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Toda a reforma pretende ser uma mais valia para um sistema caduco, 
inoperante ou, simplesmente, desactualizado. Hoje, em época de crise, 
qualquer reforma deve ser minimalista nos meios a afectar e 
maximizadora dos recursos existentes.  
 
Nesta tensão de difícil resolução foi corajosa a iniciativa do Ministério da 
Justiça de ver implementada a discussão e concretizada a execução da 
Reforma do Sistema de Execução de Penas, a que, agora, redutoramente 
se designa de Reforma do Sistema Prisional, e extremamente útil e 
profícua esta iniciativa na Universidade Católica Portuguesa a que se 
associaram os mais variados profissionais, Magistrados, Advogados, 
Professores, Funcionários e Técnicos da Administração, Médicos, 
Psicólogos, Sociólogos, Antropólogos, Historiadores e tantos outros, 
assegurando a riqueza e profundidade de um debate que se impõe.1 
 
A execução de penas, muito por culpa dos Juristas, do próprio Estado, das 
Universidades, das Associações Públicas e das Escolas de Magistrados e de 
Advogados, foi sempre parente pobre no tratamento doutrinário. E, pior 
que isso, completamente abandonada pela generalidade dos académicos2 

                                                 
1
 Até porque como afirmou o Provedor de Justiça no seu III Relatório sobre “As Nossas Prisões” não se 

pode esquecer que "o sistema prisional é um espelho revelador do modo como o Estado e a sociedade 

demonstram, ou não, respeito pelos direitos fundamentais da pessoa humana". E que há uma "consabida 

ligação entre [o] tratamento penitenciário efectivamente prestado e [o] nível de desenvolvimento 

civilizacional e de valores éticos e humanistas de um povo". 
2
 Sem esquecer, no passado, os saudosos Beleza dos Santos, Eduardo Correia e Cavaleiro de Ferreira, e, 

hoje, Figueiredo Dias e Anabela Miranda Rodrigues, e a sua obra notável neste domínio, não queria 



 
 

 

e actores judiciários3, obviamente com honrosas mas muito limitadas 
excepções.  
 
Não obstante, nos últimos anos assistiu-se a um recolocar do problema 
penitenciário. Já não se fala apenas no «drama judiciário», está também 
na ordem do dia o «drama penitenciário».4 
 
Mas nem tudo é sintoma de crise. Há cidadãos, magistrados, advogados e 
funcionários sabedores, atentos e empenhados.5  
 
Desde sempre a Comissão dos Direitos Humanos da Ordem dos 
Advogados tem mostrado uma especial preocupação e empenho quer na 
resolução de problemas concretos de reclusos quer no acompanhamento 
geral da situação prisional em Portugal, realizando inúmeras e cíclicas 
visitas aos estabelecimentos prisionais.6  
 
Os relatórios anuais da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos 
Advogados são um vívido exemplo do trabalho, não remunerado, de 
advogados preocupados com o sistema penitenciário português.7 E 
crentes de que é possível acreditar na recuperação do delinquente.8 
                                                                                                                                               
deixar de agradecer esta iniciativa a Paulo Pinto Albuquerque, um académico penalista, e juiz, e a Rui 

Medeiros, um académico administrativista, e advogado, com votos de que introduzidos que foram os 

estudos penitenciários na licenciatura da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa em 

Lisboa aí perdurem e sejam o fermento de uma Escola de futuro. 
3
 cfr. de Manuel António Lopes Rocha, o seu Execução das Penas e Medidas de Segurança Privativas da 

Liberdade e de Arlindo Ferreira Lopes de Almeida, o seu texto Das Execuções, in Jornadas de Direito 

Processual Penal – o novo Código de Processo Penal, CEJ, 1989; pp. 473 a 498 e 499 a 534, 

respectivamente e demais bibliografia infra citada. 
4
 Já o nosso anterior Bastonário, António Pires de Lima, dedicou especial atenção à problemática das 

prisões e do isolamento ou esquecimento a que são votados tanto os presos preventivos como os 

condenados. Foi realizado um amplo inquérito que veio pôr a nu as fragilidades do sistema. Verificaram-

se graves ultrapassagens dos prazos de prisão e de prisão preventiva; manutenção das prisões preventivas 

sem prévia audição dos arguidos; situações de guetização dos reclusos sem quaisquer visitas ou contactos 

com o exterior; abandono ou esquecimento por parte dos seus mandatários ou defensores, ou dos seus 

familiares, etc. 
5
 Ver por exemplo a excelente sequência de estudos divulgados pela Direcção-Geral dos Serviços 

Prisionais sob o título de Temas Penitenciários publicação periódica notável pela diversidade de 

perspectivas e aproximações ao regime prisional! 
6
 Só para exemplificar esta semana, mais precisamente dia 5 de Maio de 2004, foi feita visita alargada ao 

Estabelecimento Prisional de Lisboa e, na Semana do Advogado, mais precisamente no dia 20 de Maio de 

2004, visitar-se-ão os estabelecimentos prisionais de Faro e de Silves. 
7
 Já sob a égide do nosso actual Bastonário, José Miguel Júdice, e de acordo com a proposta do então 

Presidente da Comissão de Direitos Humanos, António Marinho Pinto, foi criado o Observatório das 



 
 

 

 
Em 2000, na viragem do século, houve nos Tribunais de Execução de 
Penas9, um total de processos findos que ascendeu a 14.842, tendo esse 
número sofrido um ligeiro decréscimo em 2001, tendo sido então 
concluídos 13.839 autos. No entanto, estes números, só por si, não 
ilustram o intenso trabalho destes tribunais10. Nem o dos seus juízes11, 
magistrados do Ministério Público e funcionários.  

                                                                                                                                               
Prisões que realizou, e vem realizando, um trabalho notável. De que os últimos resultados, já no âmbito 

da nova presidência, que honrosamente assumi, foram a elaboração do Parecer da Ordem dos Advogados 

sobre a Proposta de Lei Quadro do Sistema Prisional, a preparação para divulgação na Semana do 

Advogado da Carta de Direitos e Deveres dos Detidos e Reclusos, o agendamento no Centro Distrital de 

Estágio de um Curso de Direito da Execução das Penas e a celebração de um protocolo com a Direcção-

Geral dos Serviços Prisionais para implementação da experiência dos Gabinetes de Consulta Jurídica nos 

Estabelecimentos Prisionais. 
8
 “Nenhuma pena infligida segundo a lei se estabelece para causar um mal, mas para converter em 

melhor o que a sofre (...) É necessário dizer que o fim da justiça tende a isto – a quê? – a que a lei 

instrua a quem comete a injustiça, grande ou pequena, e o constranja a não praticar jamais acções 

voluntárias no futuro”. Platão, Leis IX-854 e IX-862 
9
 Tribunais de Execução de Penas existem em Lisboa, Porto, Coimbra e Évora. Os problemas a que são 

chamados a responder são vários. Só para exemplificar, verificaram-se 8.425 pedidos de concessão de 

saídas prolongadas (4.779 deferidos e 3.528 indeferidos); 4.241 pedidos de concessões de liberdade 

condicional (1.903 deferidos e 2.294 indeferidos); 535 pedidos de indulto (23 concedidos e 511 

recusados); 35 pedidos de reabilitação judicial (19 deferidos e 16 indeferidos); 261 promoções de 

revogação da liberdade condicional (140 despachadas favoravelmente e 121 desfavoravelmente); 164 

solicitações de revogação de saída prolongada (55 despachadas favoravelmente e 107 

desfavoravelmente); 105 recursos de sanção disciplinar (13 procedentes e 93 improcedentes), entre outras 

decisões (nas quais se incluem outros resultados que não o mero deferimento ou indeferimento, 

procedência ou improcedência). 
10

 Hoje os tribunais de execução das penas têm as atribuições que veremos de seguida. Nos termos do artº 

91º nº 1 da Lei nº 3/99, de 13 de Janeiro (Lei Orgânica dos Tribunais Judiciais), “compete aos tribunais 

de execução das penas exercer jurisdição em matéria de execução de pena de prisão, de pena 

relativamente indeterminada e de medida de segurança de internamento de inimputáveis”. Já de acordo 

com o nº 2 do mesmo artigo e diploma legal compete também aos tribunais de execução de penas: 

“conceder a liberdade condicional e decidir sobre a sua revogação; decidir o internamento ou a 

suspensão da execução da pena de prisão de imputáveis portadores de anomalia psíquica sobrevinda 

durante a execução da pena de prisão, bem como a respectiva revisão; decidir sobre a modificação da 

execução da pena de prisão relativamente aos condenados que padeçam de doença grave e irreversível 

em fase terminal; rever, prorrogar e reexaminar a medida de segurança de internamento de 

inimputáveis; conceder a liberdade para prova e decidir sobre a sua revogação; homologar o plano 

individual de readaptação do condenado em pena relativamente indeterminada e respectivas 

modificações; proferir o despacho de declaração de contumácia e o decretamento do arresto 

relativamente a condenado que dolosamente se tiver eximido parcialmente à execução de uma pena de 

prisão, de uma pena relativamente indeterminada ou de uma medida de segurança de internamento; 

declarar a extinção da execução da pena de prisão, da pena relativamente indeterminada a da medida de 

segurança de internamento; decidir sobre a prestação de trabalho a favor da comunidade ou sobre a sua 

revogação no caso de execução sucessiva de medida de segurança e pena privativa da liberdade; decidir 

sobre o cancelamento provisório no registo criminal de factos ou decisões nele inscritos; emitir parecer 

sobre a concessão e decidir sobre a revogação de indulto, bem como fazer a sua aplicação, e aplicar a 



 
 

 

 
Por outro lado, fora dos tribunais temos todo o mundo real da 
administração penitenciária. Sem contar com os serviços de retaguarda, 
há 16 estabelecimentos prisionais centrais, 3 estabelecimentos prisionais 
especiais, 34 estabelecimentos prisionais regionais e uma cadeia de apoio.  
 
Em pleno século XXI, mais concretamente em 31 de Dezembro de 2001, 
existiam 13.025 reclusos em Portugal, dos quais 9.335 eram condenados e 
3.690 estavam presos preventivamente. Eram homens 11.995 e mulheres 
os restantes. Possuíam apenas o ensino básico 10.260 reclusos, não tendo 
concluído sequer o ensino básico 1.519 reclusos, dos quais 720 nem 
sequer sabiam ler ou escrever. Dos 6.595 reclusos libertados 1.381 foram-
no por absolvição ou prisão não mantida.12 É caso para pensar. 
 
E aí, no dia-a-dia13, os reclusos14 confrontam-se com todos os problemas 
das condições de alojamento15; da alimentação16; no campo da saúde17; 
                                                                                                                                               
amnistia e o perdão genérico sempre que os respectivos processos se encontrem na secretaria, ainda que 

transitoriamente.” 
11

 Por sua vez, nos termos do artº 92º do mesmo diploma legal, os juizes dos tribunais de execução das 

penas têm ainda as seguintes competências: “visitar os estabelecimentos prisionais da respectiva 

circunscrição, a fim de tomar conhecimento da forma como estão a ser executadas as condenações; 

apreciar, por ocasião da visita, as pretensões dos reclusos que para o efeito se inscrevam em livro 

próprio, ouvindo o director do estabelecimento; conhecer dos recursos interpostos pelos reclusos que 

para o efeito se inscrevam em livro próprio, ouvindo o director do estabelecimento; conhecer dos 

recursos interpostos pelos reclusos de decisões disciplinares que apliquem sanção de internamento em 

cela disciplinar por tempo superior a oito dias; conceder e revogar saídas precárias prolongadas; 

convocar e presidir ao conselho técnico dos estabelecimentos, sempre que o entenda necessário ou a lei o 

preveja; exercer as demais competências conferidas por lei”. 
12

 Os dados mais actualizados ao dispor podem ser consultados nas “Estatísticas da Justiça” de 2002 

publicadas pelo Gabinete de Política Legislativa e Planeamento do Ministério da Justiça. Ressaltam-se os 

seguintes números reportados à data de 31 de Dezembro de 2002: 13918 reclusos, dos quais 4219 em 

prisão preventiva; sendo que, também em 2002, 184 presos preventivos foram absolvidos, 1071 detidos e 

presos preventivos viram a sua privação de liberdade não mantida e 602 dos presos preventivos 

condenados foram condenados em pena suspensa ou outra medida não detentiva! Dos cidadãos reclusos 

5,3% não sabem ler nem escrever, 79,3% apenas possuem o ensino básico. Há 2095 reclusos estrangeiros. 
13

 Cfr. os três Relatórios da Provedoria de Justiça sobre “As Nossas Prisões”, e sobretudo o III Relatório, 

de onde são retirados os trechos infra citados nas notas 14 a 19. 
14

 No que toca à situação dos reclusos é afirmado que "o nosso País detém a maior taxa de 

encarceramento", reafirma-se "que, na prática, a prisão preventiva seja, de facto, a última das medidas de 

coacção"; propõe-se "o recurso a modalidades menos penosas, de que são exemplo as chamadas 

«pulseiras electrónicas»"; constata-se "um aumento das penas longas" e "o desajustamento do paradigma 

prisional existente", bem como uma situação endémica de sobrelotação prisional em que "8 EPR superam 

200% e 23 EP (dos quais 21 regionais) colocam-se acima de 150% da sua lotação disponível". 
15

 Quanto às condições de alojamento, verificou-se ainda o "degradante uso do chamado «balde 

higiénico»" para além de "condições inaceitáveis em termos de higiene, ventilação e salubridade em 



 
 

 

relativos às matérias da ocupação e dos tempos livres e convívio18; às 
relações com o exterior e questões de segurança e disciplina e de 
administração penitenciária em sentido estrito19. E, mais uma vez, os 
atentados à dignidade humana são graves e os meios humanos e materiais 
são insuficientes. Até porque as prisões não dão votos e os reclusos não têm 

voz. Calam, consentem, adaptam-se.20 
 

A Reforma do Sistema de Execução de Penas ou do Sistema Prisional terá 
que tomar em linha de conta a realidade vigente e a dispersão, 
inadequação e fragmentaridade da legislação em vigor. Sem ceder a 
desvios securitários. Mas também sem esquecer que não há apenas 
direitos mas que todos estão sujeitos a deveres. Terá que privilegiar a 
responsabilização, mas, também a dignificação dos agentes do sistema, a 
articulação e a coordenação dos escassos meios humanos e a optimização 

                                                                                                                                               
alguns estabelecimentos, de que são exemplos negativos Alcoentre, Montijo e Setúbal e o sector feminino 

de Coimbra". 
16

 No que concerne à alimentação verificou-se que, não obstante as melhorias, "continuam a existir no 

sistema cozinhas muito degradadas e com más condições higio-sanitárias e armazéns sem as menores 

condições para armazenagem e distribuição das refeições", tendo resultado ainda uma "impressão de 

assistematicidade com que se ficou da fiscalização feita pelos serviços centrais da DGSP" das empresas 

privadas a quem compete o fornecimento de refeições. 
17

 No campo da saúde "deparou-se com um panorama geral de insuficiências"; sobretudo espaços físicos 

próprios e de meios humanos, designadamente, "a presença de psiquiatras, estomatologistas, psicólogos e 

[de] uma enfermagem permanente", com a "falta de visitas das autoridades de saúde" e de "controlos 

regulares aos estabelecimentos", bem como "1139 casos de seropositivos" e ainda "um aumento dos casos 

de sida declarada, de 379 para 396 casos", isto para além de "exemplos impressionantes ... Sintra, com 

666 reclusos, tinha 468 portadores das duas hepatites" e "metade dos reclusos do regional de Coimbra 

estava infectada com o tipo C'  
18

 Quanto às matérias da ocupação e dos tempos livres e convívio, e apesar de "um fraco nível de 

habilitações escolares na população reclusa", verificou-se "uma quebra de reclusos a frequentar o ensino", 

uma "reduzida percentagem de 6,3% da população prisional" em formação profissional, sendo que apenas 

"51 % dos reclusos" trabalham e o fazem sobretudo na faxinagem, "sendo perceptível a sua fraca mais 

valia para o reingresso em meio livre", isto para além de ocorrerem menos actividades, designadamente 

culturais e desportivas, do que seria desejável. 
19

 No que toca às relações com o exterior, às matérias da segurança e disciplina e à administração 

penitenciária recomenda-se "que se estenda o direito de recebimento de visitas íntimas"; "que só se 

proceda à revista pessoal dos visitantes quando existam fortes suspeitas sobre a tentativa de introdução 

de objectos proibidos, esgotados ou impossível que seja o recurso a outros meios de controlo menos 

invasivos, designadamente o controlo sobre a pessoa do recluso após a visita", isto para além de serem 

"assegurados em cada estabelecimento prisional espaços próprios e dignos para a revista pessoal dos 

visitantes". 
20

 Cfr. Delinquência Crime e Adaptação à Prisão, de Rui Abrunhosa Gonçalves, Coimbra, Quarteto, 

2002. 



 
 

 

das instalações, equipamentos e meios materiais existentes. Sem cair na 
tentação do discurso fácil e inconsequente.21  
 
A reforma terá que ultrapassar a dicotomia tradicional em que a execução 
é actividade judiciária e o cumprimento mera actividade administrativa. 
Mas também não pode esquecer que, a montante, há questões a 
ponderar.  
 
Desde logo as do título de execução. A irrevogabilidade e imutabilidade ou 
não do caso julgado. Da competência e das regras para o conhecimento 
superveniente do concurso. Ou ponderar, e porque não ultrapassar, os 
tabus da estanquicidade das sanções penais, da execução imediata e 
contínua, da alternatividade circunscrita às penas curtas, etc.22 
 
Não devem apenas colocar-se questões de rentabilidade, economia e 
segurança. De eficácia ou eficiência. Pode – e deve – ir-se mais além. Não 
deve circunscrever-se a reforma a questões de gestão, prevenção e mera 
retribuição.  
 
É preciso ponderar a justa medida entre as necessidades de segurança e a 
justiça da prevenção ou da punição, exigências de civilização como são as 
de equidade e humanidade, e ainda objectivos como os da optimização de 
meios, o da manutenção da paz pública e o principal que deve nortear 
toda esta actividade o da ressocialização ou reintegração.  
 
Para isso há que recorrer à experiência interna, e promover a discussão, 
mas também aos exemplos dos modelos e influências exteriores, e 
procurar informação, sobretudo no terreno. Há que transpor para o 
direito interno uma matriz moderna do tratamento penitenciário. Que 
cumpra, designadamente, as Cartas e Declarações e os Pactos e 

                                                 
21

 “Fácil é criticar as cadeias, a lei, a sociedade de estrutura mais ou menos burguesa: mais difícil é pôr 

os pés na terra, entrar na cadeia, falar com o delinquente, visitar-lhe a casa, conhecer-lhe o meio, vê-lo 

antes e depois do crime, vê-lo e acompanhá-lo na volta à sociedade...” in a Primeira Página, de O 

Cidadão Delinquente: reinserção social?; Lisboa, IRS, 1983, p. 5. 
22

 Os novos projectos em discussão e, sobretudo, a proposta de lei de alteração de várias normas do 

Código Penal apresentada pelo Governo são, neste domínio, um primeiro passo para a alteração do status 

quo. 



 
 

 

Convenções Internacionais, os Códigos de Conduta, as Regras Europeias 
sobre as Sanções e Medidas aplicadas na União Europeia, os Princípios 
Básicos e as Regras Mínimas para o Tratamento dos Reclusos e as Normas 
para a Aplicação Efectiva das Regras Mínimas para o Tratamento de 
Reclusos.23 Mas que não fique por aí.  
 
Quer-se uma reforma que não se limite a uma ponderação materialista e 
imediatista, tão em voga, do custo-benefício.24 Ou se limite a garantir a 
                                                 
23

 Ver, entre outras, as seguintes normas internacionais aplicáveis no domínio da protecção dos reclusos. 

No que toca ao tratamento penitenciário cfr.: Regras Mínimas para o Tratamento dos Reclusos; Normas 

para a Aplicação Efectiva das Regras Mínimas para o Tratamento de Reclusos; Princípios Básicos 

Relativos ao Tratamento de Reclusos; Conjunto de Princípios para a Protecção de Todas as Pessoas 

Sujeitas a Qualquer Forma de Detenção ou Prisão; Acordo Tipo sobre a Transferência de Reclusos 

Estrangeiros e Recomendações sobre o Tratamento de Reclusos Estrangeiros; Relatório 9º Congresso das 

Nações Unidas sobre a Prevenção do Crime e o Tratamento dos Delinquentes (Cairo, 29 de Abril a 8 de 

Maio de 1995) – inclui resoluções sobre a aplicação prática das Normas Mínimas para o Tratamento dos 

Reclusos, gestão do sistema de justiça penal no contexto da responsabilidade da administração pública e 

desenvolvimento sustentável, crianças como vítimas e autores de crime, eliminação da violência contra 

mulheres e regulação de armas de fogo; Declaração de Viena sobre Crime e Justiça: Vencer os Desafios 

do Século XXI – adoptada pelo Décimo Congresso das Nações Unidas sobre a Prevenção do Crime e o 

Tratamento dos Delinquentes (Viena, 10 a 17 de Abril de 2000). No que toca aos jovens delinquentes: 

Regras Mínimas das nações Unidas para a Administração da Justiça de Menores (Regras de Beijing); 

Resolução 1989/66 do Conselho Económico e Social sobre a aplicação das Regras Mínimas das Nações 

Unidas para a Administração da Justiça de Menores (Regras de Beijing); Regras das Nações Unidas para 

a Protecção dos Menores Privados de Liberdade. Na prevenção e punição da tortura e outras graves 

violações de direitos humanos cfr.: Convenção contra a Tortura e Outras Penas ou Tratamentos Cruéis, 

desumanos ou Degradantes; Declaração sobre a Protecção de Todas as Pessoas contra a Tortura e Outras 

Penas ou Tratamentos Cruéis, Desumanos ou Degradantes; Princípios sobre a Investigação e 

Documentação Eficazes da Tortura e Outras Penas ou Tratamentos Cruéis, Desumanos ou Degradantes. 

Relativamente à conduta profissional: Código de Conduta para os Funcionários Responsáveis pela 

Aplicação da Lei; Princípios Orientadores para a Aplicação Efectiva do Código de Conduta para os 

Funcionários Responsáveis pela Aplicação da Lei; Princípios Básicos sobre a Utilização da Força e de 

Armas de Fogo pelos Funcionários Responsáveis pela Aplicação da Lei; Princípios Básicos relativos à 

Independência da Magistratura; Normas para a Aplicação Efectiva dos Princípios Básicos Relativos à 

Independência da Magistratura; Princípios Orientadores Relativos à Função dos Magistrados do 

Ministério Público; Princípios Básicos relativos à Função dos Advogados; Princípios de Deontologia 

Médica aplicáveis à actuação do pessoal dos serviços de saúde, especialmente aos Médicos, para a 

protecção de pessoas presas ou detidas contra a tortura e outras penas ou tratamentos cruéis, desumanos 

ou degradantes, etc. 
24

 Foi esse o espírito que levei para o grupo de trabalho para a Reforma do Sistema de Execução de Penas. 

A que se seguiu a actual Reforma do Sistema Prisional em curso. Que deve pretender ser mais do uma 

mera revisão do direito penitenciário, mas marco na evolução do direito de execução de penas em 

Portugal. Que rompa com os apertados quadros mentais e normativos e circunstâncias sociais e culturais 

que limitam a punição, e as sanções, à multa e à prisão ou à suspensão da sua execução. E institua, para 

serem efectivamente aplicadas, verdadeiras medidas alternativas à prisão. Ainda que com recurso a novas 

tecnologias, como é o caso do sistema de monitorização electrónica de arguido em obrigação de 

permanência na habitação. Tal como se retira aliás da proposta de lei de alteração do Código Penal 

apresentada pelo Governo, mercê da experiência extremamente positiva do sistema de vigilância 

electrónica vulgarmente designado pela expressão “pulseiras electrónicas”. 



 
 

 

segurança imediata, sem pensar na segurança futura. Mas que institua um 
moderno direito de execução de penas. Um direito de execução de penas 
mais participado. Virado para o compromisso. E sobretudo tendo em 
conta a responsabilização dos reclusos no seu próprio ambiente e 
percurso e, também, de todos os restantes agentes do sistema, incluindo 
neste – por que não? – os privados.  
Um direito de execução de penas em que os direitos não ofusquem os 
deveres. Em que a disciplina e a ordem não se confundam com abuso de 
poder e arbitrariedade.  
 
Um direito de execução de penas, enfim, em que, pelo menos no que 
respeita aos direitos fundamentais, se estatua um efectivo e estrito 
controlo e intervenção dos Tribunais. Mas sem esquecer, nunca, as 
virtualidades e os poderes-deveres das instituições penitenciárias na 
gestão do dia-a-dia.25 E o respeito pela autoridade e pelas regras da 
ordem, disciplina e segurança. 
 
Mas sempre com a possibilidade de acompanhamento e recurso ao 
advogado.. e ao juiz!26 Porventura com obrigatoriedade de defensor, nos 
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 Pois só aí é possível implementar programas construtivistas. E sistemas de planificação individualizada. 

Para todos os reclusos, pelo menos os condenados. Não é concebível que só alguns reclusos possam 

contar com a realização de um plano individual de readaptação, o que sucede por alegada falta de meios 

humanos e materiais. 
26

 Cfr. de Anabela Miranda Rodrigues, o seu Novo Olhar sobre a Questão Penitenciária – estatuto jurídico 

do recluso e socialização, jurisdicionalização, consensualismo e prisão; Coimbra, Coimbra Editora,  2000; 

pp.137 a 139. Aí se refere expressamente que “De acordo com o sistema vigente, o reforço da 

intervenção jurisdicional traduzir-se-ia, em abstracto, na atribuição de novas competências ao tribunal 

de execução de penas. Sucede que, em nosso entender, a intervenção directa de um magistrado no 

processo de execução de penas e medidas de segurança privativas de liberdade e na garantia dos direitos 

dos reclusos nem sempre se coaduna, em todas as suas formas, som a função jurisdicional dos tribunais, 

e, em particular, do juiz de execução das penas. A função jurisdicional traduz-se tipicamente na decisão 

de um conflito, relativamente ao qual o julgador se encontra numa posição supra-partes e a intervenção 

jurisdicional que se preconiza não supõe sempre uma relação conflitual (...)” sendo que há um “... espaço 

de conflito que reclama a intervenção do tribunal (juiz de execução das penas). Só nestas circunstâncias, 

como tribunal de garantia da posição jurídica e dos direitos do recluso, o tribunal de execução das penas 

se assumiria como necessária instância jurisdicional. Competir-lhe-ia, então, designadamente, apreciar 

e decidir os requerimentos que lhe fossem dirigidos pelos reclusos ou os recursos da administração 

penitenciária que a lei determinasse.” Acrescenta-se ainda que a necessidade, diria mesmo, a 

imprescindibilidade do juiz resulta da necessidade de evitar o sempre possível erro da administração, 

colmatar as deficiências da sua falta de isenção, ultrapassar a subjectividade e de postergar os desvios 

possíveis por abuso ou arbítrio. Sobretudo em caso de conflito. 



 
 

 

casos mais graves.27 Para que a igualdade não seja conceito oco. E para 
que o acesso ao direito seja efectivo. Em que a defesa da sociedade não se 
esgote na privação de liberdade. Ou na privação de liberdade nas prisões. 
Em que a reinserção não seja vã utopia. E em que o culto da liberdade ou 
o ideário socializador não ceda a tentações securitárias.  
 
Os reclusos, detidos, presos preventivamente ou condenados, não são 
cidadãos de segunda categoria. Têm direitos como qualquer outro 
cidadão.28 O artº 30º, nº 5, da Lei Fundamental é bem claro quando 
estabelece que “os condenados a quem sejam aplicadas pena ou medida 
de segurança privativas da liberdade mantêm a titularidade dos direitos 
fundamentais, salvas as limitações inerentes ao sentido da condenação e 
às exigências próprias da respectiva execução”. Só - e foi quase tudo ou 
pelo menos muito o que perderam – ficaram sem liberdade.  
 
A garantia de tutela judicial efectiva exige que qualquer exercício do 
direito punitivo nas prisões possa estar sujeito à intervenção do defensor 
até para que se assegurem os direitos à assistência jurídica, consulta e 
patrocínio judiciário, e ainda os direitos de audiência e defesa. Mas 
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 Não será de ponderar, já não a mera possibilidade da intervenção de advogado (hoje existente, apesar 

das dificuldades em lançar mão do apoio judiciário para tal efeito), mas mesmo a obrigatoriedade de 

advogado, por exemplo, em qualquer decisão de afectação a estabelecimento de segurança, ou em 

quaisquer internamentos em cela de segurança ou em cela disciplinar, em decisões de recusa generalizada 

ou prolongada de visitas do exterior, nos reexames de medidas de segurança ou em intervenções médicas 

coactivamente impostas? 
28

 “Cualquier preso há de tener la posibilidad – sin obstáculos – de contradecir cualquier decisón que se 

adopte, ya sea por la Administracion Penitenciaria, por el Juzgado de Vigilancia o por el Tribunal 

Sentenciador, y que afecte al cómo se ejecute la pena, es decir, al principio de legalidad penal. 

Cualquier preso debe tener la oportunidad de alegar la improcedencia, la ilegalidade o el error, de 

cualquiera de aquellas decisiones, siendo tal alegación digna de tutela por el órgano administrativo o 

judicial que la reciba. Como ejemplo representativo de ello quiero destacar la materia de la clasificación 

em grados de tratamiento – junto a la previa y no controlada clasificación interior por fases en cada 

Centro -, puesto que, sin duda, afecta a los más mínimos detalles de la concreta vida que ha de 

desarrollar el interno, desde las salidas al exterior, hasta las comunicaciones, pasando por las 

actividades con el que se llene el tiempo de estancia en la cárcel, la misma duración de tal estancia, etc... 

Cualquier decisión sobre el grado de tratamiento que se adopte, debe poder ser recurrida por el interno, 

porque sigue siendo parte em el proceso, y para recurrir con cierta perspectiva de eficacia se debe 

conocer contra qué hechos y argumentos se debe contrarrestar, es decir, el interno debe poder saber, 

para poder recurrir, las razones tenidas en cuenta para adoptar la decisión, ya sean fácticas o jurídicas, 

y que pueden aparecer en Informes del Equipo de Tratamiento o en resoluciones de la Junta de Régimen 

y Administración.”  Cfr. de José A. Rodriguez Sáez; o seu Derechos Fundamentales en la Cárcel: 

referencia al derecho de defensa; in Tratamiento Penitenciario y Derechos Fundamentales; Barcelona, 

Associació Catalana de Juristes Demòcrates, 1994. 



 
 

 

também tal tem que ser assegurado na possibilidade de flexibilização da 
execução.29 
 
São exigências constitucionais contidas no artº 20º, nºs 1 e 2, 30º, nº 5, e 
32º, nº 10, da Constituição da República Portuguesa. Assim, em quaisquer 
processos sancionatórios, e qualquer imposição de sanção disciplinar o é, 
terão que ser assegurados ao recluso, a qualquer recluso, os direitos de 
audiência e de defesa. Sem quaisquer restrições. Pois que “a todos é 
assegurado o acesso ao direito e aos tribunais para defesa dos seus 
direitos e interesses legalmente protegidos, não podendo a justiça ser 
denegada por insuficiência de meios económicos”. E também “todos têm 
direito, nos termos da lei, à informação e consultas jurídicas, ao patrocínio 
judiciário e a fazer-se acompanhar por advogado perante qualquer 
autoridade”. Finalmente, não nos esqueçamos que “para defesa dos 
direitos, liberdades e garantias pessoais, a lei assegura aos cidadãos 
procedimentos judiciais caracterizados pela celeridade e prioridade, de 
modo a obter tutela efectiva e em tempo útil contra ameaças ou violações 
desses direitos”.  
 
Não são, hoje, despiciendas as áreas de actividade ou limitado o papel do 
advogado na execução penal e no actual direito penitenciário. Basta 
atentar nas disposições dos artºs 40º a 108º do Código Penal30 e dos artºs 
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 E estamos a falar, por exemplo, da liberdade condicional. Por força de desvios securitários “... a 

concessão facultativa dessa medida tornou-se mais complexa e mais difícil em virtude da revisão do 

Código Penal de 1995, com consequências negativas em diversos planos (...) podendo acontecer (e 

acontecendo de facto) que reclusos com manifesta progressão positiva no seu processo individual de 

reinserção social não vejam apreciada a sua situação em momento útil...”. Isto já para não falar do “... 

grave inconveniente de interpretações divergentes da lei por parte dos diversos tribunais de execução das 

penas, o que afecta seriamente a igualdade de tratamento jurídico dos reclusos, por vezes até dentro do 

mesmo estabelecimento prisional...”. Infelizmente a Comissão não aponta soluções que seriam óbvias. 

Desde logo, quanto mais não fosse, a repristinação da versão originária do Código Penal. Entendemos que 

esta área, esta sim, merece realmente particular atenção do legislador para se proceder à necessária 

alteração do regime em vigor, demasiadamente rígido e que dificulta em muito o regresso a uma vida 

normal daquele que prevaricou... mas que se recuperou! Nesse sentido parece ir o Relatório em apreço ao 

pedir o competente estudo e decisão legislativa sobre os problemas detectados, nomeadamente, as 

questões da abolição da apreciação da concessão da liberdade condicional apenas aos 2/3 da pena, da não 

renovação anual da instância e das consequências da falta de uniformização de jurisprudência nas 

decisões dos Tribunais de Execução de Penas. 
30

 Chama-se especial atenção para as finalidades das penas e medidas de segurança (artºs 40º e 43º) e para 

o disposto quanto à escolha e medida da pena (artºs 70º a 82º); para as regras de duração e contagem dos 

prazos da pena de prisão (artºs 41º e 42º); para os regimes de prisão por dias livres (artº 45º) e em regime 

de semidetenção (artº 46º); para as possibilidades de conversão da multa não paga em prisão subsidiária 



 
 

 

467º a 509º do Código de Processo Penal31 ou em diplomas especiais tais 
como o Decreto-Lei nº 402/82, de 23 de Setembro, o Decreto-Lei nº 
375/77, de 24 de Dezembro32 ou a Lei nº 36/96, de 29 de Agosto33.  
Chama-se igualmente a atenção para os diplomas fundamentais que se 
referem ao regime penitenciário em sentido estrito ou de execução em 
concreto das medidas privativas de liberdade: o Decreto-Lei nº 265/79, de 
1 de Agosto, alterado que foi pelo Decreto-Lei nº 49/80, de 22 de Março34. 
Ou para a Circular da Direcção-Geral dos Serviços Prisionais nº 
3/GDG/2000, de 1 de Junho, sobre as visitas dos advogados aos reclusos, 
detidos, presos preventivamente e condenados. Finalmente, não pode 
deixar de se referir o Decreto-Lei nº 783/76, de 29 de Outubro, com as 
alterações introduzidas pelos Decretos-Lei nºs 222/77, de 30 de Maio, e 
204/78, de 24 de Julho, que contém as normas processuais relativas às 
várias espécies de processos que podem ter lugar nos Tribunais de 
Execução de Penas. Este último diploma refere-se expressamente à 
intervenção do defensor ou advogado constituído, designadamente nos 
seus artºs 55º a 58º, 62º a 64º, 67º e 68º, 83º e 84º e 129º.  
 
Pode o Advogado assessorar o condenado, mediante consulta ou através 
do patrocínio, em matérias tão distintas, e tão relevantes para a vida do 
cidadão recluso visado, como são a concessão de saídas precárias 
prolongadas (artºs 34º a 38º do Decreto-Lei nº 783/76, de 29 de Outubro) ou de situações 
de RAVI (regime aberto virado para o interior) ou de RAVE (regime aberto virado para 

o exterior). Pode ter que intervir, pois, em processo gracioso (artºs 86º a 117º do 

Decreto-Lei nº 783/76, de 29 de Outubro)
35, em processo de segurança (artºs 51º a 64º do 

                                                                                                                                               
(artº 49º) e de revogação da suspensão (artº 56º) e sobretudo para as normas vigentes em matéria de 

liberdade condicional (artºs 61º a 64º) e ainda para os capítulos respeitantes à pena relativamente 

indeterminada (artºs 83º a 90º), às medidas de segurança (artºs 91º a 103º) e ao internamento de 

imputáveis portadores de anomalia psíquica (artºs 104º a 108º). 
31

 Trata, no plano processual, de regras gerais da execução em processo penal. Designadamente de regras 

de execução da pena de prisão, da liberdade condicional, da prisão por dias livres e em regime de semi-

detenção e das regras da execução das penas não privativas da liberdade e das penas acessórias, bem 

como das medidas de segurança e da pena relativamente indeterminada.  
32

 Estabelece os procedimentos e regras técnicas destinados a facilitar e promover a organização das 

condições práticas de aplicação e execução da pena de prestação de trabalho a favor da comunidade. 
33

 Estatui regras específicas que beneficiam condenados afectados por doença grave e irreversível. 
34

 Ver especificamente os artºs 32º, 35º, 37º (sobre o regime de visitas de advogados) e 43º, nº 6, (sobre a 

impossibilidade de retenção de correspondência entre o recluso e o seu advogado ou defensor) 
35

 Para concessão da saída precária prolongada (artºs 86º a 89º); concessão da liberdade condicional (artºs 

90º a 100º) ou concessão da reabilitação (artºs 101º a 107º), do indulto e da comutação (artºs 108º a 117º). 



 
 

 

Decreto-Lei nº 783/76, de 29 de Outubro)
36, em processo complementar (artºs 65º a 69º do 

Decreto-Lei nº 783/76, de 29 de Outubro)
37, em processo de recurso disciplinar (artºs 

118º a 123º do Decreto-Lei nº 783/76, de 29 de Outubro)
38 em processo supletivo (artº 124º 

do Decreto-Lei nº 783/76, de 29 de Outubro), e ainda nos recursos jurisdicionais (artºs 

125º a 130º do Decreto-Lei nº 783/76, de 29 de Outubro). 
 
E é aqui que o papel do advogado39 ganha relevância na função 
assistencial que lhe compete. Se à Ordem dos Advogados também 
compete “defender o Estado de direito e os direitos e garantias individuais 
e colaborar na administração da justiça” por maioria de razão competirá 
ao advogado, ainda que isolado, mas sempre profissional livre e 
empenhado, prosseguir os interesses juridicamente protegidos do seu 
constituinte e pugnar pelo efectivo respeito dos seus direitos 
fundamentais.  
 
Desde logo, lutando contra o tradicional hermetismo e a inércia da 
actuação judicial, administrativa e penitenciária exigindo a informação 
relevante e a actuação devida. E exigir, designadamente, o acesso ao 
processo individual do recluso e a fundamentação de facto e de direito 
das decisões administrativas e judiciais. Ou exigir prestações negativas e 
positivas da administração penitenciária. Ou obter, em tempo útil, 
decisões judiciais de mérito. Até para poder aferir-se da sua fidedignidade, 
oportunidade, equidade e legalidade. E sindicá-las, se necessário, pela via 
da impugnação ou do recurso, para que se respeitem escrupulosamente 
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 Para aplicação de medidas de segurança não aplicáveis em processo penal. 
37

 Para revogação de saída precária prolongada (artºs 70º a 73º); para revogação da liberdade condicional 

(artºs 74º a 77º); ou para verificação da manutenção, de alteração ou de cessação de perigosidade 

anteriormente declarada (artºs 78º a 85º). 
38

 Para apreciar as sanções que imponham o internamento em cela disciplinar por tempo superior a oito 

dias. 
39

 “El derecho fundamental a la defensa no existiria en el mundo del Derecho sin la asistencia letrada. 

Creo que nadie, sea jurista o no, poderia decir lo contrario, puesto que la cada vez mayor complejidad 

de cada uno de los cuerpos normativos hacen imposible su conocimiento e interpretación para los 

ciudadanos, quienes deben acudir a técnicos del Derecho en busca de asesiramiento o de acciones 

concretas. No es necesario, entoces, invocar los sagrados preceptos del art. 6 del Convénio Europeo 

para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales o del art. 24 de la 

Constitución Española; solamente hace falta tener sentido común y ser coherente.”  Cfr. de José A. 

Rodriguez Sáez; o seu Derechos Fundamentales en la Cárcel: referencia al derecho de defensa; in 

Tratamiento Penitenciario y Derechos Fundamentales; Barcelona, Associació Catalana de Juristes 

Demòcrates, 1994. 



 
 

 

os direitos do recluso enquanto tal e enquanto pessoa humana cuja 
dignidade é inviolável.  
 
O papel do Advogado na reforma40, na administração prisional e no 
processo de execução de penas tem que ser compreendido e aceite, 
incentivado e alargado. A presença e o respeito do direito de consulta, 
patrocínio e defesa jurídicas no interior das prisões é essencial para uma 
melhor eficácia, equidade e justiça do sistema prisional. Para um real e 
pedagógico tratamento penitenciário. Para a contenção do arbítrio. Para 
uma efectiva igualdade de oportunidades. Para a redução da taxa de 
reincidência. Ou, mais simpaticamente, para o aumento da taxa de 
sucesso. Para a efectiva ressocialização ou recuperação do “homem 
perdido”. Para uma intervenção mais humana. Para o fim das penas 
meramente incapacitantes. Enfim, para ajudar a construir uma sociedade 
mais justa, segura e solidária. Um objectivo de que todos comungamos, 
estou certo. 
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 Citando parecer da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados sobre as propostas e a 

metodologia da Comissão de Estudos e Debate da Reforma do Sistema Prisional, e mesmo sabendo que 

“(...)o problema do nosso sistema prisional nunca foi – como continua a não ser hoje, no essencial – um 

problema de má legislação ou falta dela, antes consiste num problema de falta de visão global da 

estratégia adequada à execução das leis elaboradas (falta de vontade política e administrativa, falta de 

organização e de gestão, falta de empenhamento da própria sociedade no seu conjunto)” certo é que “...a 

Comissão não tem no seu seio, que se saiba, qualquer representante permanente dos profissionais do 

foro, juízes, magistrados do Ministério Público e advogados, o que, pelo menos simbolicamente, 

marginaliza estes e sobretudo não permite os contributos que estes poderiam prestar e sugestões que 

poderiam melhorar a Reforma. (...). Assim, também não temos dúvidas em subscrever a opinião de que o 

grau de respeito dos direitos e garantias dos reclusos é insuficiente. Acrescentando, porém, que, do 

ponto de vista prático, é no mínimo altamente deficiente o grau de respeito da dignidade da pessoa 

humana na maioria dos estabelecimentos prisionais, apesar dos esforços louváveis em melhorar as 

condições materiais e os meios humanos. O problema não se encontra tanto na legislação ou na falta 

dela, não é culpa do legislador, mas sim da incapacidade de colocar em prática as soluções já 

plasmadas na lei, fruto da falta de infra-estruturas e na ausência ou insuficiência de meios humanos e 

técnicos que possibilitem o tratamento penitenciário, isto é, uma real readaptação e reintegração social 

do recluso. Mas tais desideratos dificilmente serão prosseguidos com a real e excessiva sobrelotação 

prisional, com uma cultura judiciária crescentemente securitária com o aumento das penas longas de 

prisão e a não aplicação de penas substitutivas e com o excesso de prisão preventiva. Mais a mais com 

espaços mal localizados e dimensionados, degradados e sem condições de higiene e salubridade.” 

 


