
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA MILITAR — ALGUMAS NOTAS
A PROPÓSITO DO NOVO REGULAMENTO

DE DISCIPLINA MILITAR
MARIA JOÃO ANTUNES

ESTRELA CHABY

As autoras analisam o regime geral de punição das infracções disciplinares sob o prisma
das decisões do TC mais relevantes sobre a matéria. Em primeiro lugar analisam situações rela-tivas à violação do direito de escolha e assistência de defensor. Em seguida analisam se existeuma imposição constitucional no sentido de o processo disciplinar militar ter estrutura acusatória.Consideram também ser questionável a constitucionalidade das normas que regulam a interven-ção de juízes militares junto da secção de contencioso administrativo de cada tribunal centraladministrativo, quando conhecem em 1.ª instância, dos processos relativos a actos administrativosde aplicação das sanções disciplinares de detenção ou mais gravosas. E, por fim, analisam a pro-blemática da prisão disciplinar imposta aos militares da Guarda Nacional Repúblicana, não per-tencentes aos quadros das Forças Armadas.

A defesa nacional é uma obrigação clássica do Estado, no âmbito da
tarefa fundamental de garantir a independência nacional que o artigo 9.º, alí-
nea a), da Constituição da República Portuguesa (CRP) lhe comete. De
acordo com o artigo 273.º da CRP, é obrigação do Estado assegurar a defesa
nacional, a qual tem por objectivos garantir, no respeito da ordem constitucional,
das instituições democráticas e das convenções internacionais, a indepen-
dência nacional, a integridade do território e a liberdade e a segurança das
populações contra qualquer agressão ou ameaça externa. Justifica-se, por isso,
a constitucionalização da defesa nacional e, dentro dela, a das Forças Arma-
das, o que “tem desde logo o sentido de que estas não constituem um ele-
mento estranho, alheio ou exterior à Constituição, nem se situam numa rela-
ção antagónica no que respeita à «constituição civil», antes são um elemento
constitucionalmente endógeno”1.
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1 Assim, GOMES CANOTILHO/VITAL MOREIRA, Constituição da República Portuguesa Anotada,Coimbra Editora, 3.ª edição, p. 958. Cf., ainda, GOMES CANOTILHO, Fidelidade à República ou
Fidelidade à Nato? O Problema das Credenciações e o Poder Discricionário da Administra-
ção Militar, separata dos «Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor Afonso Rodrigues Queiró»,Coimbra 1987, pp. 6 e ss. e 23 e s.



Na denominada “constituição militar” há um conjunto significativo de nor-
mas atinentes ao direito disciplinar militar: umas, incidem expressamente sobre
a disciplina das Forças Armadas (cf. artigos 27.º, n.º 3, alínea d), 164.º, alí-
nea d), e 274.º, n.º 2)2; outras, reflectem-se, inevitavelmente, no direito dis-
ciplinar militar (cf. artigos 30.º, n.º 4, 32.º, 164.º, alínea o), 165.º, n.º 1, alínea d),
199.º, alínea d), 266.º, 268.º, 269.º, 270.º e 271.º3). De outras, decorrerá, ainda,
o critério de distinção entre ilícito penal militar e ilícito disciplinar militar (cf., entre
outros, os artigos 18.º, n.º 2, e 211.º, n.º 3)4.

1. A CRP inclui na reserva absoluta de competência legislativa da
Assembleia da República a definição das bases gerais da disciplina das For-
ças Armadas e na reserva relativa de competência deste órgão de soberania
o regime geral de punição das infracções disciplinares. O Governo não tem
competência legislativa quanto às bases gerais da disciplina das Forças
Armadas, mas já é competente, desde que munido de credencial parlamen-
tar, para legislar sobre o regime geral de punição das infracções disciplina-
res militares (artigos 164.º, alínea d), e 165.º, alínea d), da CRP). Havendo
competência legislativa concorrente do Parlamento e do Governo em tudo o
que exceda a reserva absoluta e relativa de competência legislativa da Assem-
bleia da República.

2. A doutrina e a jurisprudência vêm assinalando que com a Lei Cons-
titucional n.º 1/82, de 30 de Setembro, foi “ultrapassada a separação então exis-
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2 A Lei Constitucional n.º 1/97, de 20 de Setembro, eliminou o preceito (artigo 215.º, n.º 3),introduzido pela Lei que fez a 1.ª Revisão Constitucional, segundo o qual a lei pode atribuir
aos tribunais militares competência para a aplicação de sanções disciplinares. Com esta eli-minação ficou definitivamente prejudicada a discussão doutrinal e jurisprudencial sobre aadmissibilidade constitucional de a lei ordinária estatuir os tribunais militares como jurisdiçãocompetente para julgar recursos de decisões disciplinares de certos órgãos da administra-ção militar (sobre isto, cf. GOMES CANOTILHO/VITAL MOREIRA, ob. cit., pp. 186 e s. e 817, LUÍSNUNES DE ALMEIDA, Justiça Militar. Colóquio Parlamentar, Comissão de Defesa Nacional,Assembleia da República, 1995, p. 80, e, ALEXANDRA LEITÃO, “A Administração Militar”, O Direito
da Defesa Nacional e das Forças Armadas (coordenação de Jorge Miranda e Blanco deMorais), Edições Cosmos e Instituto da Defesa Nacional, 2000, p. 510; cf., ainda, Acórdãodo Tribunal Constitucional n.º 207/2002, Diário da República, I Série-A, de 25 de Junhode 2002).

3 Especificamente sobre a obediência desculpante no direito penal militar, cf. NUNO BRANDÂO,“The defence of superior orders in portuguese and in compared military criminal law”, El
Derecho Penal entre la Guerra y la Paz: Justicia Y Cooperación penal en las intervenciones
militares internacionales. Actas del XV Congress Internacional de Defensa Social, Universidadde Castilla-La Mancha, Cuenca, 2009, p. 287 e ss.

4 Sobre isto, cf. FIGUEIREDO DIAS, Justiça Militar. Colóquio Parlamentar, Comissão de Defesa Nacio-nal, Assembleia da República, 1995, p. 20 e ss., e, do mesmo autor, «O “direito penal do bemjurídico” como princípio jurídico-constitucional. Da doutrina penal, da jurisprudência constitu-cional portuguesa e das suas relações», texto apresentado no Colóquio Comemorativo do
XXV Aniversário do Tribunal Constitucional — “A Jurisprudência Constitucional Portuguesa”,em curso de publicação. Na jurisprudência do Tribunal Constitucional, cf. Acórdãos n.os 347/86,679/94 e 108/99, Diário da República, II Série, de 20 de Março de 1987, de 25 de Fevereirode 1995 e de 1 de Abril de 1999, respectivamente.



tente entre a Administração Pública e as Forças Armadas, que resultava da
organização do poder político estabelecido no período de transição posterior
a 1976”. Com a 1.ª revisão constitucional, face à inserção sistemática do
artigo 270.º e com a alteração da denominação do Título X da Parte Ter-
ceira da Constituição “Defesa Nacional” — originariamente denominado “For-
ças Armadas” — “ficou sublinhada a recusa de uma concepção de acordo com
a qual as Forças Armadas como que constituíam uma comunidade separada,
dotada de ordenamento interno autónomo”5.

Do entendimento de que “as Forças Armadas são parte integrante da
Administração Pública” decorre que o direito disciplinar militar se enquadra
no âmbito mais vasto do direito sancionatório público, valendo quanto a
ele o que prescreve o n.º 3 do artigo 269.º da Constituição, quanto ao
regime da função pública — em processo disciplinar são garantidas ao
arguido a sua audiência e defesa. Pelo que a extensão a todos os pro-
cessos sancionatórios dos direitos de audiência e defesa, introduzida pela
Lei Constitucional n.º 1/97, através da redacção dada ao artigo 32.º, n.º 10,
da Constituição acabou por não ser significativa no âmbito do processo
disciplinar militar6.

Em conformidade com o enquadramento geral do direito disciplinar mili-
tar no âmbito do direito sancionatório público, o Tribunal Constitucional decla-
rou, com força obrigatória geral, a inconstitucionalidade do artigo 82.º do
Regulamento de Disciplina Militar (RDM), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 142/77,
de 9 de Abril, na parte em que não permite ao arguido escolher defensor e
ser por ele assistido nos processos em que sejam aplicadas penas disciplinares
privativas da liberdade, por violação do preceituado nas disposições conjugadas
dos artigos 32.º, n.º 3, e 269.º, n.º 3, da CRP7. Julgou também inconstitucional,
por violação do artigo 269.º, n.º 3, da Constituição, o segmento normativo do
segundo período do § único do artigo 173.º do Código de Justiça Militar,
aprovado pelo Decreto n.º 11 292, de 26 de Novembro de 1925, na redacção
do Decreto-Lei n.º 33 493, de 11 de Janeiro de 1944, na medida em que a
norma autoriza o processamento administrativo e automático da demissão do
quadro permanente do exército do oficial que se constitua em deserção por
período superior a 90 dias. Lê-se na fundamentação do acórdão que a sim-
plicidade procedimental, constituindo o militar numa situação de verificação auto-
mática, à sua revelia, fere, nuclearmente a norma do n.º 3 do artigo 269.º ao
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5 Cf. Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 33/2002, Diário da República, II Série, de 6 de Marçode 2002. Neste sentido, GOMES CANOTILHO/VITAL MOREIRA, ob. cit., pp. 921 e 949, e ALEXAN-
DRA LEITÃO, loc. cit., p. 442 e ss.

6 A Lei Constitucional n.º 1/89, de 8 de Julho, introduziu um novo número no artigo 32.º (n.º 8),segundo o qual nos processos por contra-ordenação são assegurados ao arguido os direitos
de audiência e defesa. Esta redacção foi alterada por via da Lei Constitucional n.º 1/97 jus-tamente para passar a abranger também quaisquer processos sancionatórios.

7 Cf. Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 90/88, Diário da República, I Série, de 13 de Maiode 1988.



garantir ao arguido a sua audiência e defesa8. Acompanhando o Parecer
da Comissão Constitucional n.º 26/82, o Tribunal Constitucional entendeu esta
norma constitucional “como expressão ou afloramento de um princípio geral
de audiência prévia dos interessados e do reconhecimento do seu direito de
«defesa», relativamente a quaisquer decisões que para eles se traduzam num
efeito punitivo ou equiparável”9.

O entendimento de que “as Forças Armadas são parte integrante da
Administração Pública” não significa, porém, que não devam ser devidamente
consideradas e ponderadas as especificidades da justiça disciplinar militar.
Se, por um lado, a gravidade e a natureza das sanções disciplinares reclamam
o reforço das garantias do arguido em processo disciplinar militar, por outro,
as exigências próprias das operações militares e da consequente prevalência
no foro militar do princípio do comando demandam, em sentido contrário, um
afrouxamento de tais garantias. Reconhecendo esta tensão, o Tribunal Cons-
titucional não deixou de ressalvar que a exigência constitucional de garantir ao
arguido em processo disciplinar militar, em que sejam aplicadas penas disci-
plinares privativas da liberdade, o direito de escolher defensor e ser assistido
por este não vale da mesma forma quando se verifiquem os pressupostos pre-
vistos no n.º 2 do artigo 83.º do RDM de 1977 e as circunstâncias objectiva-
mente não permitam a escolha ou a assistência de defensor. Ou seja, “em
campanha, em situações extraordinárias ou estando as forças fora dos quar-
téis ou bases”10.

Enquadra-se neste entendimento o artigo 77.º do RDM vigente, apro-
vado pela Lei Orgânica n.º 2/2009, de 22 de Julho. Assegurando o direito de
escolher defensor e de ser assistido por este (n.os 1 e 2), dispõe-se que se
o arguido terá de optar por constituir oficial presente no teatro de operações,
ou integrado na unidade naval ou aérea, por si escolhido, quando se encon-
tre em campanha, em comissão de serviço fora do território ou embarcado em
unidade naval ou aérea, a navegar ou em voo, e se a entidade que tiver
mandado instaurar o processo disciplinar não determinar a suspensão deste
até ao termo da situação ou o regresso do arguido ao território nacional
(n.os 3 e 4).

3. Uma das questões em torno da qual não há propriamente uma posi-
ção unânime é a de saber se há imposição constitucional no sentido de o pro-
cesso disciplinar militar ter estrutura acusatória. Isto é: ser estruturado atra-
vés da cisão entre a entidade instrutora e a entidade decisora. A questão
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8 Cf. Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 120/93, Diário da República, II Série, de 8 de Abrilde 1993. No sentido de a garantia do direito de defesa em processo disciplinar exigir queas penas disciplinares sejam aplicadas mediante processo prévio, cf. Acórdão do Tribunal Cons-titucional n.º 103/87, Diário da República, I Série, de 6 de Maio de 1987.
9 Cf. Pareceres da Comissão Constitucional, 20.º volume, Imprensa Nacional-Casa da Moeda,1984, p. 211 e ss.
10 Cf. Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 90/88, já citado.



põe-se por referência ao princípio da imparcialidade, enquanto princípio fun-
damental da actuação dos órgãos e agentes administrativos, aceitando-se
que as Forças Armadas estão subordinadas aos princípios prescritos no
artigo 266.º, n.º 2, da CRP, uma vez que fazem parte integrante da Admi-
nistração Pública11; mas também por apelo à regra que o artigo 32.º, n.º 5,
da CRP impõe no âmbito do processo criminal, já que certos princípios e
regras expressamente consagrados para o processo criminal são igualmente
válidos, na sua ideia essencial, para os restantes processos sancionatórios,
como por exemplo, o princípio da presunção de inocência do arguido até ao
trânsito em julgado da decisão de condenação (artigo 32.º, n.º 2, da CRP)12.

O Tribunal Constitucional acabou por não declarar a inconstitucionali-
dade com força obrigatória geral da norma constante do n.º 1 do artigo 85.º
do RDM de 1977, na medida em que da mesma, em conjugação com as
disposições ínsitas nos artigos 79.º, n.º 1, e 94.º, n.º 1, do mesmo Regulamento,
resulta que o chefe que instruir o processo disciplinar militar é o competente
para aplicar a respectiva sanção13.

Ainda que se entenda que a estrutura acusatória do processo disciplinar
militar é apenas uma garantia adicional do princípio da imparcialidade, não cons-
tituindo um aspecto do regime sem o qual o processo disciplinar é constitu-
cionalmente censurável, só pode merecer aplauso a estruturação do processo
disciplinar prevista no RDM vigente. Neste Regulamento a entidade que pro-
cede à instrução do processo é distinta da que aplica a sanção disciplinar,
podendo esta ordenar a realização de novas diligências de prova se as enten-
der necessárias ou convenientes para a descoberta da verdade (artigos 90.º,
97.º, 104.º, 105.º e 106.º).

4. Uma das implicações da já assinalada inclusão das Forças Armadas
na Administração Pública é, certamente, a susceptibilidade de recurso con-
tencioso dos actos administrativos que se traduzam na aplicação de sanções
disciplinares no âmbito da instituição militar. Por força da garantia geral que
é dada aos administrados, no artigo 268.º, n.º 4, da CRP, de tutela jurisdicional
efectiva dos seus direitos ou interesses legalmente protegidos e em razão
da garantia específica que é dada ao arguido em processo disciplinar, no
artigo 269.º, n.º 3, uma vez que “a última instância do direito de defesa em
matéria disciplinar é naturalmente a possibilidade de recurso contencioso, que
vale para todas as decisões disciplinares”14. O que não é defensável é reti-
rar o entendimento contrário do artigo 27.º, n.º 3, alínea d), da CRP, nos ter-
mos do qual é garantido o recurso para o tribunal competente quando seja apli-
cada prisão disciplinar. O alcance desta norma constitucional “só pode ser o
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11 Cf. supra ponto 2.
12 Neste sentido, cf. Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 103/87, já citado.
13 Cf. Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 33/2002, já citado.
14 Cf. GOMES CANOTILHO/VITAL MOREIRA, ob. cit., p. 947.



de reforçar a garantia constitucional do recurso contencioso, e nunca o de, a
contrario sensu, vir eliminar essa garantia no que respeita às decisões disci-
plinares, no âmbito militar, que não apliquem penas privativas da liberdade”15.
É neste sentido que estatui o RDM vigente, nos termos do qual cabe recla-
mação e ou recurso hierárquico necessário das decisões em matéria disciplinar
e impugnação contenciosa das decisões proferidas pelo Chefe do Estado-
-Maior-General das Forças Armadas ou pelos chefes de estado-maior dos
ramos (artigos 121.º e 133.º).

4.1. Aceitando a competência do Supremo Tribunal Militar para conhe-
cer os recursos interpostos das decisões definitivas e executórias dos Chefes
dos Estados-Maiores dos ramos das forças armadas proferidas em matéria dis-
ciplinar, o Tribunal Constitucional declarou a inconstitucionalidade, com força
obrigatória geral, da norma do artigo 127.º do RDM de 1977, por violação
do n.º 4 do artigo 268.º da CRP. O estabelecimento de limites em sede de
julgamento, que se traduzam no não conhecimento da gravidade da pena
aplicada, nem da existência material das faltas imputadas aos arguidos, salvo
quando se alegue desvio de poder, afecta a garantia fundamental da impug-
nação contenciosa de todos os actos administrativos que enfermem de ile-
galidade16.

4.2. Face ao texto vigente da CRP, designadamente do que se extrai dos
artigos 209.º e 213.º relativamente aos tribunais militares e do artigo 212.º, n.º 3,
quanto à competência dos tribunais administrativos, é pacífico que caberá a
estes tribunais o julgamento dos recursos de decisões disciplinares de órgãos
da administração militar17. Será menos pacífico o juízo sobre a conformi-
dade constitucional das normas que admitem e regulam a intervenção de juí-
zes militares junto da secção de contencioso administrativo de cada tribunal
central administrativo, quando conhecem em 1.ª instância, dos processos rela-
tivos a actos administrativos de aplicação das sanções disciplinares de deten-
ção ou mais gravosas (artigos 6.º e 7.º da Lei n.º 34/2007, de 13 de Agosto,
e Lei n.º 79/2009, de 13 de Agosto)18. Isto porque o artigo 211.º, n.º 3,
da CRP prevê apenas, de forma expressa, que os juízes militares integrem a
composição dos tribunais de qualquer instância que julguem crimes de natu-
reza estritamente militar19.
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15 Cf. Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 90/88, já citado.
16 Cf. Acórdão n.º 207/2002, já citado.
17 Cf. supra nota 2.
18 A primeira lei estabelece o regime especial dos processos relativos a actos administrativos de

aplicação de sanções disciplinares previstas no Regulamento de Disciplina Militar, regulandoa segunda a forma de intervenção dos juízes militares e dos assessores militares do Minis-
tério Público junto dos tribunais administrativos, em cumprimento do disposto no artigo 7.º daLei n.º 34/2007. Em momento anterior ao da publicação desta regulamentação, o TribunalCentral Administrativo Sul declarou-se incompetente em razão da matéria. Cf. Acórdão de 23de Outubro de 2008, Processo 03360/08 do 2.º Juízo do Contencioso Administrativo, dispo-nível em www.dgsi.pt.

19 Sobre isto, cf. ANTÓNIO DE ARAÚJO, “A jurisdição militar (do Conselho de Guerra à revisão cons-titucional de 1997)”, O Direito da Defesa Nacional e das Forças Armadas (coordenação de Jorge



5. A incidência da Revisão constitucional de 1982 sobre a denominada
“constituição militar” reflectiu-se, ainda, na introdução de duas disposições
fundamentais: a que legitima a privação da liberdade pelo tempo e nas con-
dições que a lei determinar em caso de prisão disciplinar imposta a militares,
com garantia de recurso para o tribunal competente (artigo 27.º, n.º 3, alí-
nea d)); a que determina que nenhuma pena envolve como efeito necessário
a perda de quaisquer direitos civis, profissionais ou políticos (artigo 30.º,
n.º 4).

5.1. A teleologia intrínseca da proibição constitucional da perda de direi-
tos profissionais como efeito necessário da pena passa pela eliminação de efei-
tos estigmatizantes que possam dificultar a reintegração do infractor e por
impedir que, de forma mecânica, sem atender aos princípios da culpa e da
necessidade se decrete a morte profissional do agente da prática da infrac-
ção20. Convocando o artigo 30.º, n.º 4, como parâmetro de aferição da cons-
titucionalidade da norma em causa, o Tribunal Constitucional declarou, com
força obrigatória geral, a inconstitucionalidade do artigo 37.º, n.º 1, do Código
de Justiça Militar de 1977, segundo o qual a condenação de oficial ou sargento
dos quadros ou de praças em situação equivalente por crime de ultraje à
bandeira nacional, deserção, falsidade, infidelidade ao serviço, furto, roubo, pre-
varicação, corrupção, burla e abuso de confiança produz a demissão qualquer
que seja a pena imposta; julgou inconstitucional o artigo 36.º, n.º 2, daquele
Código, de acordo com o qual a condenação nas penas de prisão maior pro-
duz a demissão ou a baixa de posto, conforme os casos; e fez o mesmo
juízo de inconstitucionalidade em relação ao artigo 37.º, n.º 2, do mesmo
Código, enquanto determina a baixa de posto de militar como efeito imediato
da condenação por certos crimes21.

Estas decisões foram tiradas em matéria de direito penal militar, mas a
proibição estende-se ao direito disciplinar militar. Pelo que não é constitu-
cionalmente admissível a perda de direitos profissionais como efeito necessário
de uma pena disciplinar. A dificuldade estará muitas vezes em concluir se o
que certa disposição legal prevê verdadeiramente é o conteúdo da pena dis-
ciplinar em causa ou até uma sanção disciplinar acessória, o que é constitu-
cionalmente admissível; ou se tal disposição determina antes consequências
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Miranda e Blanco de Morais), Edições Cosmos e Instituto da Defesa Nacional, 2000, p. 569,e JORGE MIRANDA/RUI MEDEIROS, Constituição Portuguesa Anotada, Coimbra Editora, 2007,Tomo III, p. 155, para quem “se é assim no domínio dos crimes estritamente militares — emque prevalece o elemento objectivo — por maioria de razão há-de ser assim no domínio dis-ciplinar — em que avulta o estatuto específico dos membros das Forças Armadas”.
20 Sobre isto, cf. FIGUEIREDO DIAS, Direito Penal Português. As Consequências Jurídicas do

Crime, Reimpressão, Coimbra Editora, 2009, pp. 98 e ss. e 158 e ss.; cf., ainda, entre outros,Acórdãos do Tribunal Constitucional n.os 16/84, Diário da República, II Série, de 12 de Maiode 1984, 154/2004 e 239/2008, Diário da República, I Série, de 17 de Abril de 2004 e de 15de Maio de 2008, respectivamente.
21 Cf., respectivamente, Acórdãos do Tribunal Constitucional n.os 165/86, Diário da República,I Série, de 3 de Junho de 1986, 94/86, Diário da República, II Série, de 18 de Junho de 1986,e 255/87, Diário da República, II Série, de 10 de Agosto de 1987.
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(efeitos) que derivem necessariamente da aplicação da pena disciplinar, o
que é proibido pela CRP. Fazendo esta ponderação, o Tribunal Constitucio-
nal não julgou inconstitucional, por violação do n.º 4 do artigo 30.º da Cons-
tituição, norma constante do Regulamento do Pessoal da Polícia de Segurança
Pública, de 1955, nos termos da qual a pena disciplinar de expulsão importa
a perda de todos os direitos do agente e a impossibilidade de ser nomeado
para qualquer cargo público ou administrativo ou contratado como tal22.

É neste enquadramento que devem ser lidos os artigos do RDM vigente
sobre efeitos das penas (artigos 45.º a 50.º).

5.2. A inclusão da prisão disciplinar imposta a militares no n.º 3 do
artigo 27.º da CRP torna inquestionável a autonomia do direito disciplinar mili-
tar no âmbito do direito sancionatório público. A admissibilidade jurídico-
constitucional desta pena — imposta em processo disciplinar e mediante deci-
são não jurisdicional — é, certamente, expressiva das especificidades da
comunidade militar, bem se podendo afirmar que esta sanção constitui um ele-
mento característico e nuclear do sistema punitivo de qualquer regulamento dis-
ciplinar militar, isto é, do regime e do direito disciplinar castrense23. Levou
mesmo à formulação de uma reserva ao texto da Convenção Europeia dos
Direitos do Homem. De acordo com a alínea a) do artigo 2.º da Lei n.º 65/78,
de 13 de Outubro — diploma que aprovou a Convenção para ratificação —,
“o artigo 5.º da Convenção não obstará à prisão disciplinar imposta a milita-
res, em conformidade com o Regulamento de Disciplina Militar, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 142/77, de 9 de Abril”24.

A questão que tem sido posta é a de saber se a norma constitucional é
privativa dos militares das Forças Armadas, não sendo, portanto, extensível a
membros de forças militarizadas (como, por exemplo, a Guarda Nacional
Republicana) ou de forças de segurança (como, por exemplo, a Polícia de
Segurança Pública). O Tribunal Constitucional já declarou, com força obrigatória
geral, a inconstitucionalidade de norma da Lei n.º 29/82, de 11 de Dezembro
e de normas do Regulamento Disciplinar do Pessoal da Polícia de Segurança
Pública, aprovado pelo Decreto n.º 40 118, de Abril de 1955, atinentes às
penas de detenção e de prisão, por violação do artigo 27.º da CRP; e já
decidiu, em processo de fiscalização concreta, não julgar materialmente incons-
titucionais normas constantes da Lei Orgânica da Guarda Nacional Republi-
cana e do Estatuto do Militar da Guarda, na parte em que tornam aplicáveis
aos militares da Guarda, não pertencentes aos quadros das Forças Arma-
das, as penas de prisão disciplinar e de prisão disciplinar agravada, previstas
no RDM25.

18 Maria João Antunes / Estrela Chaby
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22 Cf. Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 103/87, já citado.
23 Cf. Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 103/87, já citado.
24 Pela Lei n.º 12/87, de 7 de Abril, Portugal retirou quatro das seis reservas feitas inicialmente,mas manteve a que se refere à prisão disciplinar militar.
25 Cf., respectivamente, Acórdãos n.os 103/87, já citado, e 521/2003, Diário da República, II Série,de 17 de Fevereiro de 2004, tendo particular interesse para a questão a declaração de voto
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do Conselheiro Mário Torres. Cf., ainda, Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 308/90, Diá-
rio da República, I Série-A, de 21 de Janeiro de 1991.Ao nível da doutrina, cf. GOMES CANOTILHO/VITAL MOREIRA, Constituição da República Portuguesa
Anotada, Coimbra Editora, 4.ª edição, Volume I, p. 482, e JORGE MIRANDA/RUI MEDEIROS,
Constituição Portuguesa Anotada, Coimbra Editora, 2005, Tomo I, p. 310 e s. Com interessepara a questão, cf., ainda, CARLOS BRANCO, “A GNR e a Segurança Interna”, Revista Militar,n.º 2453/2454, 2006, p. 731 e ss.


