito Administrativo.

De realçar que, as sanções previstas na Lei do Trabalho em Funções Públicas

podem ter para o trabalhador uma consequência mais grave do que certas penas

previstas no Código Penal - caso da sanção disciplinar de despedimento que

culmina na cessação da relação de emprego pública.
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O procedimento disciplinar é totalmente autónomo do processo penal:

 No processo penal está em causa a averiguação da prática de um ilícito de

natureza penal

 No procedimento disciplinar está em causa a averiguação da violação de

deveres funcionais.

A existência de uma decisão judicial não afecta a tramitação do procedimento

disciplinar uma vez que a existência de ilícito de natureza disciplinar não está

condicionada pela decisão que o Tribunal deu ou venha a dar sobre os mesmos

factos.

O ilícito de natureza disciplinar tem características diferentes do ilícito penal, pelo

que podemos falar numa independência e autonomia do processo disciplinar em

relação ao processo penal.

Para que exista uma infracção disciplinar o trabalhador não tem que agir com

culpa, contudo o comportamento negligente é também punível.

A infracção disciplinar caracteriza-se por ser uma infracção atípica, sendo este

um dos pontos de divergência com o ilícito criminal.
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No ilícito criminal existe uma enumeração exaustiva das condutas consideradas

crime e o agente só pratica efectivamente um crime quando a sua conduta se

enquadra na previsão legal.

No ilícito disciplinar não existe uma enumeração taxativa. A previsão legal do

ilícito disciplinar é mais vaga, não há uma enumeração como existe na norma

que prevê um crime, nem se preenche o conceito de tipicidade enunciado no

direito penal.

Na consumação de um crime, previsto e regulado no Código Penal, tem que

existir uma correlação entre a conduta do agente e a previsão legal descrita na

norma, o que não se verifica na infracção disciplinar.

A infracção disciplinar decorre mais da violação de um dever funcional que

impende sobre o trabalhador público e não de uma conduta propriamente dita.
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Princípio da Obrigatoriedade do Procedimento Dsciplinar

O procedimento disciplinar é obrigatório para a aplicação de uma sanção

disciplinar ao trabalhador, porém nem todas as sanções disciplinares pressupõem

a instauração de um processo disciplinar.

Só acima da sanção disciplinar de multa é que há obrigatoriedade de apuramento

dos factos em sede de procedimento disciplinar.

Não é obrigatório instaurar um processo disciplinar quando está em causa a

aplicação de uma sanção disciplinar de repreensão escrita (art. 184º).

Contudo, tal não obsta a que o trabalhador possa apresentar a sua defesa no

âmbito de um procedimento simplificado (art. 194º, nº 2).

Consagra-se aqui o direito de audiência e defesa do trabalhador, do art.º 32º n.º 10,

e art. 269º n.º 3, ambos da CRP, do qual decorre que o trabalhador tem direito a ser

ouvido e a defender-se das acusações contra ele formuladas, podendo requerer

que seja lavrado auto das diligências na presença de duas testemunhas e tem um

prazo de cinco dias para apresentar a sua defesa por escrito - (art. 194º, nº 3 e nº

4).
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Assim, mesmo não existindo um procedimento disciplinar com todas as fases

que lhe são inerentes, o trabalhador nunca deve ser privado do seu direito de

defesa.

O trabalhador terá sempre direito a um processo justo, com a aplicação das

garantias de legalidade, do direito à assistência de um defensor, da aplicação do

princípio do contraditório, e do direito de consulta do processo.

A decisão de aplicação de uma sanção disciplinar de despedimento sem o

respectivo procedimento disciplinar implica a nulidade desta decisão.

Quando os factos que deram origem à infracção disciplinar forem também

passíveis de consubstanciar a prática de crime é obrigatório dar disso

conhecimento ao Ministério Público para que este instaure o respectivo processo

crime.

O Ministério Público deve dar também conhecimento do ilícito criminal à entidade

empregadora pública para que esta dê início ao respectivo procedimento

disciplinar quando os factos possam consubstanciar a prática de ilícito de

natureza disciplinar.
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A Natureza do Procedimento Disciplinar

O procedimento disciplinar segue as regras gerais do procedimento

administrativo, com as excepções e as especificidades decorrentes de ser um

procedimento especial, dada a sua natureza sancionatória.

O procedimento disciplinar tem por fundamento garantir todos os direitos

materiais e formais ao trabalhador antes da aplicação de uma sanção disciplinar.

A Jurisprudência define procedimento disciplinar dizendo que “o que o

procedimento disciplinar tem de diferente dos demais procedimentos

administrativos é o facto de visar a aplicação de uma pena disciplinar” – cfr. Ac.

Supremo Tribunal Administrativo, Processo n.º 0145/08, 2ª Subsecção do CA, de

18/06/2008.

O verdadeiro objectivo do procedimento disciplinar é apurar se o trabalhador

cometeu a infracção disciplinar que lhe foi imputada.

O procedimento disciplinar é um meio de descoberta da verdade material,

exculpando o trabalhador das acusações, ou punindo-o de acordo com a sua

conduta.
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O procedimento disciplinar tem uma natureza intrinsecamente administrativa,

mas, nos casos omissos de natureza processual, podemos, e devemos socorrer-

nos dos princípios de direito processual penal.

A estrutura do procedimento disciplinar pressupõe a intervenção de diferentes

entidades ou órgãos, sendo que a entidade que instrui o procedimento não é a

mesma que aplica a decisão.

O dirigente máximo do órgão ou serviço é quem está habilitado para decidir qual

a sanção disciplinar a aplicar, excepto a sanção disciplinar de repreensão escrita

que pode ser aplicada por qualquer superior hierárquico.

O dirigente máximo do órgão ou serviço, através da competência que lhe foi

atribuída, tem o dever legal de decidir qual a sanção disciplinar a aplicar.

Há dois tipos de procedimento disciplinar: o procedimento disciplinar comum e o

procedimento disciplinar especial.
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Regime Disciplinar dos Trabalhadores 

em Funções Públicas

Lei nº 35/2014, de 20 de Junho
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Artigo 73.º 

Deveres do trabalhador

1 - O trabalhador está sujeito aos deveres previstos na presente lei, noutros diplomas legais e regulamentos e no instrumento de regulamentação 

coletiva de trabalho que lhe seja aplicável. 

2 - São deveres gerais dos trabalhadores: 

a) O dever de prossecução do interesse público; 

b) O dever de isenção; 

c) O dever de imparcialidade; 

d) O dever de informação; 

e) O dever de zelo; 

f) O dever de obediência; 

g) O dever de lealdade; 

h) O dever de correção; 

i) O dever de assiduidade; 

j) O dever de pontualidade. 

3 - O dever de prossecução do interesse público consiste na sua defesa, no respeito pela Constituição, pelas leis e pelos direitos e interesses 

legalmente protegidos dos cidadãos. 

4 - O dever de isenção consiste em não retirar vantagens, diretas ou indiretas, pecuniárias ou outras, para si ou para terceiro, das funções que exerce. 

5 - O dever de imparcialidade consiste em desempenhar as funções com equidistância relativamente aos interesses com que seja confrontado, sem 

discriminar positiva ou negativamente qualquer deles, na perspetiva do respeito pela igualdade dos cidadãos. 

6 - O dever de informação consiste em prestar ao cidadão, nos termos legais, a informação que seja solicitada, com ressalva daquela que, naqueles 

termos, não deva ser divulgada. 

7 - O dever de zelo consiste em conhecer e aplicar as normas legais e regulamentares e as ordens e instruções dos superiores hierárquicos, bem como 

exercer as funções de acordo com os objetivos que tenham sido fixados e utilizando as competências que tenham sido consideradas adequadas. 

8 - O dever de obediência consiste em acatar e cumprir as ordens dos legítimos superiores hierárquicos, dadas em objeto de serviço e com a forma 

legal. 

9 - O dever de lealdade consiste em desempenhar as funções com subordinação aos objetivos do órgão ou serviço. 

10 - O dever de correção consiste em tratar com respeito os utentes dos órgãos ou serviços e os restantes trabalhadores e superiores hierárquicos. 

11 - Os deveres de assiduidade e de pontualidade consistem em comparecer ao serviço regular e continuamente e nas horas que estejam designadas. 

12 - O trabalhador tem o dever de frequentar ações de formação e aperfeiçoamento profissional na atividade em que exerce funções, das quais apenas 

pode ser dispensado por motivo atendível. 

13 - Na situação de requalificação, o trabalhador deve observar os deveres especiais inerentes a essa situação. 



13

Enumeração genérica dos deveres a que o trabalhador está obrigado.

Ver: art. 91º e art. 232º e segs.

São acrescentados dois novos deveres:

 O de frequentar acções de formação

 Observar as especificidades da requalificação

Fonte normativa de deveres específicos:

 Regulamentos

 Instrumentos de Regulamentação Coletiva de Trabalho



14

Código Deontológico dos Médicos

O Código Deontológico dos Médicos prevê princípios éticos fundamentais:

 O respeito pela vida humana e pela sua dignidade

 A defesa intransigente da vida,

 O dever da não-discriminação, 

 A protecção dos diminuídos e dos mais fracos,

 O dever de segredo médico, 

 O dever de solidariedade

 O dever de entreajuda e respeito entre profissionais

 O dever de contribuir para o progresso da medicina

Estes princípios éticos fundamentais resultam da aplicação de normas que respeitam:

 O princípio da beneficência

 O princípio da não maleficência

 O princípio da autonomia e da justiça.
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Regime Disciplinar dos Trabalhadores 

em Funções Públicas

Art. 176º 

Sujeição ao poder disciplinar 

1 - Todos os trabalhadores são disciplinarmente responsáveis perante os seus

superiores hierárquicos.

2 - Os titulares dos órgãos dirigentes dos serviços da administração direta e indireta

do Estado são disciplinarmente responsáveis perante o membro do Governo que 

exerça a respetiva superintendência ou tutela. 

3 - Os trabalhadores ficam sujeitos ao poder disciplinar desde a constituição do

vínculo de emprego público, em qualquer das suas modalidades.

4 - A cessação do vínculo de emprego público ou a alteração da situação jurídico-

funcional do trabalhador não impedem a punição por infrações cometidas no

exercício da função.

5 - Em caso de cessação do vínculo de emprego público, o procedimento disciplinar

ou a execução de qualquer das sanções previstas nas alíneas b) a d) do n.º 1 do

artigo 180.º suspende-se por um período máximo de 18 meses, podendo

prosseguir caso o trabalhador constitua novo vínculo de emprego público para as

mesmas funções a que o procedimento disciplinar diz respeito e desde que do

seu início, ressalvado o tempo de suspensão, não decorram mais de 18 meses até

à notificação ao trabalhador da decisão final.
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O poder de superintendência é exercido no âmbito da Administração Indirecta

pois implica a existência de duas pessoas colectivas distintas e tem capacidade

para emitir directrizes/orientações em relação à actividade administrativa da

pessoa colectiva, e sobre a qual se exerce o poder.

O poder hierárquico é exercido no âmbito da Administração Directa onde se deve

encontrar o titular do poder disciplinar de entre os titulares dos órgãos

dirigentes.

Os titulares dos órgãos dirigentes respondem disciplinarmente perante os

membros do governo.

Os trabalhadores respondem perante os seus superiores.

Ver:

Arts. 41º a 44º - a aceitação da nomeação desencadeia o início de funções.

Art. 42º, nº 7 - a falta de aceitação determina a caducidade automática do acto de nomeação

que não pode ser repetido no procedimento em que foi praticado.

Art. 76º “ Poder disciplinar”

Art. 204º “Alteração da situação jurídico-funcional do trabalhador”.
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1-É excluída a responsabilidade disciplinar do trabalhador que atue no cumprimento de

ordens ou instruções emanadas de legítimo superior hierárquico e em matéria de

serviço, quando previamente delas tenha reclamado ou exigido a sua transmissão ou

confirmação por escrito.

2-Considerando ilegal a ordem ou instrução recebidas, o trabalhador faz

expressamente menção desse facto ao reclamar ou ao pedir a sua transmissão ou

confirmação por escrito.

3-Quando a decisão da reclamação ou a transmissão ou confirmação da ordem ou

instrução por escrito não tenham lugar dentro do tempo em que, sem prejuízo, o

cumprimento destas possa ser demorado, o trabalhador comunica, também por

escrito, ao seu imediato superior hierárquico, os termos exatos da ordem ou

instrução recebidas e da reclamação ou do pedido formulados, bem como a não

satisfação destes, executando seguidamente a ordem ou instrução.

4-Quando a ordem ou instrução sejam dadas com menção de cumprimento imediato e

sem prejuízo do disposto nos n.os 1 e 2, a comunicação referida na parte final do

número anterior é efetuada após a execução da ordem ou instrução.

5-Cessa o dever de obediência sempre que o cumprimento das ordens ou instruções

implique a prática de qualquer crime.

Art. 177º 
Exclusão da responsabilidade disciplinar
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Ver:

Art. 73º, nº 8 (dever de obediência)

Art. 190º , nº 2, al. e) (circunstâncias dirimentes da responsabilidade disciplinar

Art. 271º, nº 1 e nº 2 da CRP (exclusão da responsabilidade disciplinar)

Art. 37º do Código Penal (Obediência indevida desculpante)

O Art. 177º, nº 1, consagra uma causa de exclusão da ilicitude. 

Situações em que o trabalhador tem que obedecer:

Art. 177º, nº 1 a 4 – o trabalhador continua vinculado ao dever de obediência mas, 

cumpridos os devidos requisitos, não incorre em responsabilidade disciplinar;

Art. 177º, nº 5 – o trabalhador não está vinculado ao dever de obediência porque 

este não existe, cessa .

Ordens para serem executadas de imediato - o trabalhador deve cumprir a ordem e 

dar execução logo de seguida ao procedimento descrito no art. 177º, nº 3. 
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Artº 178º

Prescrição da infracção disciplinar e do procedimento disciplinar

1 - A infração disciplinar prescreve no prazo de um ano sobre a respetiva prática, salvo quando consubstancie

também infração penal, caso em que se sujeita aos prazos de prescrição estabelecidos na lei penal à data

da prática dos factos.

2 - O direito de instaurar o procedimento disciplinar prescreve no prazo de 60 dias sobre o conhecimento da

infração por qualquer superior hierárquico.

3 - Suspendem os prazos prescricionais referidos nos números anteriores, por um período até seis meses, a

instauração de processo de sindicância aos órgãos ou serviços, ou de processo de inquérito ou disciplinar,

mesmo que não dirigidos contra o trabalhador a quem a prescrição aproveite, quando em qualquer deles

venham a apurar-se infrações por que seja responsável.

4 - A suspensão do prazo prescricional da infração disciplinar opera quando, cumulativamente:

a) Os processos referidos no número anterior tenham sido instaurados nos 30 dias seguintes à suspeita da

prática de factos disciplinarmente puníveis;

b) O procedimento disciplinar subsequente tenha sido instaurado nos 30 dias seguintes à receção daqueles 

processos, para decisão, pela entidade competente; 

c) À data da instauração dos processos e procedimento referidos nas alíneas anteriores, não se encontre já 

prescrito o direito de instaurar procedimento disciplinar. 

5 - O procedimento disciplinar prescreve decorridos 18 meses, a contar da data em que foi instaurado quando,

nesse prazo, o trabalhador não tenha sido notificado da decisão final.

6 - A prescrição do procedimento disciplinar referida no número anterior suspende-se durante o tempo em que, 

por força de decisão ou de apreciação judicial de qualquer questão, a marcha do correspondente processo 

não possa começar ou continuar a ter lugar. 

7 - A prescrição volta a correr a partir do dia em que cesse a causa da suspensão. 
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Ver: 

Art. 193º (prescrição das sanções disciplinares)

Art. 228º, nº 2 (renovação do procedimento disciplinar)

Art. 232º, nº 5 (processo de averiguações)

Art. 234º (relatório)

O art. 178º disciplina a questão da prescrição relativa:

 À infracção disciplinar

 Ao direito de instaurar o procedimento disciplinar

 Ao procedimento disciplinar

A verificação da prescrição conduz à extinção do direito.

O prazo de 60 dias do art. 178º, nº 2, conta-se a partir do momento do conhecimento

de todos os elementos integradores da infracção: autoria, modo, tempo, e o lugar da

sua prática.

Nas infrações permanentes o prazo de prescrição corre a partir do último acto ilícito.

Nas infracções de execução instantânea, o prazo de prescrição corre desde o dia em

que o facto se tiver consumado.
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Jurisprudência

 O Ac. STA de 11/01/2011, Proc. nº 1214/09 .

II - O início do prazo de prescrição, nas infracções continuadas, não coincide com

a prática dos primeiros factos integrantes da infracção, mas sim com o último

[art. 119.º, n.º 2, alínea b), do Código Penal], pelo que, no âmbito de uma

infracção continuada, pode ser dada relevância disciplinar a factos ocorridos

mais de três anos antes da data da instauração do processo disciplinar.

 O Ac. TCA (Sul) de 23/05/2013, Proc. nº 03527/08

I- Nas infracções continuadas o prazo de prescrição não começa a correr

enquanto não cessar a conduta faltosa.

 O Ac. TCA (Norte) de 27/05/2010, Proc. nº 173/04BEMDL

4. Por analogia com o que se passa no direito criminal, a infracção permanente

prescreve desde o dia em que cessa a consumação e a infracção continuada

prescreve desde o dia da prática do último acto infraccional.
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Causas de suspensão da prescrição do direito de instaurar o procedimento

disciplinar:

 A instauração de processo de inquérito

 A instauração processo disciplinar

As causas de suspensão do prazo prescricional, enunciadas no art. 178º, nº 3 e nº

4, fazem parar o decurso do tempo de prescrição mas não o faz retornar ao início

– cfr. art. 178º, nº 7.

A suspensão pode durar até seis meses se ocorrerem cumulativamente os três

requisitos do artº 178º, nº 4.

O procedimento disciplinar prescreve decorridos 18 meses a contar da data em

que foi instaurado se dentro desse prazo o trabalhador não tiver sido notificado

da decisão final.

“III - O prazo de 18 meses previsto no art. 6º, n.º 6, do actual ED conta-se da data

de instauração do procedimento disciplinar, não refluindo ao início do inquérito

anterior mesmo que este haja sido convertido na fase instrutória do processo

disciplinar “– cfr. Ac. STA de 15/05/2013, Proc. nº 413/12.
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Artigo 179.º 

Infracção disciplinar e processo penal

1- Quando o agente de um crime cujo julgamento seja da competência do tribunal

de júri ou do tribunal coletivo seja um trabalhador em funções públicas, a

secretaria do tribunal por onde corra o processo, no prazo de 24 horas sobre o

trânsito em julgado do despacho de pronúncia ou equivalente, entrega, por

termo nos autos, cópia de tal despacho ao Ministério Público, a fim de que este

a remeta ao órgão ou serviço em que o trabalhador desempenha funções.

2- Quando um trabalhador em funções públicas seja condenado pela prática de

crime, aplica-se, com as necessárias adaptações, o disposto no número

anterior.

3- A condenação em processo penal não prejudica o exercício da ação disciplinar

quando a infração penal constitua também infração disciplinar.

4- Quando os factos praticados pelo trabalhador sejam passíveis de ser

considerados infração penal, dá-se obrigatoriamente notícia deles ao Ministério

Público competente para promover o procedimento criminal, nos termos do

artigo 242.º do Código de Processo Penal, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 78/87,

de 17 de fevereiro, na redação atual.



24

 Ver art. 297º e art. 66º do Código Penal - efeitos penais da condenação por

prática de crime num trabalhador em funções públicas.

 Independência e autonomia entre infracção disciplinar e infracção criminal. O

mesmo facto pode dar origem a diferentes tipos de responsabilidade por

afectar bens jurídicos diferentes.

 Independência e autonomia das sanções, não existindo violação da regra non

bis in idem.

 A existência de procedimento disciplinar e de punição disciplinar pressupõe

que os factos integrem o conceito de infracção disciplinar.

 O poder disciplinar é um poder administrativo e não jurisdicional tendo a

Administração Pública autonomia relativamente à relevância dos factos em

sede disciplinar.

 Pode não existir a prática de um crime e existir a prática de infracção

disciplinar (autonomia das infracções).

 Se o prazo prescricional disciplinar já tiver decorrido a Administração beneficia

do prazo prescricional penal mesmo que não haja infracção penal? - cfr. o art.

178º, nº 7, que estabelece a suspensão de prazos prescricionais a propósito de

decisão judicial ou da apreciação de qualquer questão que impeça a marcha do

processo.
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Art. 180º 

Escala das sanções disciplinares

1 - As sanções disciplinares aplicáveis aos trabalhadores em funções públicas 

pelas infrações que cometam são as seguintes: 

a) Repreensão escrita; 

b) Multa; 

c) Suspensão; 

d) Despedimento disciplinar ou demissão. 

2 - Aos titulares de cargos dirigentes e equiparados é aplicável a sanção

disciplinar de cessação da comissão de serviço, a título principal ou

acessório.

3 - Não pode ser aplicada mais de uma sanção disciplinar por cada infração,

pelas infrações acumuladas que sejam apreciadas num único processo ou pelas

infrações apreciadas em processos apensados.

4 - As sanções disciplinares são registadas no processo individual do

trabalhador.
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Sanção disciplinar é:

 Um acto administrativo de natureza sancionatória

 Um acto administrativo que se destina a repor o equilíbrio da relação

jurídica de emprego perturbado pela violação dos deveres funcionais

gerais e/ou especiais

 Está sujeita ao princípio da tipicidade

 Está sujeita ao princípio da proibição de punição múltipla (por uma

única infracção ou por múltiplas e sucessivas infracções)

 Aplica-se em caso de apensação de processos (art. 199º)

 Tem um objectivo repressivo (prevenção especial)

 Deve constar do registo individual (cadastro) de cada trabalhador - cfr.

art. 190º, nº 2, al. a) e art. 191º, nº 1, al. f)



Art. 181º

Caracterização das sanções disciplinares 

27

1 - A sanção de repreensão escrita consiste em mero reparo pela irregularidade

praticada.

2 - A sanção de multa é fixada em quantia certa e não pode exceder o valor

correspondente a seis remunerações base diárias por cada infração e um valor

total correspondente à remuneração base de 90 dias por ano.

3 - A sanção de suspensão consiste no afastamento completo do trabalhador do

órgão ou serviço durante o período da sanção.

4 - A sanção de suspensão varia entre 20 e 90 dias por cada infração, num máximo

de 240 dias por ano.

5 - A sanção de despedimento disciplinar consiste no afastamento definitivo do

órgão ou serviço do trabalhador com contrato de trabalho em funções públicas,

cessando o vínculo de emprego público.

6 - A sanção de demissão consiste no afastamento definitivo do órgão ou serviço

do trabalhador nomeado, cessando o vínculo de emprego público.

7 - A sanção de cessação da comissão de serviço consiste na cessação

compulsiva do exercício de cargo dirigente ou equiparado.
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A sanção disciplinar de suspensão implica a retirada do trabalhador do exercício

das funções, que deixa de usufruir dos respectivos direitos: remuneração, e

contagem de tempo de serviço para efeitos de antiguidade.

A sanção de suspensão tem natureza diferente da medida cautelar prevista no art.

211º (suspensão preventiva).

As sanções disciplinares mais graves são:

 Demissão para os trabalhadores nomeados

 Despedimento disciplinar para os contratados

 Implicam a inviabilidade da manutenção da relação jurídica de emprego, por

força da gravidade do comportamento do trabalhador, mas não implicam

necessariamente uma impossibilidade do trabalhador poder vir mais tarde a ser

titular de uma relação de emprego público (art. 182º, nº 4).



Art. 182º

Efeitos das sanções disciplinares
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1- As sanções disciplinares produzem unicamente os efeitos previstos na

presente lei.

2- A sanção de suspensão determina, por tantos dias quantos os da sua duração,

o não exercício de funções e a perda das remunerações correspondentes e da

contagem do tempo de serviço para antiguidade.

3- A aplicação da sanção de suspensão não prejudica o direito dos trabalhadores

à manutenção, nos termos legais, das prestações do respetivo regime de

proteção social.

4- As sanções de despedimento disciplinar ou de demissão importam a perda de

todos os direitos do trabalhador, salvo quanto à reforma por velhice ou à

aposentação, nos termos e condições previstos na lei, mas não o

impossibilitam de voltar a exercer funções em órgão ou serviço que não exijam

as particulares condições de dignidade e confiança que aquelas de que foi

despedido ou demitido exigiam.

5- A sanção de cessação da comissão de serviço implica o termo do exercício do

cargo dirigente ou equiparado e a impossibilidade de exercício de qualquer

cargo dirigente ou equiparado durante o período de três anos, a contar da data

da notificação da decisão.
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Os efeitos das sanções disciplinares estão fixados na lei e são taxativos – reflexo do

princípio da tipicidade das sanções disciplinares.

 A cessação da relação jurídica de emprego público como sanção disciplinar não

pode funcionar como meio que impeça o acesso ao emprego público, sob pena

de se traduzir numa limitação inconstitucional ao direito de acesso ao exercício

de funções públicas - cfr. o art. 30, nº 4, da CRP.

 O trabalhador despedido ou demitido pode lançar mão do instituto da

reabilitação.

 O trabalhador despedido ou demitido que lance mão do instituto da reabilitação

não lhe dá o direito de restabelecer o vínculo de emprego público previamente

estabelecido – cfr. art. 240º, nº 5.



Art. 183º 

Infracção disciplinar 
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Considera-se infração disciplinar o comportamento do trabalhador, por

ação ou omissão, ainda que meramente culposo, que viole deveres

gerais ou especiais inerentes à função que exerce.
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A infracção disciplinar tem por base  a verificação do incumprimento de um dever 

funcional.

Elementos essenciais da infracção disciplinar:

 Facto (acção/omissão)

 Ilicitude

 Culpa

A indicação dos factos considerados ilícitos e que poderão determinar a aplicação

de sanções disciplinares é exemplificativa (art. 264º, nº 3), daí a necessidade de:

 Uma maior exigência na tomada de decisão

 A importância do cumprimento do dever de fundamentação



Art. 184º 

Repreensão escrita 
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A sanção disciplinar de repreensão escrita é aplicável a infrações leves

de serviço.
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A sanção disciplinar de repreensão por escrito pode ser aplicada sem instauração

prévia de processo disciplinar, ainda que a audiência e a defesa do trabalhador

tenham de ser consagradas – cfr. art. 194º, nº 2.

Nota:

 As infracções disciplinares não são típicas

 A lei enuncia tipologias de factos e não factos típicos

 O superior hierárquico é que vai avaliar do comportamento do trabalhador e

apurar se se está perante uma infracção disciplinar leve, de forma a aplicar a

sanção de repreensão por escrito



Art. 185º 

Multa
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A sanção disciplinar de multa é aplicável a casos de negligência ou má

compreensão dos deveres funcionais, nomeadamente aos trabalhadores que:

a) Não observem os procedimentos estabelecidos ou cometam erros por

negligência, de que não resulte prejuízo relevante para o serviço;

b) Desobedeçam às ordens dos superiores hierárquicos, sem consequências

importantes;

c) Não usem de correção para com os superiores hierárquicos, subordinados ou

colegas ou para com o público;

d) Pelo defeituoso cumprimento ou desconhecimento das disposições legais e

regulamentares ou das ordens superiores, demonstrem falta de zelo pelo

serviço;

e) Não façam as comunicações de impedimentos e suspeições previstas no Código

do Procedimento Administrativo.



Art. 186º

Suspensão 
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A sanção disciplinar de suspensão é aplicável aos trabalhadores que atuem com grave negligência ou com grave

desinteresse pelo cumprimento dos deveres funcionais e àqueles cujos comportamentos atentem gravemente

contra a dignidade e o prestígio da função, nomeadamente quando:

a) Deem informação errada a superior hierárquico;

b) Compareçam ao serviço em estado de embriaguez ou sob o efeito de estupefacientes ou drogas equiparadas; 

c) Exerçam funções em acumulação, sem autorização ou apesar de não autorizados ou, ainda, quando a 

autorização tenha sido concedida com base em informações ou elementos, por eles fornecidos, que se 

revelem falsos ou incompletos; 

d) Demonstrem desconhecimento de normas essenciais reguladoras do serviço, do qual haja resultado prejuízos 

para o órgão ou serviço ou para terceiros; 

e) Dispensem tratamento de favor a determinada entidade, singular ou coletiva; 

f) Omitam informação que possa ou deva ser prestada ao cidadão ou, com violação da lei em vigor sobre acesso 

à informação, revelem factos ou documentos relacionados com os procedimentos administrativos, em curso 

ou concluídos; 

g) Desobedeçam escandalosamente, ou perante o público e em lugar aberto ao mesmo, às ordens superiores; 

h) Prestem falsas declarações sobre justificação de faltas; 

i) Violem os procedimentos da avaliação do desempenho, incluindo a aposição de datas sem correspondência 

com o momento da prática do ato; 

j) Agridam, injuriem ou desrespeitem gravemente superior hierárquico, colega, subordinado ou terceiro, fora dos 

locais de serviço, por motivos relacionados com o exercício das funções; 

k) Recebam fundos, cobrem receitas ou recolham verbas de que não prestem contas nos prazos legais; 

l) Violem, com culpa grave ou dolo, o dever de imparcialidade no exercício das funções; 

m) Usem ou permitam que outrem ou se sirva de quaisquer bens pertencentes aos órgãos ou serviços, cuja posse 

ou utilização lhes esteja confiada, para fim diferente daquele a que se destinam; 

n) Violem os deveres previstos nos n.os 1 e 2 do artigo 24.º 
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Na aplicação da sanção disciplinar de suspensão exige-se uma mais concreta e

vinculante enunciação dos factos.

Regime de acumulação de funções

O regime de acumulação de funções constitui uma situação funcional anormal

atenta a regra da exclusividade do exercício de funções públicas, prevista no art.

20º e segs.

O regime de acumulação com funções/actividades privadas genericamente não é

admitido e, no caso de ser admissível, depende de autorização da entidade

competente.

O impedimento de acumulação de funções resulta desde logo do art. 269º, nº 4, da

CRP.



Art. 187º

Despedimento disciplinar ou demissão 
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As sanções de despedimento disciplinar ou de demissão são aplicáveis

em caso de infração que inviabilize a manutenção do vínculo de emprego

público nos termos previstos na presente lei.
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O pressuposto fundamental para a aplicação da sanção de despedimento

disciplinar é o da impossibilidade da subsistência da relação jurídica funcional.

A Administração deverá sempre demonstrar que se encontra preenchido o

requisito da impossibilidade da subsistência da relação jurídica funcional na

decisão a proferir, não podendo ficar-se por uma subsunção dos factos a alguma

das alíneas do art. 297º.

Esta obrigação resulta do facto de estarmos perante uma sanção disciplinar que

faz cessar a relação jurídica de emprego com todas as consequências que tal

decisão implica.



Art. 188º 

Cessação da comissão de serviço
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1 - A sanção disciplinar de cessação da comissão de serviço é aplicável, a título

principal, aos titulares de cargos dirigentes e equiparados que:

a) Não procedam disciplinarmente contra os trabalhadores seus subordinados

pelas infrações de que tenham conhecimento;

b) Não participem criminalmente infração disciplinar de que tenham

conhecimento no exercício das suas funções, que revista caráter penal;

c) Autorizem, informem favoravelmente ou omitam informação, relativamente à

situação jurídico-funcional de trabalhadores, em violação das normas que

regulam o vínculo de emprego público;

d) Violem as normas relativas à celebração de contratos de prestação de serviço.

2 - A sanção disciplinar de cessação da comissão de serviço é sempre aplicada

acessoriamente aos titulares de cargos dirigentes e equiparados por qualquer

infração disciplinar punida com sanção disciplinar igual ou superior à de multa.
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Esta sanção disciplinar de cessação de comissão de serviço pode ser aplicada a

titulo principal, ou como sanção acessória .

 Sanção exclusiva para quem seja provido em comissão de serviço, em cargos

dirigentes ou equiparados, e justificada pelo incumprimento de deveres

associados precisamente à função de dirigente e de gestão.

 Qualquer infracção dos deveres de direcção excluídos deste preceito legal não

pode ser sancionada com a cessação da comissão de serviço .

 Caso o dirigente ou equiparado for sancionado por outra infracção, que não

esteja ligada ao desempenho de funções dirigentes, com sanção superior à de

multa, a cessação de comissão de serviço é aplicada como sanção acessória.

 Espécie de sanção automática – art. 188º nº 2, sendo que, o art. 30º, nº 4, da CRP

proíbe a aplicação automática de sanções.



Art. 189º 

Medida das sanções disciplinares
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Na aplicação das sanções disciplinares atende-se aos critérios gerais enunciados

nos artigos 184.º a 188.º, à natureza, à missão e às atribuições do órgão ou

serviço, ao cargo ou categoria do trabalhador, às particulares responsabilidades

inerentes à modalidade do seu vínculo de emprego público, ao grau de culpa, à

sua personalidade e a todas as circunstâncias em que a infração tenha sido

cometida que militem contra ou a favor dele.



43

Enuncia os critérios para a ponderação discricionária da Administração.

Prática de actos de poder público que limitam os direitos dos trabalhadores e
devem pautar-se por princípios de:

 Proporcionalidade

 Adequação

 Necessidade

A escolha e a aplicação das sanções disciplinares é uma actividade discricionária
mas não é uma actividade arbitrária.

O raciocínio que levou à aplicação da sanção disciplinar, naquela medida, deve
constar da fundamentação do respectivo acto sancionatório.



Art. 190º 

Circunstâncias dirimentes e 

atenuantes da responsabilidade disciplinar
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1 - São circunstâncias dirimentes da responsabilidade disciplinar: 

a)  A coação física; 

b) A privação acidental e involuntária do exercício das faculdades intelectuais no

momento da prática da infração;

c)  A legítima defesa, própria ou alheia; 

d)  A não exigibilidade de conduta diversa; 

e)  O exercício de um direito ou o cumprimento de um dever. 

2 - São circunstâncias atenuantes especiais da infração disciplinar: 

a) A prestação de mais de 10 anos de serviço com exemplar comportamento e zelo;

b) A confissão espontânea da infração; 

c) A prestação de serviços relevantes ao povo português e a atuação com mérito

na defesa da liberdade e da democracia;

d) A provocação; 

e) O acatamento bem intencionado de ordem ou instrução de superior hierárquico,

nos casos em que não fosse devida obediência.

3 - Quando existam circunstâncias atenuantes que diminuam substancialmente a

culpa do trabalhador, a sanção disciplinar pode ser atenuada, aplicando-se

sanção disciplinar inferior.
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As circunstâncias dirimentes conduzem à extinção da responsabilidade disciplinar, 

por exclusão:

- da ilicitude do comportamento (exercício de um direito) e/ou

-- da culpa (coacção física, privação da capacidade, não exigibilidade)

As circunstâncias atenuantes  especiais da infracção integram um conjunto de 

situações a considerar para efeitos de determinação da sanção disciplinar a aplicar.

A verificação de uma circunstância dirimente impede a verificação da totalidade

dos elementos constitutivos da infracção disciplinar e, consequentemente, a

verificação integral dos requisitos para punir disciplinarmente.

O direito de objecção de consciência, previsto no Código Deontológico dos

Médicos, integra a clausula prevista neste art. 190º, nº 1, al. e).

O elenco parece ser taxativo mas se o direito penal contiver outras circunstâncias

será de as ponderar em sede de decisão disciplinar.

Ao nível da diminuição da culpa atribui-se um poder discricionário no processo

decisório, que terá de obedecer aos princípios da proporcionalidade, e da

imparcialidade, exigindo-se uma decisão transparente e fundamentada, que irá

conduzir à aplicação de uma sanção inferior à que se aplicaria.



Art. 191º

Circunstâncias agravantes especiais 

da responsabilidade disciplinar 
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1 - São circunstâncias agravantes especiais da infração disciplinar: 

a) A intenção de, pela conduta seguida, produzir resultados prejudiciais ao órgão ou

serviço ou ao interesse geral, independentemente de estes se terem verificado;

b) A produção efetiva de resultados prejudiciais ao órgão ou serviço ou ao interesse geral,

nos casos em que o trabalhador pudesse prever essa consequência como efeito

necessário da sua conduta;

c) A premeditação; 

d) A comparticipação com outros indivíduos para a sua prática; 

e) O facto de ter sido cometida durante o cumprimento de sanção disciplinar ou enquanto 

decorria o período de suspensão da sanção disciplinar; 

f) A reincidência; 

g) A acumulação de infrações. 

2 - A premeditação consiste na intenção de cometimento da infração, pelo menos, 24 horas 

antes da sua prática. 

3 - A reincidência ocorre quando a infração é cometida antes de decorrido um ano sobre o 

dia em que tenha findado o cumprimento de sanção disciplinar aplicada por virtude de 

infração anterior. 

4 - A acumulação ocorre quando duas ou mais infrações são cometidas na mesma ocasião 

ou quando uma é cometida antes de ter sido punida a anterior. 
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Elenco taxativo de situações que se reportam à data dos factos, ou a datas

anteriores aos factos.

 Dificuldade em provar a “intenção” e de apurar o período temporal da

premeditação que terão de ser avaliados durante a fase da instrução (princípio

do inquisitório).

 A reincidência traduz-se sobretudo no desprezo pelo cumprimento de deveres

funcionais de forma repetitiva.

 A acumulação verifica-se quando ocorre uma nova infracção, antes de ter sido

punida a infracção anterior, ou se duas ou mais infracções são cometidas na

mesma altura.

 A acumulação não se pode confundir com a prática de infracção na forma

continuada.



Art. 192º

Suspensão da sanção disciplinar

48

1 - As sanções disciplinares previstas nas alíneas a) a c) do n.º 1 do artigo 180.º

podem ser suspensas quando, atendendo à personalidade do trabalhador, às

condições da sua vida, à sua conduta anterior e posterior à infração e às

circunstâncias desta, se conclua que a simples censura do comportamento e a

ameaça da sanção disciplinar realizam de forma adequada e suficiente as

finalidades da punição

2 - O tempo de suspensão da sanção disciplinar não é inferior a seis meses para

as sanções disciplinares de repreensão escrita e de multa e a um ano para a

sanção disciplinar de suspensão, nem superior a um e dois anos,

respetivamente

3 - Os tempos previstos no número anterior contam-se desde a data da

notificação ao trabalhador da respetiva decisão

4 - A suspensão caduca quando o trabalhador venha a ser, no seu decurso,

condenado novamente em processo disciplinar.
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Esta suspensão é relativa à execução da sanção disciplinar.

A possibilidade de suspensão da execução da sanção está formalizada de modo a

permitir ao órgão competente avaliar da sua aplicação estabelecendo a lei os

limites da duração e da suspensão.

Pode suspender-se em função da gravidade e com prazos variáveis a sanção

disciplinar de:

 Repreensão escrita

 Multa

 Suspensão

A caducidade da suspensão deverá operar quando ocorrer a condenação em novo

processo disciplinar.

A sanção disciplinar suspensa na sua execução extingue-se no caso de não se

verificar nenhum fundamento para a sua caducidade.



Art. 193º

Prescrição das sanções disciplinares
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As sanções disciplinares prescrevem nos prazos seguintes, contados da data em

que a decisão se tornou inimpugnável:

a) Um mês, nos casos de sanção disciplinar de repreensão escrita; 

b) Três meses, nos casos de sanção disciplinar de multa; 

c) Seis meses, nos casos de sanção disciplinar de suspensão; 

d) Um ano, nos casos de sanções disciplinares de despedimento disciplinar ou

de demissão e de cessação da comissão de serviço.
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Em caso de cessação do vínculo entende-se que a sanção disciplinar não

poderá ser executada.

 Ver o art. 178º nº 5, que regula a prescrição do procedimento disciplinar.

 O prazo de prescrição conta-se a partir do momento em que a sanção

disciplinar não pode mais ser impugnada.

 A verificação da prescrição das sanções implica que estas não podem

mais ser executadas, uma vez que não foram executadas nos prazos

indicados.



Artigo 194.º 

Obrigatoriedade de processo disciplinar
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1 - As sanções disciplinares de multa e superiores são sempre aplicadas após o

apuramento dos factos em processo disciplinar.

2 - A sanção disciplinar de repreensão escrita é aplicada sem dependência de

processo, mas com audiência e defesa do trabalhador.

3 - A requerimento do trabalhador é lavrado auto das diligências referidas no

número anterior, na presença de duas testemunhas por ele indicadas.

4 - Para os efeitos do disposto no n.º 2, o trabalhador tem o prazo máximo de cinco

dias para, querendo, produzir a sua defesa por escrito.
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Regra geral – não pode existir punição disciplinar sem a existência prévia de um

procedimento disciplinar destinado a reunir todos os factos relevantes e sem que

seja permitida uma ampla defesa ao trabalhador.

Excepção à regra geral – a aplicação da sanção de repreensão escrita, desde que

se salvaguardem os direitos de defesa e de audiência do trabalhador, uma vez que

esta sanção apesar de ser leve irá constar do registo do trabalhador.

Ver:

 Art. 205º - início e instrução do procedimento disciplinar

 Art. 298º - procedimento para despedimento ou demissão

 Art. 269º da CRP que consagra a garantia de processo disciplinar com audiência

e defesa do trabalhador e art. 214º sobre a natureza da defesa do trabalhador



Do Procedimento Disciplinar Comum e Especial 
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Artigo 195.º 

Formas de processo
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1 - O processo disciplinar é comum ou especial. 

2 - O processo especial aplica-se nos casos expressamente previstos na lei e o

comum em todos os casos a que não corresponda processo especial.

3 - Os processos especiais regulam-se pelas disposições que lhes são próprias e,

na parte nelas não prevista, pelas disposições respeitantes ao processo

comum.
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Estão previstos quatro espécies de processos especiais

Processos especiais:

 Inquérito e Sindicância (arts. 229 a 231º)

 Averiguações (arts. 232º a 234º)

 Revisão do procedimento disciplinar (arts. 235º a 239º)

 Reabilitação (art. 240º)

O processo disciplinar guia-se por um conjunto de princípios específicos,

designadamente:

 O da legalidade – art. 266º da CRP

 O do inquisitório –arts. 201º 210º e 212º

 O do contraditório – relevante na fase da defesa

 O da publicidade – após a dedução de acusação

 O do princípio da presunção de inocência



Artigo 196.º 

Competência para a instauração do procedimento disciplinar
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1 - Sem prejuízo do disposto nos números seguintes, é competente para instaurar

ou mandar instaurar procedimento disciplinar contra os respetivos

subordinados qualquer superior hierárquico, ainda que não seja competente

para aplicar a sanção.

2 - Compete ao membro do Governo respetivo a instauração de procedimento

disciplinar contra os dirigentes máximos dos órgãos ou serviços.

3 - A competência disciplinar dos superiores hierárquicos envolve a dos seus

inferiores hierárquicos dentro do órgão ou serviço.
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A competência para instaurar ou mandar instaurar o procedimento disciplinar

pertence a qualquer superior hierárquico.

O acto de instauração do procedimento disciplinar é sindicável e pode ser avaliado

à luz do art. 152º do CPA.

Regra geral da competência:

 A competência disciplinar integra em regra os poderes hierárquicos

enunciando-se aqui o princípio geral da competência simultânea dos superiores

e dos subalternos.

Regra especial da competência:

 A competência do dirigente máximo do órgão e/ou do serviço para aplicação

das sanções disciplinares previstas no art. 180º, nº 1, e nº 2 – cfr. art. 197º, nº 2.

A competência aqui enunciada é a do poder disciplinar.



Artigo 197.º 

Competência para aplicação das sanções disciplinares
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1 - A aplicação da sanção disciplinar prevista na alínea a) do n.º 1 do artigo 180.º é

da competência de todos os superiores hierárquicos em relação aos seus

subordinados.

2 - A aplicação das restantes sanções disciplinares previstas nos n.os 1 e 2 do

artigo 180.º é da competência do dirigente máximo do órgão ou serviço.

3 - Compete ao membro do Governo respetivo a aplicação de qualquer sanção

disciplinar aos dirigentes máximos dos órgãos ou serviços.

4 - Nas autarquias locais, associações e federações de municípios, bem como nos

serviços municipalizados, a aplicação das sanções disciplinares previstas nos

n.os 1 e 2 do artigo 180.º é da competência, respetivamente, dos correspondentes

órgãos executivos, bem como dos conselhos de administração.

5 - Nas assembleias distritais, a aplicação das sanções disciplinares previstas nos

n.os 1 e 2 do artigo 180.º é da competência do respetivo plenário.

6 - A competência prevista nos números anteriores não é delegável.



Artigo 198.º 

Local da instauração e mudança de órgão ou

serviço na pendência do procedimento
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1 - O procedimento disciplinar é instaurado no órgão ou serviço em que o

trabalhador exerce funções à data da infração.

2 - Quando, após a prática de uma infração disciplinar ou já na pendência do

respetivo processo, o trabalhador mude de órgão ou serviço, a sanção

disciplinar é aplicada pela entidade competente à data em que tenha de ser

proferida decisão, sem prejuízo de o procedimento ter sido mandado instaurar

e ter sido instruído no âmbito do órgão ou serviço em que o trabalhador

exercia funções à data da infração.
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Regra da competência punitiva prevista no art. 176º, nº 4, (alteração da situação

jurídico-funcional do trabalhador).

Ver o art. 242º:

 nº 6 “o exercício do poder disciplinar cabe à entidade cessionária, exceto

quando esteja em causa a aplicação de sanção disciplinar extintiva”

 nº 8 “ No caso em que a infracção imputada possa corresponder, em abstrato, a

sanção disciplinar extinta, o poder disciplinar pode ser delegado

expressamente na entidade cessionária e a decisão de aplicação da sanção

deve ser tomada pelo cedente e pelo cessionário, devendo o procedimento

disciplinar que apure a infracção disciplinar obedecer ao procedimento

disciplinar do vínculo de origem”.

Os trabalhadores em mobilidade:

 Estão numa situação laboral de cedência, mas mantêm um conjunto de

direitos/deveres em relação com o lugar de origem.

 Não se desligam funcionalmente da entidade de origem.



Artigo 199.º 

Apensação de processos
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1 - Para todas as infrações ainda não punidas cometidas por um trabalhador é

instaurado um único processo.

2 - Tendo sido instaurados diversos processos, são todos apensados àquele que

primeiro tenha sido instaurado.

3 - Quando, antes da decisão de um procedimento, sejam instaurados novos

procedimentos disciplinares contra o mesmo trabalhador, por infração

cometida no desempenho de funções, em acumulação, em outros órgãos ou

serviços, os novos procedimentos são apensados ao primeiro, ficando a

instrução de todos eles a cargo do instrutor deste.

4 - No caso referido no número anterior, a instauração dos procedimentos

disciplinares é comunicada aos órgãos ou serviços em que o trabalhador

desempenha funções, de igual modo se procedendo em relação à decisão

proferida.
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O presente preceito é taxativo e não confere qualquer poder discricionário ao

instrutor.

Existe:

 Uma obrigação de apensação dos novos processos disciplinares, no serviço de

origem, devendo correr aí a instrução de todos os processos

 Um dever de informação a todos os serviços onde o trabalhador desempenha

funções sobre a instauração de procedimentos disciplinares

 Um dever de informação a todos os serviços onde o trabalhador desempenha

funções sobre as decisões proferidas

Estas informações são relevantes até para a eventual graduação e medida da

sanção disciplinar a aplicar.



Artigo 200.º 

Natureza secreta do processo
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1 - O processo disciplinar é de natureza secreta até à acusação, podendo,

contudo, ser facultado ao trabalhador, a seu requerimento, para exame, sob

condição de não divulgar o que dele conste.

2 - O indeferimento do requerimento a que se refere o número anterior é

comunicado ao trabalhador no prazo de três dias.

3 - Não obstante a sua natureza secreta, é permitida a passagem de certidões

quando destinadas à defesa de interesses legalmente protegidos e em face de

requerimento especificando o fim a que se destinam, podendo ser proibida,

sob sanção disciplinar de desobediência, a sua publicação.

4 - A passagem de certidões é autorizada pelo instrutor até ao termo da fase de

defesa do trabalhador, sendo gratuita quando requerida por este.

5 - Ao trabalhador que divulgue matéria de natureza secreta, nos termos do

presente artigo, é instaurado, por esse facto, novo procedimento disciplinar.
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Ver :

O acesso à informação administrativa procedimental – arts. 82º a 85º do CPA 

Natureza secreta do processo disciplinar justifica-se:

 Pelos particulares interesses de natureza pessoal do trabalhador envolvido

 Pelo interesse de garantir o êxito das investigações necessariamente

existentes para o apuramento dos factos



Artigo 201.º 

Forma dos atos processuais e atos oficiosos
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1 - A forma dos atos, quando não seja regulada por lei, ajusta-se ao fim

que se tem em vista e limita-se ao indispensável para atingir essa

finalidade.

2 - Nos casos omissos, o instrutor pode adotar as providências que se

afigurem convenientes para a descoberta da verdade, em

conformidade com os princípios gerais do processo penal.



67

Seguimento do princípio do inquisitório – a adopção das medidas e das

providencias necessárias que se afigurem convenientes para a descoberta da

verdade.

Caso o instrutor necessite de adoptar providências que se afigurem convenientes

para a descoberta da verdade, deve socorrer-se do direito processual penal, no que

diz respeito a:

 Medidas Preventivas

 Garantias de segurança

Não se exige no procedimento disciplinar o mesmo rigor exigido no processo

penal.



Artigo 202.º 

Constituição de advogado
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1 - O trabalhador pode constituir advogado em qualquer fase do

processo, nos termos gerais de direito.

2 - O advogado exerce os direitos que a lei reconhece ao trabalhador.
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O trabalhador pode representar-se a si próprio ou fazer-se representar por

advogado.

Com a constituição de advogado há um conjunto de actos que têm que lhe ser

notificados:

 Consulta e exame do processo – art. 216º, nº 1, e art. 217º

 Inquirição de testemunhas – art. 218º, nº 7

Mas, a acusação e a decisão disciplinar devem ser notificadas pessoalmente ao

trabalhador – cfr. art. 214º, nº 1, e art. 222º

A constituição de advogado e o respectivo exercício de direitos é relevante para o

apuramento de:

 Irregularidades e invalidades e/ou

 Nulidades – cfr. artº 203



Artigo 203.º 

Nulidades
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1 - É insuprível a nulidade resultante da falta de audiência do trabalhador em

artigos de acusação, bem como a que resulte de omissão de quaisquer

diligências essenciais para a descoberta da verdade.

2 - As restantes nulidades consideram-se supridas quando não sejam objeto de

reclamação pelo trabalhador até à decisão final.

3 - Do despacho que indefira o requerimento de quaisquer diligências probatórias

cabe recurso hierárquico ou tutelar para o respetivo membro do Governo, a

interpor no prazo de cinco dias.

4 - O recurso referido no número anterior sobe imediatamente nos próprios

autos, considerando-se procedente quando, no prazo de 10 dias, não seja

proferida decisão que expressamente o indefira.
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Ver o art. 277º, nº 1, sobre o regime de subida dos recursos

Nulidade:

 Insuprível

 Suprível – se o trabalhador não reclamar da nulidade para o instrutor a mesma

considera-se suprida.

A nulidade insuprível redunda em sanção disciplinar anulável

Exemplos:

 Falta de notificação da acusação

 Acusação vaga e genérica

 Acusação sem referência ao tempo dos factos nem à sanção se pretende aplicar

 Concessão de prazo insuficiente para a defesa



Artigo 204.º 

Alteração da situação jurídico-funcional do trabalhador
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O trabalhador objeto de processo disciplinar, ainda que suspenso

preventivamente, não está impedido de alterar, nos termos legais, a sua situação

jurídico-funcional, designadamente candidatando-se a procedimentos concursais.



73

O trabalhador que foi objeto de um processo de natureza disciplinar mantém a 

sua relação jurídica de emprego, sem alteração da sua relação funcional.

Nota:

O trabalhador não pode ver os seus direitos diminuídos mesmo em caso de

suspensão preventiva,

O trabalhador cumprirá a sanção no local onde estiver a prestar o serviço,

caso venha a ser-lhe aplicada uma sanção disciplinar .



Procedimento 

Disciplinar 

Comum
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Fase de instrução do processo



Artigo 205.º 

Início e termo da instrução
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1 - A instrução do processo disciplinar inicia-se no prazo máximo de 10 dias, a

contar da data da notificação ao instrutor do despacho que o mandou instaurar,

e ultima-se no prazo de 45 dias, só podendo ser excedido este prazo por

despacho da entidade que o mandou instaurar, sob proposta fundamentada do

instrutor, nos casos de excecional complexidade.

2 - O prazo de 45 dias referido no número anterior conta-se da data de início da

instrução, determinada nos termos do número seguinte.

3 - O instrutor informa a entidade que o tenha nomeado, bem como o trabalhador e

o participante, da data em que dê início à instrução.

4 - O procedimento disciplinar é urgente, sem prejuízo das garantias de audiência e

defesa do trabalhador.
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A determinação do procedimento disciplinar interrompe a prescrição.

O prazo de 45 dias conta-se a partir do início da instrução, nos termos do art. 87º

do CPA – (cfr. art. 3º) e deve ser compatibilizado com os prazos prescricionais.

A lei não prevê a notificação:

 Do acto de nomeação do instrutor ao trabalhador, nem

 Do acto que instaura ou manda instaurar o procedimento disciplinar ao

trabalhador.

A lei prevê a comunicação do início da instrução:

 Ao trabalhador

 Ao participante

 À entidade que nomeia o instrutor.

O procedimento disciplinar é urgente e tem precedência sobre outros

procedimentos - cfr. art. 208º, nº 4.



Artigo 206.º 

Participação ou queixa
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1 - Todos os que tenham conhecimento de que um trabalhador praticou infração

disciplinar podem participá-la a qualquer superior hierárquico daquele.

2 - Quando se verifique que a entidade que recebeu a participação ou queixa não

tem competência para instaurar o procedimento disciplinar, aquelas são

imediatamente remetidas à entidade competente para o efeito.

3 - Para os efeitos do disposto no número seguinte, quando um trabalhador deixe

de comparecer ao serviço, sem justificação, durante cinco dias seguidos ou

10 interpolados, o respetivo superior hierárquico participa o facto, de

imediato, ao dirigente máximo do órgão ou serviço.

4 - O dirigente máximo do órgão ou serviço pode considerar, do ponto de vista

disciplinar, justificada a ausência, determinando o imediato arquivamento da

participação quando o trabalhador faça prova de motivos que considere

atendíveis.

5 - As participações ou queixas verbais são reduzidas a escrito por quem as

receba.

6 - Quando conclua que a participação é infundada e dolosamente apresentada

no intuito de prejudicar o trabalhador ou que contém matéria difamatória ou

injuriosa, a entidade competente para punir participa o facto criminalmente,

sem prejuízo de instauração de procedimento disciplinar ao trabalhador.



Artigo 207.º 

Despacho liminar
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1 - Assim que seja recebida participação ou queixa, a entidade competente para

instaurar procedimento disciplinar decide se a ele deve ou não haver lugar.

2 - Quando entenda que não há lugar a procedimento disciplinar, a entidade

referida no número anterior manda arquivar a participação ou queixa.

3 - No caso contrário, instaura ou determina que se instaure procedimento

disciplinar.

4 - Quando não tenha competência para aplicação da sanção disciplinar e entenda

que não há lugar a procedimento disciplinar, a entidade referida no n.º 1

sujeita o assunto a decisão da entidade competente.



79

Nº 4 - caso de não haver identidade entre quem manda instaurar e quem

pode aplicar a sanção, a lei manda remeter a decisão para a entidade

competente para punir.

Cabe ao órgão com competência para punir:

 A avaliação da censurabilidade do comportamento

 A ponderação da sanção a aplicar

 A decisão da razoabilidade de, dentro dos limites legais, proceder

ou não disciplinarmente



Artigo 208.º 

Nomeação do instrutor
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1- A entidade que instaure procedimento disciplinar nomeia um instrutor,

escolhido de entre trabalhadores do mesmo órgão ou serviço, titular de cargo

ou de carreira ou categoria de complexidade funcional superior à do

trabalhador ou, quando impossível, com antiguidade superior no mesmo cargo

ou em carreira ou categoria de complexidade funcional idêntica ou no

exercício de funções públicas, preferindo os que possuam adequada formação

jurídica.

2- Em casos justificados, a entidade referida no número anterior pode solicitar ao

respetivo dirigente máximo a nomeação de instrutor de outro órgão ou

serviço.

3- O instrutor pode escolher secretário de sua confiança, cuja nomeação compete

à entidade que o nomeou, e, bem assim, requisitar a colaboração de técnicos.

4- As funções de instrução preferem a quaisquer outras que o instrutor tenha a

seu cargo, ficando exclusivamente adstrito àquelas.
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.

O instrutor deverá:

 Ser titular de uma relação jurídica de emprego público e,

 Possuir formação jurídica (de preferência)

Casos justificados:

 Situação de impedimento funcional

 Não cumprimento de requisitos para assumir as funções de instrutor

A nomeação de instrutor que não preencha estes requisitos determina a nulidade

do acto de nomeação – cfr. art. 203º (incumprimento de uma diligência essencial

para a descoberta da verdade) – Ex: nomeação de instrutor sem formação jurídica

quando no serviço existe pessoa com formação jurídica.

Prioridade das funções de instrução – dada a natureza urgente do processo

disciplinar



Artigo 209.º 

Suspeição do instrutor
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1- O trabalhador e o participante podem deduzir a suspeição do instrutor do

processo disciplinar quando ocorra circunstância por causa da qual possa

razoavelmente suspeitar-se da sua isenção e da retidão da sua conduta,

designadamente:

a) Quando o instrutor tenha sido direta ou indiretamente atingido pela infração;

b) Quando o instrutor seja parente na linha reta ou até ao 3.º grau na linha

colateral do trabalhador, do participante ou de qualquer trabalhador ou

particular ofendido ou de alguém que, com os referidos indivíduos, viva em

economia comum;

c) Quando esteja pendente processo jurisdicional em que o instrutor e o

trabalhador ou o participante sejam intervenientes;

d) Quando o instrutor seja credor ou devedor do trabalhador ou do participante

ou de algum seu parente na linha reta ou até ao 3.º grau na linha colateral;

e) Quando haja inimizade grave ou grande intimidade entre o trabalhador e o

instrutor ou entre este e o participante ou o ofendido.

2 - A entidade que tenha mandado instaurar o procedimento disciplinar decide, em

despacho fundamentado, no prazo máximo de 48 horas.
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Ver:

Art. 69º e segs. do CPA - situações de impedimento, escusa, e suspeição.

O silencio da entidade competente perante o levantamento do incidente de

suspeição deverá accionar a via contenciosa para efeitos de condenação à

prática de acto devido.

Contudo, o legislador estabeleceu que, em determinadas situações

(impugnação administrativa), a ausência de decisão de indeferimento configura

uma situação de deferimento da pretensão – cfr. art. 203º, nº 4 (regime das

nulidades).

Relevância do acto que decide o incidente:

 No sentido da verificação do incidente a entidade deverá substituir o

instrutor

 No sentido da não verificação do incidente é susceptível de recurso

administrativo (com subida imediata, nos próprios autos) e é também

susceptível de impugnação junto dos tribunais – cfr. art. 227º, nº 3



Artigo 210.º 

Medidas cautelares
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Compete ao instrutor tomar, desde a sua nomeação, as medidas

adequadas para que não se possa alterar o estado dos factos e

documentos em que se descobriu ou se presume existir alguma

irregularidade, nem subtrair as provas desta...
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Necessidade de precaver a perda da possibilidade da descoberta da

verdade material.

Trata-se de uma enunciação discricionária do poder /dever do instrutor,

pelo que as diligências ordenadas devem obedecer:

 Ao princípio da imparcialidade

 Ao princípio da proporcionalidade

 Ao princípio da prossecução do interesse público – descoberta da

verdade disciplinar

 Ao princípio da legalidade – decisão devidamente fundamentada

As medidas cautelares perduram durante o tempo que se revelar

necessário ao cumprimento do objectivo legal e podem perdurar após o

encerramento da instrução.



Artigo 211.º 

Suspensão preventiva
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1- O trabalhador pode, sob proposta da entidade que tenha instaurado o

procedimento disciplinar ou do instrutor, e mediante despacho do dirigente

máximo do órgão ou serviço, ser preventivamente suspenso do exercício das

suas funções, sem perda da remuneração base, até decisão do procedimento,

mas por prazo não superior a 90 dias, sempre que a sua presença se revele

inconveniente para o serviço ou para o apuramento da verdade.

2 - A suspensão prevista no número anterior só pode ter lugar em caso de infração

punível com sanção disciplinar de suspensão ou superior.

3 - A notificação da suspensão preventiva é acompanhada de indicação, ainda que

genérica, da infração ou infrações imputadas ao trabalhador.
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A suspensão consubstancia aqui uma medida cautelar instrumental e não uma

sanção disciplinar .

O prazo de 90 dias conta-se nos termos do art. 87º do CPA (ex vi art. 3º).

Obrigação de notificação ao trabalhador, ainda que, de um modo genérico, da

infracção/infracções que motivam a suspensão preventiva.

A suspensão preventiva implica:

 A intervenção do instrutor

 A intervenção do dirigente máximo do órgão ou serviço

 Um despacho fundamentado com dispensa de audiência dos interessados –

cfr. art. 124º, nº 1, al. c), do CPA

Entende-se que o período de suspensão preventiva poderá ser descontado no

período de suspensão da sanção disciplinar aplicada.

A decisão de suspensão preventiva deve poder ser impugnável.



Artigo 212.º 

Instrução do processo
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1 - O instrutor faz autuar o despacho com a participação ou queixa e procede à
instrução, ouvindo o participante, as testemunhas por este indicadas e as
mais que julgue necessárias, procedendo a exames e mais diligências que
possam esclarecer a verdade e fazendo juntar aos autos o certificado de
registo disciplinar do trabalhador.

2 - O instrutor ouve o trabalhador, a requerimento deste e sempre que o entenda
conveniente, até se ultimar a instrução, e pode também acareá-lo com as
testemunhas ou com o participante.

3 - Durante a fase de instrução, o trabalhador pode requerer ao instrutor que
promova as diligências para que tenha competência e consideradas por aquele
essenciais para apuramento da verdade.

4 - Quando o instrutor julgue suficiente a prova produzida, pode, em despacho
fundamentado, indeferir o requerimento referido no número anterior.

5 - As diligências que tenham de ser feitas fora do lugar onde corra o processo
disciplinar podem ser requisitadas à respetiva autoridade administrativa ou
policial.

6 - Na fase de instrução do processo o número de testemunhas é ilimitado, sendo
aplicável o disposto nos n.os 4 e 5.

7 - Durante a fase de instrução e até à elaboração do relatório final, podem ser
ouvidos, a requerimento do trabalhador, representantes da associação sindical
a que o mesmo pertença.
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O princípio in dubio pro reo vigora em processo disciplinar sendo de aplicar no

caso de não ser possível fazer prova dos elementos constitutivos da infracção

disciplinar.

Nota:

 Maior amplitude de meios de prova em cumprimento do princípio do

inquisitório

 Possibilidade de recusa da audição de algumas testemunhas, por parte do

instrutor, no âmbito dos seus poderes de direcção da instrução, através de

despacho devidamente fundamentado



Artigo 213.º 

Termo da instrução
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1- Concluída a instrução, quando o instrutor entenda que os factos constantes

dos autos não constituem infração disciplinar, que não foi o trabalhador o

autor da infração ou que não é de exigir responsabilidade disciplinar por

virtude de prescrição ou de outro motivo, elabora, no prazo de cinco dias, o

seu relatório final, que remete imediatamente com o respetivo processo à

entidade que o tenha mandado instaurar, com proposta de arquivamento.

2- No caso contrário ao referido no número anterior, o instrutor deduz,

articuladamente, no prazo de 10 dias, a acusação.

3- A acusação contém a indicação dos factos integrantes da mesma, bem como

das circunstâncias de tempo, modo e lugar da prática da infração, bem como

das que integram atenuantes e agravantes, acrescentando a referência aos

preceitos legais respetivos e às sanções disciplinares aplicáveis.
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Ver:

Art. 203º, nº 1 (omissão de elementos e consequência jurídica)

Art. 205º, nº 1 (prazo de instrução)

Art. 220º, nº 5 (factos a considerar no despacho de punição)

Decisão:

 Acusação

 Arquivamento:

 O instrutor considera que os factos não constituem infracção disciplinar

 O trabalhador não é responsável pela prática da infracção

 Existem causas de exclusão da responsabilidade disciplinar

 Ocorreram causas de prescrição do procedimento disciplinar

 Ocorreram causas de prescrição da infracção disciplinar



Procedimento 

Disciplinar 

Comum
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Fase de defesa do trabalhador



Artigo 214.º 

Notificação da acusação

93

1- Da acusação extrai-se cópia, no prazo de 48 horas, para ser entregue ao trabalhador

mediante notificação pessoal ou, não sendo esta possível, por carta registada com

aviso de receção, marcando-se-lhe um prazo entre 10 e 20 dias para apresentar a sua

defesa escrita.

2- Quando não seja possível a notificação nos termos do número anterior,

designadamente por ser desconhecido o paradeiro do trabalhador, é publicado aviso

na 2.ª série do Diário da República, notificando-o para apresentar a sua defesa em

prazo não inferior a 30 nem superior a 60 dias, a contar da data da publicação

3- O aviso deve apenas conter a menção de que se encontra pendente contra o

trabalhador procedimento disciplinar e indicar o prazo fixado para apresentar a

defesa.

4- Quando o processo seja complexo, pelo número e natureza das infrações ou por

abranger vários trabalhadores, e precedendo autorização da entidade que mandou

instaurar o procedimento, o instrutor pode conceder prazo superior ao previsto no n.º

1, até ao limite de 60 dias.

5- Quando sejam suscetíveis de aplicação as sanções de despedimento disciplinar,

demissão ou cessação da comissão de serviço, a cópia da acusação é igualmente

remetida, no prazo previsto no n.º 1, à comissão de trabalhadores, e quando o

trabalhador seja representante sindical, à associação sindical respetiva

6- A remessa de cópia da acusação, nos termos do número anterior, não tem lugar

quando o trabalhador a ela se tenha oposto por escrito durante a fase de instrução.
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Notificações ao trabalhador, ver:

- Art. 219º, nº 5

- Art. 222º, nº 1

- Art. 223º

- Art. 225º, nº 2

- Art. 238º

O direito de defesa do trabalhador, reconhecido no art. 269º, nº 3, da CRP,

é um reflexo das garantias do processo penal e do procedimento

disciplinar de natureza sancionatória.

A notificação da acusação ao trabalhador constitui um acto fundamental

para o exercício do seu direito de defesa que deve ser preferencialmente

presencial.



Artigo 215.º 

Incapacidade física ou mental
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1 - Quando o trabalhador esteja incapacitado de organizar a sua defesa por motivo

de doença ou incapacidade física devidamente comprovadas, pode nomear um

representante especialmente mandatado para o efeito.

2 - Quando o trabalhador não possa exercer o direito referido no número anterior,

o instrutor nomeia-lhe imediatamente um curador, preferindo a pessoa a quem

competiria o acompanhamento, se este fosse requerido nos termos da lei civil.

3 - A nomeação referida no número anterior é restrita ao procedimento disciplinar,

podendo o representante usar de todos os meios de defesa facultados ao

trabalhador.

4 - Quando o instrutor tenha dúvidas sobre se o estado mental do trabalhador o

inibe de organizar a sua defesa, solicita uma perícia psiquiátrica nos termos do

n.º 6 do artigo 159.º do Código de Processo Penal, aplicável com as necessárias

adaptações.

5 - A realização da perícia psiquiátrica pode também ser solicitada nos termos do

n.º 7 do artigo 159.º do Código de Processo Penal, aplicável com as necessárias

adaptações.



Artigo 216.º 

Exame do processo e apresentação da defesa
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1- Sem prejuízo do disposto no artigo seguinte, durante o prazo para apresentação

da defesa, pode o trabalhador ou o seu representante ou curador referidos no

artigo anterior, bem como o advogado por qualquer deles constituído, examinar

o processo a qualquer hora de expediente.

2- A resposta é assinada pelo trabalhador ou por qualquer dos seus representantes

referidos no número anterior e é apresentada no lugar onde o procedimento

tenha sido instaurado.

3- Quando remetida pelo correio, a resposta considera-se apresentada na data da

sua expedição.

4- Na resposta, o trabalhador expõe com clareza e concisão os factos e as razões

da sua defesa.

5- A resposta que revele ou se traduza em infrações estranhas à acusação e que

não interesse à defesa é autuada, dela se extraindo certidão, que passa a ser

considerada como participação para efeitos de novo procedimento.

6- Com a resposta, pode o trabalhador apresentar o rol das testemunhas e juntar

documentos, requerendo também quaisquer diligências.

7- A falta de resposta dentro do prazo marcado vale como efetiva audiência do

trabalhador, para todos os efeitos legais.
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A recusa ilegítima da consulta do processo consubstancia uma nulidade

insuprível – cfr. art. 203º, nº 1

 Verificar se a defesa é apresentada dentro do prazo

 Se a defesa for enviada pelo correio, a resposta é tida por apresentada
na data da sua expedição

 A defesa apresentada fora de prazo é considerada como ausência
(total) de resposta - cfr. nº 7

 A lei atribui um valor ao silêncio do trabalhador face à audiência
considerando-a cumprida desde que o trabalhador tenha sido
devidamente notificado de todos os elementos para que pudesse
exercer o seu direito de defesa – mas este silêncio não poderá ser
entendido como uma aceitação/confissão dos factos por parte do
trabalhador.



Artigo 217.º 

Confiança do processo
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O processo pode ser confiado ao advogado do trabalhador, nos termos

e sob a cominação previstos no Código de Processo Civil, aplicáveis

com as necessárias adaptações.



Artigo 218.º 

Produção da prova oferecida pelo trabalhador
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1- As diligências requeridas pelo trabalhador podem ser recusadas em despacho do instrutor,

devidamente fundamentado, quando manifestamente impertinentes e desnecessárias.

2- Não podem ser ouvidas mais de três testemunhas por cada facto, podendo as que não

residam no lugar onde corre o processo, quando o trabalhador não se comprometa a

apresentá-las, ser ouvidas por solicitação a qualquer autoridade administrativa.

3- O instrutor pode recusar a inquirição das testemunhas quando considere suficientemente

provados os factos alegados pelo trabalhador.

4- A autoridade a quem seja solicitada a inquirição, nos termos da parte final do n.º 2, pode

designar instrutor ad hoc para o ato requerido.

5 - As diligências para a inquirição de testemunhas são notificadas ao trabalhador.

6- Aplica-se à inquirição referida na parte final do n.º 2, com as necessárias adaptações, o

disposto nos artigos 111.º e seguintes do Código de Processo Penal.

7- O advogado do trabalhador pode estar presente e intervir na inquirição das testemunhas.

8- O instrutor inquire as testemunhas e reúne os demais elementos de prova oferecidos pelo

trabalhador, no prazo de 20 dias, o qual pode ser prorrogado, por despacho, até 40 dias,

quando o exijam as diligências referidas na parte final do n.º 2.

9- Finda a produção da prova oferecida pelo trabalhador, podem ainda ordenar-se, em

despacho, novas diligências que se tornem indispensáveis para o completo

esclarecimento da verdade.
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Ver o art. 202º sobre a constituição de advogado.

 Concretização do princípio do inquisitório e da descoberta da verdade
ponderado com a não aceitação da realização de diligências/manobras
dilatórias.

 Recusa de audição de testemunhas, através de despacho fundamentado,
quando se entender que os factos já se encontram suportados em prova
suficiente.

 Prazo para a realização das diligências de prova – 20 dias.

 Recusa em permitir a presença do advogado durante a inquirição das
testemunhas deverá ser considerada como nulidade insuprível – cfr. art. 203º.

 Possibilidade da realização de mais diligências de prova findas aquelas que
foram requeridas pelo trabalhador - princípio da descoberta da verdade
material.



Artigo 219.º 

Relatório final do instrutor
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1- Finda a fase de defesa do trabalhador, o instrutor elabora, no prazo de cinco dias, um

relatório final completo e conciso donde constem a existência material das faltas, a

sua qualificação e gravidade, importâncias que porventura haja a repor e seu

destino, bem como a sanção disciplinar que entenda justa ou a proposta para que os

autos se arquivem por ser insubsistente a acusação, designadamente por

inimputabilidade do trabalhador.

2- A entidade competente para a decisão pode, quando a complexidade do processo o

exija, prorrogar o prazo fixado no número anterior, até ao limite total de 20 dias

3 - O processo, depois de relatado, é remetido, no prazo de 24 horas, à entidade que o

tenha mandado instaurar, a qual, quando não seja competente para decidir, o envia

no prazo de dois dias a quem deva proferir a decisão.

4- Quando seja proposta a aplicação das sanções disciplinares de despedimento

disciplinar, demissão ou cessação da comissão de serviço, a entidade competente

para a decisão apresenta o processo, por cópia integral, à comissão de

trabalhadores e, quando o trabalhador seja representante sindical, à associação

sindical respetiva, que podem, no prazo de cinco dias, juntar o seu parecer

fundamentado.

5- A remessa da decisão, nos termos do número anterior, não tem lugar quando o

trabalhador a ela se tenha oposto por escrito durante a fase de instrução



Procedimento 

Disciplinar 

Comum
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Fase da decisão



Artigo 220.º 

Decisão
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1- Junto o parecer referido no n.º 4 do artigo anterior, ou decorrido o prazo para o efeito, sendo

o caso, a entidade competente analisa o processo, concordando ou não com as conclusões

do relatório final, podendo ordenar novas diligências, a realizar no prazo que para tal

estabeleça.

2- Antes da decisão, a entidade competente pode solicitar ou determinar a emissão, no prazo

de 10 dias, de parecer por parte do superior hierárquico do trabalhador ou de unidades

orgânicas do órgão ou serviço a que o mesmo pertença.

3 - O despacho que ordene a realização de novas diligências ou que solicite a emissão de

parecer é proferido no prazo máximo de 30 dias, a contar da data da receção do processo.

4 - A decisão do procedimento é sempre fundamentada quando não concordante com a

proposta formulada no relatório final do instrutor, sendo proferida no prazo máximo de 30

dias, a contar das seguintes datas:

a) Da receção do processo, quando a entidade competente para punir concorde com as 

conclusões do relatório final; 

b) Do termo do prazo que marque, quando ordene novas diligências; 

c) Do termo do prazo fixado para emissão de parecer. 

5 - Na decisão não podem ser invocados factos não constantes da acusação nem referidos na

resposta do trabalhador, exceto quando excluam, dirimam ou atenuem a sua

responsabilidade disciplinar.

6 - O incumprimento dos prazos referidos nos n.os 3 e 4 determina a caducidade do direito de 

aplicar a sanção.
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Fundamentação da decisão tal como é prevista nos arts. 152º e  153º do CPA.

O prazo para proferir decisão é de 30 dias e conta-se a partir:

 Da recepção do processo quando haja concordância com o relatório final

 Do termo do prazo que tenha sido marcado para a realização de novas
diligências

 Do termo do prazo quando tenha sido solicitado/determinado a emissão de
parecer

Não podem dar-se como provados factos que não constem da acusação à
excepção de factos que beneficiem o trabalhador (circunstâncias dirimentes ou
atenuantes ou de exclusão da responsabilidade disciplinar).

Se as novas diligências realizadas consubstanciarem uma alteração dos factos
constantes da acusação deverá ser concedido um novo prazo de defesa ao
trabalhador.

Caducidade do direito de aplicar a sanção – nº 4.



Artigo 221.º 

Pluralidade de trabalhadores acusados
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1 - Quando vários trabalhadores sejam acusados do mesmo facto ou de factos

entre si conexos, a entidade que tenha competência para sancionar o

trabalhador de cargo ou de carreira ou categoria de complexidade funcional

superior decide relativamente a todos os trabalhadores.

2 - Quando os trabalhadores sejam titulares do mesmo cargo ou de carreira ou

categoria de complexidade funcional idêntica, a decisão cabe à entidade que

tenha competência para sancionar o trabalhador com antiguidade superior no

exercício de funções públicas.



Artigo 222.º 

Notificação da decisão
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1 - A decisão é notificada ao trabalhador, observando-se, com as necessárias

adaptações, o regime disposto para a notificação da acusação.

2 - A entidade que tenha decidido o procedimento pode autorizar que a

notificação do trabalhador seja protelada pelo prazo máximo de 30 dias,

quando se trate de sanção disciplinar que implique suspensão ou cessação

de funções por parte do infrator, desde que da execução da decisão

disciplinar resultem para o serviço inconvenientes mais graves do que os

decorrentes da permanência do trabalhador punido no exercício das suas

funções.

3 - Na data em que se faça a notificação ao trabalhador é igualmente notificado o

instrutor e o participante, quando este o tenha requerido.

4 - Quando o processo tenha sido apresentado às estruturas de representação

dos trabalhadores, a decisão é igualmente comunicada à comissão de

trabalhadores e à associação sindical.



Artigo 223.º 

Início de produção de efeitos das sanções disciplinares
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As sanções disciplinares produzem efeitos no dia seguinte ao da notificação do

trabalhador ou, não podendo este ser notificado, 15 dias após a publicação de aviso

na 2.ª série do Diário da República.



PROCEDIMENTOS 

DISCIPLINARES

ESPECIAIS
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Processos de inquérito e de sindicância
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Artigo 229.º 

Inquérito e sindicância

1 - Os membros do Governo e os dirigentes máximos dos órgãos ou serviços

podem ordenar inquéritos ou sindicâncias aos órgãos, serviços ou unidades

orgânicas na sua dependência ou sujeitos à sua superintendência ou tutela.

2 - O inquérito tem por fim apurar factos determinados e a sindicância destina-se

a uma averiguação geral acerca do funcionamento do órgão, serviço ou

unidade orgânica.
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A instauração de processo de inquérito suspende o prazo de instauração

do procedimento disciplinar, verificando-se os requisitos cumulativos do

art. 178º nº 4.

Instauração de processo de:

 Inquérito – apuramento de determinados factos com suspeita da

prática de ilícito de natureza disciplinar

 Sindicância – análise do funcionamento geral de um órgão ou de um

serviço
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Do Estatuto do Visado (Processo de Inquérito)

A entidade detentora do poder disciplinar só tem conhecimento de:

 Meras imputações vagas e abstractas

 Simples suspeitas da prática de comportamentos censuráveis, através de

participações verbais ou escritas.

Há que proceder à definição dos contornos fácticos e jurídicos dessas

imputações e necessariamente à individualização e à identificação dos

funcionários presumivelmente infractores.

É determinada a abertura de Inquérito onde surge a figura do visado sobre o qual

poderão recair meramente suspeitas da prática de comportamentos censuráveis

que poderão consubstanciar a eventual prática de infracções de natureza

disciplinar.
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A instauração de inquérito nestas situações é obrigatória uma vez que

ainda não existe o conhecimento de qualquer falta disciplinar imputável a

um concreto funcionário, apesar de já se ter o conhecimento da

existência de actuações irregulares que podem, ou não vir a integrar a

prática de infracção disciplinar.

A instauração do processo de inquérito suspende o prazo prescricional

quando o mesmo for indespensável para averiguar se um certo

comportamento é ou não subsumível a certa previsão jurídico-penal,

quem é o seu agente e em que circunstãncias se verificaram, fora deste

enquadramento a instauração de inquérito não interrompe o prazo

prescricional – cfr. Ac. STA de 14/04/2010, in Proc. 1048/09.

Do Estatuto do Visado



Artigo 230.º 

Anúncios e editais
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1- No processo de sindicância, o sindicante, logo que a ele dê início, fá-lo

constar por anúncios publicados em dois jornais, um de expansão nacional e

outro de expansão regional, e por meio de editais, cuja afixação é requisitada

às autoridades policiais ou administrativas.

2- Nos anúncios e editais declara-se que toda a pessoa que tenha razão de

queixa ou de agravo contra o regular funcionamento dos órgãos, serviços ou

unidades orgânicas sindicados se pode apresentar ao sindicante, no prazo

designado, ou a ele apresentar queixa por escrito e pelo correio.

3- A queixa por escrito contém os elementos completos de identificação do

queixoso.

4- No prazo de 48 horas após a receção da queixa, o sindicante notifica o

queixoso, marcando-lhe dia, hora e local para prestar declarações.

5- A publicação dos anúncios pela imprensa é obrigatória para os periódicos a

que sejam remetidos, aplicando-se, em caso de recusa, a sanção disciplinar

correspondente ao crime de desobediência qualificada, sendo a despesa a

que dê causa documentada pelo sindicante, para efeitos de pagamento.



Artigo 231.º 

Relatório e trâmites ulteriores
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1- Concluída a instrução, o inquiridor ou sindicante elabora, no prazo de 10 dias,

o seu relatório, que remete imediatamente à entidade que mandou instaurar o

procedimento.

2- O prazo fixado no número anterior pode ser prorrogado pela entidade que

mandou instaurar o procedimento até ao limite máximo, improrrogável, de 30

dias, quando a complexidade do processo o justifique.

3- Verificando-se a existência de infrações disciplinares, a entidade que

instaurou os procedimentos instaura os procedimentos disciplinares a que

haja lugar.

4- O processo de inquérito ou de sindicância pode constituir, por decisão da

entidade referida no n.º 2, a fase de instrução do processo disciplinar,

deduzindo o instrutor, no prazo de 48 horas, a acusação do trabalhador ou

dos trabalhadores, seguindo-se os demais termos previstos na presente lei.

5- Nos processos de inquérito, os trabalhadores visados podem, a todo o tempo,

constituir advogado.
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Ver o art. 178º, nº 3, e nº 4, referente à prescrição.

 O prazo da instrução do processo de inquérito é de 45 dias, isto é, o mesmo

prazo de instrução do processo disciplinar – cfr. art. 195º, nº 3 e art. 205º, nº 1

 O prazo de 10 dias de elaboração do relatório pode ser prorrogado, mediante

despacho fundamentado, devendo o quantum do prazo de prorrogação

atender ao princípio da proporcionalidade

 A lei impõe a instauração de processo disciplinar se, no decurso do inquérito,

for apurada a existência de infracções disciplinares

 O procedimento de inquérito pode constituir a fase de instrução do processo

disciplinar subsequente, por decisão da entidade que o mandou instaurar,

devendo tal decisão ser notificada ao trabalhador

 Os termos da constituição de advogado aplicam-se ao processo de inquérito
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Processo Disciplinar Especial de 
Averiguações 

PROCEDIMENTOS 
DISCIPLINARES 
ESPECIAIS
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Artigo 232.º 

Instauração

1- Quando um trabalhador com vínculo de emprego público tenha obtido duas

avaliações do desempenho negativas consecutivas, o dirigente máximo do órgão

ou serviço instaura, obrigatória e imediatamente, processo de averiguações.

2- O disposto no número anterior não é aplicável ao titular de cargos dirigente ou

equiparado.

3- O processo de averiguações destina-se a apurar se o desempenho que justificou

aquelas avaliações constitui infração disciplinar imputável ao trabalhador avaliado

por violação culposa de deveres funcionais, designadamente do dever de zelo.

4- É causa de exclusão da culpabilidade da violação dos deveres funcionais a não

frequência de formação, ou a frequência de formação inadequada, aquando da

primeira avaliação negativa do trabalhador.

5- O procedimento de averiguações prescreve decorridos três meses, contados da

data em que foi instaurado quando, nesse prazo, não tenha tido lugar a receção do

relatório final pela entidade competente.

6- Quando, no processo de averiguações, sejam detetados indícios de violação de

outros deveres funcionais por parte de quaisquer intervenientes nos processos de

avaliação do desempenho, o instrutor participa-os ao dirigente máximo do órgão

ou serviço, para efeitos de eventual instauração do correspondente procedimento

de inquérito ou disciplinar.
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Ver o art. 91º - Efeito da avaliação de desempenho.

 O processo de averiguações tem como única finalidade verificar se duas

avaliações negativas consecutivas consubstanciam “violação culposa de

deveres funcionais” – dever de zelo, do art. 73º, als. e) e f)

 A instauração do processo de averiguações é obrigatória sendo competente

para tal o dirigente máximo do órgão ou serviço

 Causas específicas de exclusão da culpa – a não frequência de formação ou

frequência de formação inadequada

 Causa específica de prescrição – três meses desde a data da instauração do

procedimento sem que tenha sido elaborado relatório da entidade competente

 Este prazo de prescrição pode suspender-se por causa de natureza jurisdicional

 A verificação da violação de outros deveres funcionais impõe a abertura de um

outro processo de inquérito ou disciplinar



Artigo 233.º 

Tramitação
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1- O dirigente máximo do órgão ou serviço nomeia o averiguante de entre

dirigentes que nunca tenham avaliado o trabalhador ou, na falta destes,

solicita a outro dirigente máximo de outro órgão ou serviço que o nomeie.

2- O averiguante reúne todos os documentos respeitantes às avaliações e à

formação frequentada e ouve, obrigatoriamente, o trabalhador e todos os

avaliadores que tenham tido intervenção nas avaliações negativas.

3- Quando algum avaliador não possa ser ouvido, o averiguante justifica

circunstanciadamente esse facto no relatório final, referindo e documentando,

designadamente, todas as diligências feitas para o conseguir.

4- O trabalhador pode indicar o máximo de três testemunhas, que o averiguante

ouve obrigatoriamente, e juntar documentos até ao termo da instrução.

5- Todas as diligências instrutórias são concluídas no prazo máximo de 20 dias,

a contar da data da instauração do procedimento, o que é comunicado ao

dirigente máximo do órgão ou serviço e ao trabalhador.



Artigo 234.º 

Relatório e decisão

120

1- No prazo de 10 dias, a contar da data de conclusão da instrução, o averiguante

elabora o relatório final fundamentado, que remete ao dirigente máximo do

órgão ou serviço, no qual pode propor:

a) O arquivamento do processo, quando entenda que não deve haver lugar a

procedimento disciplinar por ausência de violação dos deveres funcionais;

b) A instauração de procedimento disciplinar por violação de deveres

funcionais.

2 - Quando o dirigente máximo do órgão ou serviço tenha sido um dos

avaliadores do trabalhador, o processo é remetido ao respetivo membro do

Governo para decisão.

3- O disposto no número anterior não é aplicável nas autarquias locais,

associações e federações de municípios, bem como nos serviços

municipalizados.

4- É aplicável ao processo de averiguações, com as necessárias adaptações, o

disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 231.º

5- Proposta a instauração de procedimento disciplinar, a infração considera-se

cometida, para todos os efeitos legais, designadamente os previstos no artigo

178.º, na data daquela proposta.
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O relatório pode ser elaborado no prazo de 10 dias, findos os 20 dias da instrução.

 O relatório constitui uma proposta que pode concluir pelo arquivamento ou pela
abertura de procedimento disciplinar.

 A decisão cabe ao dirigente máximo do serviço excepto se for este a ser
avaliado caso em que a decisão cabe ao membro do governo competente.

 A entidade com competência para decidir terá de fundamentar caso não
concorde com a proposta do averiguante – cfr. art. 152º do CPA.

 O processo de averiguações pode funcionar como instrução do processo
disciplinar por decisão de quem o mandar instaurar.

 A infracção disciplinar é cometida na data da proposta de instauração do
processo disciplinar uma vez que a mesma foi apurada no decurso do processo
de averiguações.



Resumo da 

Tramitação
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Do Procedimento Disciplinar Comum

Dos Procedimentos Disciplinares 

Especiais
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Dos Processos de Natureza Disciplinar

Formas de Processo (art. 195º )

Processo Disciplinar Comum (art. 205º e segs.)

Processos Especiais :

 Processo Inquérito (art. 229º a 231º)

 Processo Sindicância (art. 229º a 231º)

 Processo Disciplinar Especial de Averiguações (art. 232º a 234º)

 Processo Revisão Procedimento Disciplinar (art. 235º a 239º )

 Processo Reabilitação (art. 240º )
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O processo disciplinar guia-se por princípios específicos que decorrem da

actividade administrativa e que estão previstos no art. 266º da CRP, a saber:

 O princípio da legalidade,

 O princípio do inquisitório (arts. 201º, 210º e 212º),

 O princípio do contraditório (com relevância na fase da defesa),

 O princípio da publicidade e da transparência

 O principio da presunção de inocência do trabalhador até definita decisão

disciplinar – cfr. Acs. TCA (S) de 02/06/2010, Proc. 5260/01 e TCA (N) de 28/03/2014, Proc.

3188/11.1BEPRT.

E, apresenta alguns princípios orientadores, de entre eles:

 Maleabilidade processual

 Confidencialidade do processo

 Obrigatoriedade do procedimento disciplinar

 Carácter relativo das nulidades processuais

 Isenção dos encargos monetários

 Rigidez nos prazos 
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Nota: Há um dever de participação, a cargo do superior hierárquico, quando se

trate de ausências não justificadas. As faltas injustificadas consubstanciam uma

infracção disciplinar que pode ser punida com a sanção de demissão ou de

despedimento – cfr. art. 297º, al. g).

Da Tramitação do Procedimento Disciplinar Comum

Da Origem do Processo Disciplinar (art.206º) 

 Participação

 Auto de Notícia 

 Queixa

 Ofício

 Certidão 
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Do Despacho de Instauração

O despacho de instauração de processo disciplinar, pode ser lavrado no

expediente (despacho de entidade superior, participação, auto de

noticia, queixa, ofício, certidão) e deve conter – cfr. art. 208º:

 A forma do processo (inquérito ou disciplinar)

 A nomeação do instrutor

 O objecto do processo, que pode ser feito por remissão para a

participação, auto de notícia, o qual vincula desde logo o instrutor

afastando-o de um eventual e ilegal alargamento do âmbito da

instrução a novos factos

 A indicação do prazo, sendo certo que, não existe qualquer obrigação

de natureza legal no sentido da indicação do prazo neste despacho
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O Primeiro Despacho do Instrutor

Da escolha e nomeação de Secretário (art. 208º)

Das Comunicações (art. 205º, nº 1 e arts. 55º e 61º do CPA)

- Ao trabalhador (informando-o de que lhe foi instaurado um processo

disciplinar e que tem direito de constituir advogado e de sugerir a realização de

diligências)

- Ao participante

Do Início e do termo da instrução (art. 205º, nº 1)

Do Saneamento do Processo (art. 210º)

Contagem dos Prazos e dilação (arts. 86º, 87º e 88º do CPA)

Dos Impedimentos (art. 69º e segs. do CPA)

Da Suspeição (art. 52º do ED e art.48º do CPA)

Das Medidas Preventivas/Providências Cautelares (art. 210º e art. 89º do CPA)

Da Suspensão Preventiva (art. 211º)
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Das Medidas Cautelares (art. 210º)

O Instrutor deve precaver a hipótese de perda da possibilidade da descoberta da

verdade material. Trata-se de um poder/dever sendo que as diligências ordenadas

devem obedecer aos princípios da imparcialidade e da proporcionalidade, com

vista à prossecução do interesse público, à descoberta da verdade disciplinar e

devem ser devidamente fundamentadas.

Estas medidas cautelares deverão perdurar durante o tempo que se revelar

necessário ao cumprimento do objectivo legal. Pelo menos enquanto durar a

instrução, podendo ainda ser renovadas ou mantidas na hipótese de recurso,

caso se mostrem ainda necessárias.

Da Suspensão Preventiva (art. 211º)

A suspensão preventiva consubstancia uma medida cautelar instrumental e não

deve ser confundida com a sanção disciplinar de suspensão. O trabalhador pode

ser suspenso até à decisão do procedimento mas nunca para além de 90 dias. O

prazo conta-se nos termos dos arts. 72º e 73º do CPA (cfr. art. 3º). A aplicação

desta medida implica a pronúncia expressa do dirigente máximo do órgão ou

serviço e deve ser devidamente fundamentada .
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O Instrutor pode propor ao dirigente máximo do serviço que este determine a

suspensão preventivamente o trabalhador quando a sua presença cause:

 Grave dano ao serviço ou

 À descoberta da verdade material

Esta suspensão consiste num afastamento preventivo do serviço, durante o qual

o trabalhador continua a auferir da sua remuneração.

A medida de suspensão só pode ter lugar, se a infracção que o trabalhador

cometeu for punível com sanção disciplinar de suspensão ou superior

(despedimento disciplinar ou de demissão).

O Instrutor deve:

 Avaliar a situação formulando um juízo de prognose sobre o tipo de infracção

cometida e a sanção disciplinar eventualmente aplicável ao trabalhador no final

do procedimento

 Averiguar se as medidas adoptadas se apresentam como minimamente

aceitáveis e razoáveis em face das circunstâncias e, em obediência ao princípio

da proporcionalidade
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Medida de suspensão preventiva em caso de condutas atípicas

A medida de suspensão preventiva do trabalhador proposta pelo instrutor, caso

se verifiquem condutas atípicas pressupõe que este:

 Analise devidamente estas condutas

 Enquadre devidamente as sanções disciplinares típicas previstas

 Considere qual será a sanção disciplinar potencialmente aplicável ao

trabalhador, findo o procedimento disciplinar, e provadas todas as acusações.
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Do Prazo da Instrução do Processo Disciplinar (art. 205º)

A natureza do prazo de conclusão da instrução (45 dias) não parece ter natureza

imperativa mas antes ordenatória, contudo a sua prorrogação tem de ser

requerida e devidamente fundamentada – cfr. Ac. STA de 01/02/2007, in Proc.

663/06.

O procedimento disciplinar é urgente e significa que tem precedência sobre

outros procedimentos – cfr. art. 208º, nº 4, como afloramento deste princípio.

Este prazo conta-se nos termos do art. 72º do CPA.

A determinação do procedimento disciplinar interrompe o respetivo prazo da

prescrição.
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Das Diligências de Instrução

 O Instrutor deverá proceder à realização de todas as diligências que entender

necessárias para o esclarecimento da verdade. A realização dos actos

processuais poderá ser efectuada através de comunicação, convocatória,

notificação (contacto pessoal, via postal registada, via postal simples, editais e

anúncios, via telefónica, via correio electrónico ) – cfr. art. 63º do CPA, e art.

113º do CPP

 Em processo disciplinar vigora o princípio in dubio pro reo. Caso não for

possível fazer prova dos elementos constitutivos da infracção disciplinar a

decisão a proferir deverá observar este princípio

 A lei prevê uma amplitude de meios probatórios, em ordem a cumprir

plenamente o princípio do inquisitório

 Esta amplitude não significa que o instrutor, no âmbito dos poderes de

direcção da instrução, não possa recusar a audição de testemunhas, indicadas

em número elevado, e que criem na sua perspectiva uma manobra dilatória, ou

que incidam sobre factos não relevantes, ou já excessivamente dotados de

meios de prova
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Forma dos Autos:

 As diligências realizadas oralmente deverão ser lavradas em autos,

em termos que devem conter a menção dos elementos essenciais, e a

data e o lugar da realização da diligência a que respeitam.

 O processo em suporte papel é autuado e paginado devendo o órgão

responsável pela direcção do procedimento rubricar todas as folhas

do processo e os interessados e os seus mandatários têm direito a

rubricar quaisquer folhas do processo – art. 64º do CPA.
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Dos Autos

 Autos de Inquirição (art. 145º do CPP)

 Autos de Interrogatório (menção dos direitos e deveres e que pode requerer a

realização de diligências – (art. 212º, nº 1, nº 2 e nº 3 e art. 141º do CPP)

 Autos de Acareação (146º do CPP)

 Autos de Reconhecimento de Pessoas (147º CPP)

 Autos de Reconhecimento de Objectos (art. 148º do CPP)

 Autos de Reconstituição (art. 150º do CPP).

 Perícia sobre a Personalidade (art. 160º do CPP)

 Autos de Realização de Diligência Externa (art. 171º do CPP)

 Autos de Exame no local (173º do CPP)

 Revistas (arts. 174º e 175º do CPP)

 Buscas (arts. 176º e 177º do CPP)

 Apreensões (art. 178º e segs. do CPP)



135

Da Prova Documental – art. 164º e segs. CPP 

 Certificado do Registo Disciplinar do trabalhador

 Escalas de Serviço

 Informação do Superior Hierárquico

 Folha de Vencimentos

 Provas prestadas

 Perícias/Pareceres/Reproduções fotográficas/Reproduções via eletrónica

Todas as fotocópias de documentos insertas em processos devem estar

devidamente certificadas.

Para além dos elementos específicos de cada auto, todos devem conter, sem

excepção, a identificação do Instrutor, do Secretário, do local onde se realiza a

diligência, da hora do início e do encerramento da diligência e da identificação

completa dos restantes intervenientes, bem com da sua qualidade no processo –

cfr. art. 92º e segs. do CPP.
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Na fase da instrução, o Instrutor deve avaliar todas as circunstãncias

relacionadas com os factos, e com o respetivo exercício de funções

O Instrutor deve apreciar a conduta do trabalhador e atender aos deveres

específicos inerentes ao exercício da sua profissão (Ex: médico):

 O respeito pela vida humana e pela sua dignidade

 A defesa intransigente da vida

 O dever da não-discriminação

 A protecção dos diminuídos e dos mais fracos

 O dever de solidariedade

 O dever de entreajuda e respeito entre os profissionais de saúde

O Instrutor deve avaliar, determinadas circunstâncias, designadamente:

 Relações técnicas com outros profissionais de saúde

 Os seus conhecimentos científicos (à data dos factos)

 A informação científica disponível (à data dos factos)

 O princípio ético geral da prudência com que actuou

 O direito à objecção de consciência

 Relações com as administrações público/privadas
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Do Encerramento da Instrução/Despacho de Acusação

O Despacho de acusação deve conter, sob pena de nulidade:

(art. 213º, nº 3, e art. 203º):

 A identificação completa do trabalhador

 Ser articulado, de modo a relatar as circunstâncias de tempo, modo, e lugar

em que foram cometidos os factos, que integram as faltas apuradas

 Representar e enunciar as violações específicas a deveres funcionais, sempre

com referência aos preceitos legais respectivos, e correspondentes sanções

disciplinares aplicáveis

 Menção da delegação do poder de punir quando exista e seja do

conhecimento do Instrutor

 Circunstâncias dirimentes e atenuantes da responsabilidade disciplinar (art.

190º )

 Circunstâncias agravantes especiais da responsabilidade disciplinar (art.

191º)

 Referências aos preceitos legais

 Sanções disciplinares aplicáveis.
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O Despacho de Acusação não deve:

 Conter termos vagos e imputações genéricas, que não têm qualquer

correspondência direta na narração da peça acusatória.

 Conter termos vagos e imputações genéricas que impeçam o trabalhador de

conhecer aquilo de que é verdadeiramente acusado, de forma a impossibilitar

que se defenda eficazmente.

 Conter qualquer tipo de comentários, de natureza subjectiva, relativamente

aos factos praticados pelo trabalhador, sob pena de nulidade – cfr. art. 161º do

CPA.
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Da notificação da Acusação

O despacho de acusação deve ser notificado ao:

 Trabalhador (art. 214º, nº 1)

 Mandatário

 À Comissão de Trabalhadores excepto se existir oposição escrita do

trabalhador na fase de instrução (art. 215º, nº 5 e nº 6)

 Representante do Trabalhador (art. 215º, nº 1)

 Curador do Trabalhador (art. 215º, nº 2)
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A notificação deve conter: (art. 214º)

 Cópia da acusação

 Informação do prazo para a apresentação da defesa

 Informação do local onde pode consultar o processo

 Informação do horário disponível para a consulta do processo

 Informação do local onde deve apresentar a defesa

 Informação de quem pode apresentar a defesa

 Informação de que a defesa do trabalhador constitui a resposta, na qual

deverão constar as razões de facto e de direito de eventual discordância

relativamente à acusação contra si formulada

 Informação da prova testemunhal que pode ser apresentada, com indicação

dos factos sobre os quais cada testemunha deve depor

 Informação do número de testemunhas que podem ser arroladas para cada

facto da defesa apresentado

 Informação de que pode apresentar prova documental e indicar quaisquer

diligências que pretenda sejam realizadas

 Informação de que a não apresentação da resposta no prazo referido vale como

efectiva audiência do trabalhador para todos os efeitos legais.
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Da Fase da Defesa:

Na resposta à acusação, o trabalhador deve expor com clareza, e de uma forma

concisa, toda a factualidade relacionada com o processo disciplinar, e quais as

razões da defesa apresentada e pode:

 Apresentar o rol de testemunhas cuja audição pode ser recusada se os factos

alegados já estiverem devidamente provados

 Juntar documentos, e requerer a realização de novas diligências, que podem

ser recusadas, por despacho devidamente fundamentado, caso o instrutor as

considere impertinentes e desnecessárias

 Invocar a nulidade do processo disciplinar, alegando e provando a

importância e a indispensabilidade daqueles meios de prova para alcançar a

verdade material, quando o instrutor recuse a realização das diligências por si

requeridas
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 O trabalhador deve abster-se de mencionar factos que não constem da

acusação

 O trabalhador tem o direito a não se auto incriminar durante o processo

disciplinar, tal como acontece com o arguido em processo penal

 O trabalhador fica protegido por este direito, de não se auto incriminar,

quando adquire o estatuto de arguido

 O trabalhador deve limitar-se a responder aos factos apresentados pelo

instrutor e, caso existam outros, está no seu direito de não os mencionar,

evitando assim poder vir a prejudicar-se

 A tarefa do trabalhador é defender-se, deixando ao instrutor do processo

disciplinar o encargo de descobrir a verdade material
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Perante a defesa apresentada, o instrutor deve:

 Extrair certidão da defesa apresentada e requerer a sua autuação como

participação quando esta se traduzir na prática de infracções estranhas ao

objecto do processo disciplinar e à acusação (art. 216º nº 5).

 Informar a entidade que apresentou a defesa, da data e do local designados

para a inquirição das testemunhas, e demais diligências requeridas (art. 218º

nº 5);
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Perante a defesa apresentada, o instrutor pode:

 Através de despacho fundamentado recusar a produção de prova que, desde

logo, se mostre manifestamente impertinente e desnecessária (art. 218º, nº 1)

 No decurso da produção de prova convidar a entidade que apresentou a

defesa a alterar o seu rol de testemunhas, quando verificar que as

testemunhas indicadas para determinado facto nada sabiam sobre esse facto

(art. 218º, nº 2)

 Recusar a inquirição das testemunhas quando considere que já se encontram

suficientemente provados os factos alegados pelo trabalhador (art. 218º, nº 3)

 Através de despacho fundamentado ordenar a realização de novas diligências

de prova que entenda indispensáveis para o completo esclarecimento da

verdade (art. 218º, nº 9)
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Note-se que todas e quaisquer diligências ordenadas ao longo do procedimento

disciplinar devem ser comunicadas ao mandatário do trabalhador, quando este o

haja constituído.

Isto é assim no procedimento disciplinar, em que esteja em causa a descoberta da

verdade sobre factos praticados pelo trabalhador, mas também o é quando esteja

em causa outro trabalhador, desde que estejam a ser apreciados “o mesmo facto,

factos comuns ou factos conexos” – cfr. o Ac. STA, Proc. n.º 0145/08, 2ª Secção CA,

de 18/06/2008.

Neste sentido tem julgado a jurisprudência ao considerar que “constitui omissão

de formalidade essencial a uma defesa adequada, a falta de notificação do

advogado constituído pelo arguido”, devendo o mandatário estar presente em

todas as diligências realizadas para a descoberta da verdade. A lei não obriga a

notificação do advogado mas “tal formalidade continua a ser entendida como

essencial à defesa dos direitos do arguido.” cfr. o Acórdão do TCA (Sul), Proc. n.º

03997/08, de 05/07/2012: “a falta de notificação do mandatário do arguido (…) configura

uma violação das suas garantias”.

Ver, também neste sentido, o art. 32º da CRP
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Da não apresentação de Defesa:  

Decorrido o prazo concedido para a apresentação da defesa e, caso a mesma não

tenha sido apresentada, deverá declarar-se encerrada esta fase processual, uma

vez que a falta de resposta do trabalhador vale como efectiva audiência do

mesmo, para todos os efeitos legais (art. 216, nº 7).

Da Audiência de Interessados e sua dispensa (art. 121º e segs. CPA).

Após a realização de todas as diligências de prova (as requeridas pela defesa e

as que o instrutor entendeu realizar para o completo esclarecimento da verdade),

o trabalhador e/ou a entidade que o representa são notificados para, em prazo

não inferior a 10 dias, se pronunciarem – art. 121º e segs. do CPA – Direito de

Audiência Prévia.
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Conclusão do Processo

Findo o prazo concedido para o trabalhador, ou para a entidade que o
representa, se pronunciarem é declarada finda a instrução do processo (art.
219º).

De salientar que a excessiva duração de um procedimento disciplinar poderá
levar a presumir a existência de um dano moral para o trabalhador.

A duração do procedimento disciplinar deve respeitar os prazos estabelecidos
sob pena de criar uma situação prejudicial ao trabalhador o qual pode accionar
os meios de tutela administrativa e jurisdicional adequados com a possibilidade
de uma eventual condenação da Administração ao pagamento de uma
indemnização devido à sua morosidade.
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Do Relatório Final

O relatório final deve mencionar: (art. 219º, nº 1).

 A entidade que determinou a instauração do processo

 O objecto do processo

 As diligências realizadas na fase de instrução

 O despacho de acusação

 A defesa apresentada com menção de:

- Nulidades invocadas

- Inconstitucionalidades invocadas

- Factos invocados em oposição aos que constam da acusação

- Enquadramento jurídico da acusação (falta de requisitos)

- Da prova testemunhal apresentada

- Da prova documental apresentada

 As diligências realizadas na fase da defesa

 A análise e apreciação da prova produzida na fase da defesa

- Prova testemunhal

- Prova documental
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 A análise e a apreciação das nulidades e das inconstitucionalidades

invocadas, bem como dos requisitos da acusação.

 A apreciação da factualidade invocada, confrontando-a com a prova

produzida, de modo a apurar se a mesma põe em causa a matéria de facto

constante da acusação.

 Matéria apurada com menção:

- Dos factos

- Da culpa

- Dos deveres violados

- Das sanções disciplinares correspondentes

- Das circunstâncias dirimentes e atenuantes da responsabilidade disciplinar

- Das circunstâncias agravantes especiais da responsabilidade disciplinar;
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 Da sanção disciplinar e sua determinação (art. 189º):

 A proposta da medida concreta da sanção disciplinar deve atender:

- Natureza do serviço

- Missão do serviço

- Atribuições do órgão ou serviço

- Cargo ou categoria do trabalhador

- Particulares responsabilidades inerentes à modalidade do vínculo de

emprego público

- Grau de culpabilidade

- Personalidade do trabalhador

- Comportamento do trabalhador

- Todas as circunstâncias em que foi cometida a infracção e que militam

contra ou a favor do trabalhador

- Suspensão da sanção disciplinar (art. 192º)

A qualidade técnica do relatório final resulta não só da correcta apreciação dos

factos como também da sua fundamentação e da adequação da proposta da

sanção disciplinar ao caso concreto, em obediência aos requisitos legais do art.

219º.
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Alteração dos factos na fase da defesa

Sobre a alteração dos factos verificada na fase da defesa do processo

disciplinar, parece-nos que nada obsta a que o instrutor proceda à reformulação

da acusação, caso venham a ser conhecidos novos factos, ou novas

circunstâncias, relacionadas com os factos que constam da acusação já

formulada.

Os factos podem ser alterados desde que:

 O trabalhador se possa pronunciar sobre esta alteração

 O trabalhador tenha a possibilidade de se pronunciar sobre a questão jurídica

que consubstancia uma nova qualificação.

Assim, não se verifica a violação do direito de defesa do trabalhador quando lhe

foi dada a possibilidade de se pronunciar sobre a alteração dos factos contidos

na acusação, e verificados na fase da defesa.

E, se o trabalhador teve a oportunidade de se pronunciar sobre a alteração dos

factos apresentados na fase da defesa, entende-se que esses mesmos factos

possam ser considerados na decisão.
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Do Despacho Final/Decisão (art. 220º) 

A entidade competente para a aplicação da sanção disciplinar pode:

 Concordar ou não com as conclusões do relatório final

 Ordenar a realização de novas diligências mediante prazo estabelecido

 Solicitar ou determinar a emissão de parecer por parte de superior hierárquico

do trabalhador

 Solicitar ou determinar a emissão de parecer por parte de unidades orgânicas

do órgão ou serviço a que o trabalhador pertence.

A decisão final do processo deve:

Ser fundamentada, quando discorde com a proposta formulada pelo instrutor (art.

220º, nº 4), incorrendo em vício de forma, caso não quantifique a sanção

disciplinar aplicada (art. 149º e segs. do CPA).



153

A entidade competente não se pode escusar de decidir – art. 13º do CPA

 O dirigente deve formular uma decisão fundamentada sobre a sanção a

aplicar não podendo remeter-se ao silêncio, nem a conceitos dúbios.

 O dirigente tem um dever legal de decidir, não podendo abster-se de se

pronunciar sobre o procedimento disciplinar.

 A entidade pública e o trabalhador têm interesse em que exista uma decisão

no procedimento disciplinar.

 A entidade pública pretende saber se o seu trabalhador é ou não zeloso dos

seus deveres funcionais, e o trabalhador pretende que o procedimento

disciplinar contra si instaurado tenha um fim para que a sua situação

profissional se esclareça/resolva.

 A punição do trabalhador só é admissível quando haja um juízo de certeza

dos factos que lhe são imputados. Não pode haver punição caso persistam

dúvidas ou questões sobre o comportamento do trabalhador, sendo que a

prova coligida no processo disciplinar deve legitimar uma convicção segura

da materialidade dos factos imputada ao trabalhador, para além de toda a

dúvida razoável.
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Ac. STA Proc. nº 1106/09, de 16/06/2011

Prescrição nas infracções continuadas

“(…) II - O início do prazo de prescrição, nas infracções continuadas, não coincide

com a prática dos primeiros factos integrantes da infracção, mas sim com o último

[art. 119.º, n.º 2, alínea b), do Código Penal], pelo que, no âmbito de uma infracção

continuada, pode ser dada relevância disciplinar a factos ocorridos mais de três

anos antes da data da instauração do processo disciplinar.

III - Só ocorre infracção continuada quando vários factos susceptíveis de

integrarem infracções autónomas são praticados no quadro da solicitação de uma

mesma situação exterior que diminua consideravelmente a culpa do agente (…)”.
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Ac. STA Proc. nº 1048/09, de 14/04/2010

DISCIPLINAR

SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO

Sumário:

Para efeitos da prescrição do direito de instaurar o procedimento disciplinar

prevista no artigo 4.º, n.º 2, do ED/84, não basta o mero conhecimento dos

factos na sua materialidade, antes se torna necessário o conhecimento destes e

do circunstancialismo que os rodeia, por forma a tornar possível ao dirigente

máximo do serviço o seu enquadramento como ilícito disciplinar.



Ac. STA de 25/03/2015

Processo Crime

Processo Disciplinar

Prova

Sumário:

O processo crime e o processo disciplinar, constituem dois tipos de processo em

que a salvaguarda do bem jurídico é distinta, os interesses e fins que

salvaguardam são diferentes e, assumem, por isso, prevenções gerais e especiais

diferentes, pelo que a prova feita no processo crime não releva para o processo

disciplinar

Ac. STA, Proc. nº 0440/07, de 14/02/2008

O procedimento disciplinar prescreve se, conhecida a falta pelo dirigente máximo

do serviço, aquele não for instaurado no prazo de três meses. Porém, esse

conhecimento não é o conhecimento material dos factos que, abstractamente,

possam ser subsumíveis num ilícito disciplinar mas sim um conhecimento que já
comporte uma valoração de ilicitude disciplinar.
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Ac. STA Proc. 01169/13, de 30/10/2014 

Processo Disciplinar

Princípio Ne Bis In Idem

Prescrição do Procedimento Disciplinar

Princípio da Culpa

Princípio da Proporcionalidade

Sumário:

É nulo, por violação do princípio “ne bis in idem”, o acto punitivo que, embora

sob diferente qualificação puna o arguido pelos mesmos factos por que ele já

fora perseguido e sancionado noutro processo disciplinar.
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Ac. STA de 4/2/93 in BMJ 424º

No que concerne à referência aos correspondentes preceitos legais e às penas

aplicáveis, embora não seja de exigir que ela seja feita imediatamente a seguir à

imputação de cada facto, é necessário que para o arguido não se torne impossível

ou especialmente difícil estabelecer a relação entre cada conduta fáctica descrita e

cada violação disciplinar imputada.

Ac. STA Proc. 29270, de 22/03/1994

“(…) ao apresentar a sua defesa, deve o arguido indicar os factos a que as

testemunhas por si arroladas devem ser ouvidas (…). O arguido não goza do

direito de assistir à produção de prova testemunhal por ele oferecida e, por isso,

não tem que ser notificado…”.

Mostra-se pois isento de censura o facto da inquirição de testemunhas ter ido

efetuada sem a presença do arguido, não se verificando pois a violação do artigo

42.º do ED, tanto mais que se mostra provado, pelos elementos disponíveis que no

ato de inquirição das testemunhas, esteve presente o Advogado do então Autor.
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Ac. STA Proc. 06944/10, de 20/12/2012

“(…) envolvendo a determinação, quer da medida da pena quer da sua suspensão,

o exercício de um poder discricionário por parte da Administração, o mesmo é

contenciosamente insindicável, salvo se for invocado desvio de poder, erro

grosseiro ou violação dos princípios da justiça e da proporcionalidade, o que não

prefigura a hipótese dos autos (…)” (cfr. entre outros, os Acórdãos do STA de

1.07.97, da 2.ª Subsecção, proferido no âmbito do recurso n.º41177, e de

16.02.2006, da 1.ª Subsecção, proferido no âmbito do recurso n.º412/05).
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Ac. STA, Proc. 048209 de 09/05/2002

Inviabilidade da manutenção da relação funcional

Cabe à Administração concretizar o conceito de inviabilidade da manutenção da

relação funcional, através de “juízos de prognose produzidos com grande margem

de liberdade administrativa” e “só erros manifestos de apreciação na determinação

desses juízos importe violação de lei que ao Tribunal cabe sindicar”.

Ac. Pleno do STA, Proc. nº 0412/05 de 29/03/2007

Graduação da pena

“ao exercer os seus poderes disciplinares em sede de graduação da culpa e de

determinação da medida concreta da pena, a Administração goza de certa margem

de liberdade, numa área designada de “justiça administrativa”, movendo-se a

coberto da sindicância judicial, salvo se os critérios de graduação que utilizou ou o

resultado que atingiu forem grosseiros ou ostensivamente inadmissíveis”.
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Sumário:

I - Para que seja imputável ao réu a lesão sofrida pelo autor (paraplégia) após um

acto anestésico (epidural) o lesado (autor) deve provar os factos de onde resulte

que aquele resultado foi causado pelo acto anestésico, que houve violação das

"legis artis" e que o referido resultado se localiza no âmbito dos perigos que

escrupuloso cumprimento das leges artis pretende evitar.

II - Feita essa prova o réu só não responderá civilmente se, não obstante, provar

que tal resultado se verificaria ainda que tivessem sido cumpridas as "legis artis".

AC. STA Proc. nº  793/09 de 26/05/2010

RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL

ACTO MÉDICO

HOSPITAL PÚBLICO

DEVER GERAL DE CUIDADO

NEXO DE CAUSALIDADE
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Ac. Pleno do STA Rec. Nº 412/05 de 29.03.2007

Secundando jurisprudência reiterada do STA, que “Ao exercer os seus poderes

disciplinares em sede de graduação da culpa e de determinação da medida

concreta da pena, a Administração goza de certa margem de liberdade, numa área

designada de “justiça administrativa”, movendo-se a coberto da sindicância

judicial, salvo se os critérios de graduação que utilizou ou o resultado que atingiu

forem grosseiros ou ostensivamente inadmissíveis.”.

É, pois, claro que essa margem de liberdade administrativa, reconhecida na

conformação da actividade disciplinar da Administração, não afronta o princípio

constitucional e legal da proporcionalidade (neste sentido, cfr. também o Ac. STA
de 23.09.2010 – Rec. 58/10) - Ac. do STA, de 02-10-2012, Proc. nº 0198/09.
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Ac. STA Proc. nº 600/09, de 27/01/2011

Averbamento das penas no registo disciplinar

Na verdade, o facto de a pena de advertência não se encontrar sujeita a registo e

não contar para efeitos de reincidência – artigos 166. n.º4, e 187, n.º 1, do EMMP –

não obsta a que, como facto desvalorativo da carreira profissional do A., não deva

ser tida em conta como circunstância que milita contra o arguido, e desse modo

possa e deva se considerada na fixação da medida da pena (Neste sentido ver o

acórdão do Pleno de 11-10-2006, Proc.º n.º 141/06, onde estando em causa a

suspensão de eficácia de uma decisão que aplicara a pena de advertência a um

magistrado do Ministério Público, se escreve: “enquanto não for declarada nula

ou anulada, através de eventual decisão favorável proferida no processo principal,

nada obsta a que sua existência jurídica seja tomada em conta. O averbamento no

registo disciplinar não é um elemento constitutivo das penas disciplinares,

nomeadamente da pena de advertência, mas sim mera consequência da aplicação

das mesmas”), tal como impõem os artigos 185, do EMMP, e 28, do ED/84.



Ac. STA Proc. nº 103/11, de 02/06/2011
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PROCESSO DISCIPLINAR

PENA EXPULSIVA

INVIABILIDADE DA MANUTENÇÃO DA RELAÇÃO FUNCIONAL

Sumário:

I – Nos termos do art. 26º do anterior Estatuto Disciplinar (de 1984), a aplicação duma

pena expulsiva pressupunha a prévia certeza de que a infracção «sub specie»

inviabilizava a manutenção da relação funcional.

II – O juízo de prognose acerca dessa inviabilidade partia, como condição necessária,

da gravidade objectiva da falta.

III – Mas essa condição necessária não era suficiente, pois a infracção disciplinar

devia também revelar que, fosse pela especial personalidade do arguido, fosse pelas

repercussões da falta no futuro, definitivamente se rompera a possibilidade da

relação funcional persistir.

IV – Os factos caracterizadores desse «plus», acrescente à gravidade objectiva da

falta, tinham de ser levados à acusação – para serem discutidos e, se fossem

verdadeiros, neles se estribar o juízo de prognose sobre a inviabilidade da

manutenção da relação funcional.

V – Assim, padece de violação de lei o acto que aplicou uma pena expulsiva sem que

da acusação, e para além da gravidade da falta, constassem quaisquer factos

caracterizadores daquela inviabilidade.



Ac. STA  Proc. n.º 0658/12, de 30/05/2013

Sobre as circunstâncias atenuantes : “quando a favor do mesmo se encontrar

demonstrado que teve um percurso profissional notável em termos de

desempenho e zelo, revelador de especiais qualidades profissionais, que o

singularizam, constituindo a sua actuação um exercício profissional a seguir

como modelo, isto é, como exemplo”.

Basicamente não basta que o trabalhador tenha o histórico disciplinar imaculado,

é necessário que o trabalhador demostre possuir qualidades que o destaquem em

relação aos outros colegas, só desta maneira se poderá considerar a atenuantes

da infracção.
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Ac. TCA (Sul) Proc. nº 07219/11 de 30/04/2015

Infracção Permanente

Prescrição 

Procedimento Disciplinar

Sumário

I – Nas infracções permanentes o prazo de prescrição do

procedimento disciplinar apenas começa a correr quando cessa a

infracção.

Por virtude da chamada “teoria da unidade do acto” tanto o carácter

continuado como o carácter permanente da conduta do infractor

implicam que só com a cessação da mesma tenha lugar o início do

cômputo do prazo da prescrição do procedimento disciplinar.
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Ac. TCA (Sul) Proc. 05338/09 de 26/03/2015

Tempo de Trabalho

Noção de Falta

Sumário

1. O conteúdo nuclear do conceito de tempo de trabalho remete para o período a

que o trabalhador está adstrito ao exercício da respectiva actividade laboral ou

tem o dever jurídico de se encontrar disponível para essa execução.

2. O conceito normativo de falta dado no art. 17° DL 497/88, de 30/12 (a que

sucedeu o D.L. n° 100/99, de 31/03), temos que o mesmo envolve “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 deve deslocar-se por motivo de serviço.”.

168



Sumário

II – A gravação em disquete, e posterior utilização como prova em processo

disciplinar, dos denominados “Internet Temporary Files”,demonstrativos da

utilização de um computador da escola para acesso a sites de teor pornográfico,

não consubstancia uma situação que se inclua no âmbito da proteção de dados

pessoais ou que configure a interceção ou gravação de uma qualquer conversação

ou comunicação. Nem constitui um caso de acesso, pela entidade patronal/escola, a

registos de atividade na internet inserida na esfera da vida privada do

trabalhador/professor, mas antes, a utilização de um computador da escola para fins

alheios à escola e proibidos pelos deveres funcionais inerentes às funções

desempenhadas.

III - Ao considerar provados os factos em que assentou o ato disciplinar impugnado,

o acórdão recorrido não enfrentou qualquer questão que pudesse ou devesse ser

resolvida por via das regras da repartição do ónus da prova (artigos 342.º e s. do

CCiv), que, como é sabido, não têm a ver com o julgamento de facto, mas sim com a

questão de direito de saber em que sentido deve o tribunal decidir no caso de não

se provarem determinados factos.

Ac. TCA (Sul) Proc. 01693/06 de 23/10/2014
Processo Disciplinar; 

Acesso à Internet; 

Protecção Dados Pessoais;

Confidencialidade Comunicações; 

Matéria de Facto Provada

169



Ac. TCA (Sul) Proc. 07326/11 de 02/04/2014

Litispendência

Sumário:

I - A litispendência pressupõe a repetição de uma causa, porque estão em

curso duas acções idênticas quanto aos sujeitos, ao pedido e à causa de pedir.

II - Há identidade de sujeitos quando as partes são as mesmas do ponto de

vista da sua qualidade jurídica. Há identidade de pedido quando numa e noutra

causa se pretende obter o mesmo efeito jurídico. Há identidade da causa de

pedir quando a pretensão deduzida nas duas acções procede do mesmo facto

jurídico, sendo nas acções constitutivas e de anulação o facto concreto ou a

nulidade específica que se invoca para obter o efeito pretendido.
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Ac. TCA (Sul) Proc. 06850/10 de 06/06/2013

Processo Disciplinar

Inviabilização da Relação Funcional

Sumário

I. A credibilidade da prova testemunhal não é abalada pela falta de coincidência

quanto a alguns factos instrumentais, quando as declarações produzidas forem

perfeitamente compreensíveis e congruentes, atentas as circunstâncias, e

coincidentes quanto aos factos essenciais, determinante da prática da infracção

disciplinar.

II. É exigível à Administração que concretize os comportamentos que, imputados

ao arguido, atinjam um grau de desvalor que quebre, definitiva e

irreversivelmente, a confiança que deve existir entre o serviço e o agente,

explanando os motivos pelos quais se infere a inviabilidade da manutenção do

vínculo funcional
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Ac. TCA (Sul) Proc. 09196/12 de 23/05/2013

Médico

Falta de Pagamento de Quotas

Violação de Deveres Estatutários.

Aplicação de Sanção.

Sumário: 

A falta de pagamento de quotas à Ordem dos Médicos configura

violação de deveres estatutários, situando-se fora do âmbito de uma

relação contratual de trabalho entre o médico e o Hospital a que se

encontra vinculado.
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Ac. TCA (Sul) Proc. nº 03527/08 de 23/05/2013 

Processo Disciplinar

Prescrição

Princípio da Unidade de Infracções

Medida da Pena

Sumário 

I - Nas infracções continuadas o prazo de prescrição não começa a correr

enquanto não cessar a conduta faltosa.

II - O artigo 14º do EDFACRL consagra o princípio da unidade da infracção

disciplinar, de molde a permitir a apreciação da globalidade do comportamento.

III - O exercício não autorizado de actividades privadas, em especial se

prolongado no tempo, conduz, em princípio, à aplicação da pena de inactividade.

Havendo infracções de natureza distinta não seria compatível a aplicação

simultânea das mesmas (suspensão e inactividade), pelo que se impunha a

aplicação do princípio da unidade sancionatória
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Ac. TCA (Sul) Proc. 06944/10 de 20/12/2012

Processo Disciplinar

Factualidade

Prova

Sumário

1. A acusação em processo disciplinar pode conter os factos apurados no auto

de notícia e outros apurados posteriormente.

2. No processo disciplinar vigora a regra da livre apreciação da prova pelo

julgador administrativo, sem prejuízo dos limites gerais do poder discricionário

da Adm. P.

3. O poder disciplinar é discricionário, mas com aspectos vinculados, sendo um

destes o que se relaciona com a qualificação jurídica dos factos reais.

174



Sumário

I. Em processo disciplinar contra guarda prisional em que se apurou que o arguido perante a ordem de acompanhar uma reclusa ao

Hospital de Cascais, afirmou perante colega e perante o superior hierárquico que não cumpriria tal diligência e solicitou que a ordem fosse

dada por escrito e, perante a recusa do seu superior hierárquico em reduzir a escrito a ordem dada, insistiu que não cumpriria o ordenado

se não fosse dado por escrito, não obstante momentos depois se ter disponibilizado a cumprir a diligência, configura a prática de infração

disciplinar por violação do dever de obediência

.II. Configura a prática da infração disciplinar por violação do dever de correção em relação a colega e ao seu superior hierárquico, a

adoção de atitudes menos corretas, como o responder de forma agressiva e mal educada, falando alto e protestando por estar a ser

acordado e entrar em situação conflitual.

III. O pedido ou reclamação da transmissão ou confirmação da ordem por escrito, nos termos do nº 2 do artº 10º do ED, ocorre por

iniciativa do funcionário, quando este considere ilegal a ordem recebida, não permitindo, fora da situação da prática de crime, a recusa do

cumprimento dessa ordem

IV. A lei estabelece uma prerrogativa que cabe ao funcionário ou agente utilizar, no caso de o considerar necessário, mas apenas em face

da suposta ilegalidade da ordem recebida e da eventual responsabilidade disciplinar que do seu cumprimento possa advir para o

funcionário

V. Assim, apenas perante a incerteza de estar a ser ordenada a prática de um ato ilegal, de que possa advir a imputação de

responsabilidade disciplinar é que o funcionário deve equacionar a necessidade de, antes do seu cumprimento, pedir a redução da ordem

a escrito, o que o caso não permite configurar, por do cumprimento da ordem de levar uma reclusa ao Hospital, não poder advir qualquer

responsabilidade

VI. Não cabendo a invocação da prerrogativa de pedir a redução da ordem a escrito, por não se poder configurar a possibilidade de existir

uma ordem ilegal, a invocação reiterada de que não cumpria a ordem, de que só a cumpriria caso fosse reduzida a escrito e de entrar em

situação conflitual com a chefia, configura a violação do dever que recai sobre os funcionários e agentes em acatar e cumprir as ordens

dos seus legítimos superiores hierárquicos, dadas em objeto de serviço e com a forma legal

VII. Apurando-se que o arguido agiu livre, consciente e deliberadamente, quanto à prática das infrações disciplinares, por violação dos

deveres de obediência e de correção, não existem motivos para pôr em crise a valoração dos factos feita pelo instrutor do processo

disciplinar, designadamente no tocante ao elemento da culpa.

VIII. No âmbito do processo disciplinar não pode, em regra, o juiz sindicar a medida da pena, salvo nos casos de erro grosseiro ou clara

violação do princípio da proporcionalidade

IX. Não se encontra, porém, o juiz impedido de sindicar a legalidade da decisão punitiva que ofenda os critérios gerais de individualização

e graduação estabelecidos na lei ou que ultrapasse os limites normativos correspondentes, aferindo se foram ou não ponderadas as

circunstâncias concretas que determinaram a escolha e medida da pena

X. A questão da obediência e do respeito pela hierarquia e pelos colegas em ambiente prisional reveste de assaz relevância, sendo exigível

aos guardas prisionais o acatamento das ordens dadas pelos superiores hierárquicos, em matéria de serviço, de que se não possa

questionar a sua legalidade ou que não seja previsível que com o seu cumprimento venha a incorrer em responsabilidade disciplinar, não

se configurando existir um erro grosseiro na medida da pena que determine a sua sindicabilidade judicial.

Ac. TCA (Sul) Proc. 05302/09 , de  22/11/2012
Processo Disciplinar/ Deveres de Obediência e Correcção, Pedido de Redução da 
Ordem a Escrito
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AC. TCA (Sul) Proc. nº 11979/15 , de 11/06/2015

PROCESSO DISCIPLINAR, ESCUTAS TELEFÓNICAS

Sumário:

A inadmissibilidade de aproveitamento, num processo disciplinar, de escutas

legalmente efetuadas e utilizadas num processo criminal resulta da vontade do

legislador ordinário (ainda que submetido ao art. 18º da CRP), no quadro do direito

fundamental à não ingerência na correspondência e demais meios de comunicação

(art. 34º da CRP).
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PROVIDÊNCIA CAUTELAR – SUSPENSÃO DE FUNÇÕES – “PERICULUM IN MORA”

Sumário:

I – Na tutela cautelar – aliás, à semelhança do que acontece na tutela definitiva – todos os meios de prova legítimos

são admissíveis, cabendo ao juiz determinar, em função do caso concreto, quais devem ser utilizados para se obter

o adequado esclarecimento das questões colocadas, sendo certo também que o tribunal aprecia livremente as

provas, decidindo o juiz segundo a sua prudente convicção acerca de cada facto [cfr. artigo 655º do CPCivil, aqui

aplicável “ex vi” artigo 1º do CPTA].

II – O principal traço característico da tutela cautelar reside na sua instrumentalidade, ou seja, ela existe em função

dos processos principais, em ordem a assegurar a utilidade das sentenças a proferir nesses processos. Esta

circunstância explica um dos traços característicos das decisões que são tomadas em sede cautelar, que é o da sua

sumariedade.

III – Com efeito, como o que está em causa em sede cautelar é obviar, em tempo útil, a ocorrências que possam

comprometer a utilidade do processo principal, para decidir se confere ou não tutela cautelar e, em especial, para

apreciar se, na esfera do requerente, se preenchem ou não os requisitos do “periculum in mora” e do “fumus boni

iuris” [ou do “fumus non malus iuris”], o tribunal não procede a juízos definitivos, que apenas cumpre realizar no

processo principal, mas a apreciações perfunctórias, baseadas em juízos sumários sobre os factos a apreciar.

III – Daí que, quer a alínea b), quer a alínea c), do nº 1 utilizam a expressão “fundado receio”, o que significa que

também o juízo sobre a existência do perigo da constituição de uma situação de facto consumado ou da produção

de prejuízos de difícil reparação não tem de ser um juízo de certeza, mas apenas um juízo de probabilidade ou

verosimilhança, que poderá ser maior ou menor, consoante as circunstâncias específicas de cada caso.

IV – A suspensão de eficácia de actos administrativos, tenham eles já sido executados ou não, depende, em

qualquer caso, do preenchimento dos pressupostos previstos no artigo 120º do CPTA e, portanto, em particular, da

ponderação dos interesses públicos e privados em presença a que se refere o seu nº 2.

V – O requisito do “periculum in mora” encontra-se preenchido sempre que exista fundado receio de que, quando o

processo principal chegue ao fim e sobre ele venha a ser proferida uma decisão, a mesma já não venha a tempo de

dar resposta adequada às situações jurídicas envolvidas em litígio, seja porque a evolução das circunstâncias

durante a pendência do processo tornou a decisão totalmente inútil, seja porque essa evolução conduziu à produção

de danos dificilmente reparáveis.

Ac. TCA (Sul) Proc. nº 10199/13, de 22/07/2013
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VI – Neste particular, incumbe ao requerente da providência alegar e provar factos concretos que permitam

perspectivar a criação de uma situação de impossibilidade ou de difícil reparação da sua esfera jurídica, no caso de

o processo principal vir a ser julgado procedente.

VII – Para apreciar se os danos invocados pelo requerente se revestem de gravidade tal que justifiquem a

suspensão da eficácia do acto punitivo até decisão final da acção principal, haveria, desde logo, que atentar nos

efeitos decorrentes do acto cuja suspensão vem requerida – acto punitivo disciplinar, que suspendeu o recorrente

do exercício de funções, por um período de 60 dias –, os quais consistem no afastamento daquele das suas

funções, com a consequente a perda das remunerações correspondentes e da contagem do tempo de serviço para

efeitos de antiguidade [cfr. artigo 11º, nº 2 do Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores que Exercem Funções

Públicas, aprovado pela Lei nº 58/2008, de 9 de Setembro].

VIII – Ora, não só o requerente invocou o dano decorrente da privação do respectivo vencimento durante 60 dias,

como fez indiciariamente prova de que não possuía qualquer outro rendimento para além desse vencimento, e

quais as despesas que tinha com a sua alimentação, consumos de energia e água, para além das eventuais

despesas com habitação, seguros, etc., por forma a demonstrar que o mesmo é indispensável para assegurar a sua

subsistência, sendo a respectiva falta susceptível de pôr em risco a satisfação das suas necessidades básicas.

IX – A jurisprudência do STA e deste TCA Sul, no que à privação dos rendimentos do trabalho diz respeito, é a de

que apesar de ser facilmente quantificável o prejuízo pecuniário resultante dessa privação, o mesmo é de reputar

irreparável ou de difícil reparação, se essa privação puser em risco a satisfação de necessidades pessoais

elementares, ou mesmo se determinar um drástico abaixamento do nível de vida do requerente e seu agregado

familiar [cfr., a título meramente exemplificativo, os acórdãos do STA, de 27-2-2002, proferido no âmbito do recurso

nº 174/02, de 13-1-2005, proferido no âmbito do recurso nº 1273/04, de 6-2-97, proferido no âmbito do recurso nº

41.453, e de 30-10-96, proferido no âmbito do recurso nº 40.915].

X – Uma vez que o requerente alegou e provou que o vencimento que aufere como assistente operacional, no

montante de € 667,00 líquidos era a sua única fonte de rendimento e quais as despesas que suporta, teremos de

concluir que a privação do vencimento, ainda que por um período de 60 dias [dois meses de salário] tornará muito

difícil a sua subsistência.

XI – E, sendo assim, impunha-se dar como provada a existência de prejuízos de difícil reparação e considerar

inverificado o requisito do “periculum in mora” previsto na alínea b) do nº 1 do artigo 120º do CPTA.
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Sumário

I - Aos presentes autos da acção administrativa especial é aplicável o CPTA, nomeadamente, o disposto

nos seus arts. 66º, nºs 1 e 2 e 71º, nº 1 e, subsidiariamente, o CPC (cfr. art. 1º do CPTA), e não o CPP, pelo

que à decisão recorrida nunca seria aplicável o disposto no art. 283º, nºs 2 e 3 do CPP, por força do art. 7º

do RD/GNR, que dispõe sobre a acusação do Ministério Público;

II - Não tinha o acórdão em recurso de dar como provados e não provados factos constitutivos ou não de

infracção disciplinar, mas apenas aqueles factos, que resultando do processo disciplinar ou de outros

documentos, lhe permitiam apreciar e decidir da pretensão do ora recorrente. Ou seja, se a decisão em

processo disciplinar de ser vedado ao recorrente e às testemunhas o direito de se fazerem acompanhar por

advogado perante o instrutor era ou não inconstitucional e se perante os elementos existentes no processo

era ou não de condenar a entidade demandada a deduzir acusação disciplinar;

III - O direito de acompanhamento de advogado em sede de processo disciplinar é integrado na garantia de

audiência e defesa do arguido. Tendo o processo disciplinar natureza secreta, e até à dedução da

acusação, apenas ao arguido é facultada a possibilidade de constituir advogado, como prevê o art. 74º do

RD/GNR. Tal direito não é reconhecido ao queixoso, já que não está em causa a sua defesa;

IV - Em processo disciplinar, tal como no sucede no processo penal, a punição tem que assentar em factos

que permitam um juízo de certeza sobre a prática da infracção pelo arguido, vigorando em caso contrário o

princípio da presunção da inocência do arguido e do princípio “in dúbio pro reo”;

V - Mas se o ónus da prova dos factos constitutivos da infracção cabe ao titular do poder disciplinar, o

certo é que a administração goza de larga margem de valoração das provas, apenas incumbindo ao

controlo judicial, em matéria probatória, os casos de erro manifesto de apreciação e o desvio de poder no

âmbito da discricionariedade volitiva, conforme é jurisprudência dominante, quer do STA, quer deste TCA.

VI - No presente caso, a conjugação dos vários depoimentos existentes no processo disciplinar não são

suficientes para legitimar uma convicção suficientemente segura, por parte do titular do poder disciplinar,

da prática pelo contra-interessado, ali arguido, dos factos que lhe são imputados pelo ora recorrente.

Ac. TCA (Sul) Proc. nº 03658/08 de 23-02-2012
ACÇÃO DE CONDENAÇÃO À PRÁTICA DE ACTO DEVIDO

NULIDADE DE SENTENÇA /PROCESSO DISCIPLINAR /DIREITO DE 

ACOMPANHAMENTO DE ADVOGADO/ RD/GNR
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Sumário

I- O direito de audiência e defesa em processo disciplinar constitui um direito, liberdade e

garantia com consagração no artigo 32.º, n.º10 e no art.º 269.º, n.º3, ambos da CRP, sendo, por

conseguinte, um direito fundamental que goza do regime de proteção previsto no artigo 18.º,

n.º1 da CRP, ou seja, de aplicabilidade imediata e de vinculação tanto para as entidades

públicas, como para as entidades privadas.

II- Viola o artigo 55.º, n.º 5 do ED a decisão disciplinar que pune um professor por dar como

provado que aquele, dirigindo-se a dois concretos alunos, afirmou perante os mesmos serem

os piores da turma, quando o mesmo apenas fora acusado de fazer tal afirmação perante a

turma, tratando-se de situações que não são equivalentes, sendo a gravidade de tais

comportamentos bem diferente, numa e noutra situação.

III- Para efeitos do disposto no art.º 48.º, n.º3 e 37.º, n.º1, ambos do ED, não é suficiente a

afirmação de que existe uma circunstância agravante e que a mesma se traduz na acumulação

de infracções, sendo exigível a indicação dos factos e das normas que permitem afirmar a

verificação dessa agravante.

IV- O ato de inquirição de testemunhas em sede de instrução do processo disciplinar,

realizado antes de ser formulada a nota de culpa, nos termos do disposto no n.º1 do artigo 33.º

do E.D. e artigo 87.º do C.P.P., é secreto, apenas podendo assistir as pessoas que nele tiverem

de intervir.

V- Não existe nenhum impedimento ao depoimento de menores decorrente da idade - art.º

349.º do CPP- pelo que a presença dos pais no ato de inquirição carece de ser justificada pelo

instrutor.

Ac. TCA (Norte) Proc. 00308/11.0BECBR de16/01/2015
Processo Disciplinar
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Ac. TCA (Norte) Proc. 00740/10.6BEPNF de 05/12/2014
Procedimento Disciplinar

Interrupção da Prescrição

Advogado; Patrocínio;

Erro de Julgamento;

Audiência de Interessados

Sumário:

1 - O exercício do poder disciplinar não está livre do controlo judicial.

2 - A prescrição de infração permanente - que se distingue da infração instantânea de

efeitos permanentes - só corre desde dia em que cessar a consumação.

3 – Tendo a invocada prescrição ocorrido na pendência da ação a mesma não se

verifica na medida em que o prazo prescricional se encontrava interrompido, uma vez

que a prescrição das penas disciplinares começa a correr apenas a partir do

momento em que o ato punitivo se torne irrecorrível.

4 – Um advogado não poderá patrocinar simultaneamente interesses e partes

contrapostas, face a assuntos conexos.

5 - Tendo o arguido sido notificado da acusação que continha todos os factos que lhe

eram imputados e o seu enquadramento jurídico, e, portanto, dos elementos

necessários para o exercício da sua defesa, terminada a instrução do processo, não

se justifica a notificação do arguido para se pronunciar sobre o relatório final do

instrutor, por em nada a falta dessa notificação o poder prejudicar na sua defesa.
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Ac.TCA (Norte) Proc. 00046/13.9BEAVR de 05/12/2014

Processo Disciplinar

Projecto de Decisão Final

Notificação de Relatório Pericial

Sumário:

I) – O processo disciplinar, tal como se encontra gizado, não exige um projecto de

decisão final como via de assegurar a audiência de interessados (art.º 100º do

CPA), que ainda assim não deixa de ter lugar, enformada na particular estrutura de

processo.

II) – A garantia constitucional de defesa, em que avulta o contraditório, impõe a

notificação do relatório pericial ao arguido.
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Ac. TCA (Norte) Proc. 02453/08.0BEPRT de 15/05/2014

Processo Disciplinar

Suspensão do Exercício de Funções

Declarações de Co-arguido

Sumário:

I - A questão da relevância e do alcance probatório das declarações prestadas

por co-arguido em sede de procedimento disciplinar, por força da remissão do

art.º 35.º, n.º4 do ED/84, deve aferir-se por recurso às normas do Código de

Processo Penal (C.P.P.) sobre os meios de prova.

II - Em procedimento disciplinar, as declarações prestadas por co-arguido

constituem elemento de prova relevante contando que não seja o único

fundamento probatório em que assenta a convicção quanto à demonstração dos

factos que sustentam a decisão disciplinar punitiva.

III - No domínio do procedimento disciplinar embora vigore o princípio da

tipicidade das penas, não existe um princípio da tipicidade dos comportamentos

com relevância disciplinar.
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