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1-Introdução 

1.1- O sistema de justiça penal 

 Antes de iniciar a abordagem dos aspetos e problemas mais diretamente 
relacionados com a aplicação da pena de trabalho a favor da comunidade (PTFC), afigura-
se ser de proceder a uma brevíssima alusão ao sistema em que aquela se enquadra – o 
sistema de justiça penal -, bem como a alguns dos efeitos que este sistema produz. 

 A noção de sistema de justiça penal não é clara, nem certa, mas poder-se-á dizer 
que o sistema de justiça penal é constituído pelo conjunto de instituições e agentes que 
lidam com o fenómeno do crime, procurando limitá-lo, aplicando, dentro da estrita 
legalidade as reações previstas na lei. 

 Dentro das reações previstas nesse sistema assume papel primordial a pena – um 
mal que se aplica ao agente que cometeu um crime. 

 A finalidade primária da pena – e do sistema de Justiça Penal – no nosso país é a 
proteção de bens jurídico-penais, de valores essenciais à manutenção da existência 
comunitária, e o reforço da expectativa comunitária na paz jurídica abalada pelo 
cometimento do crime. Como finalidade secundária da pena temos a ressocialização do 
delinquente. 

 É o que resulta do artigo 40º, n.º 1 do Código Penal:  

«A aplicação de penas e de medidas de segurança visa a proteção de bens jurídicos e a 

reintegração do agente na sociedade.» 

 São várias as penas previstas no nosso código e as classificações que vão sendo 
reconhecidas pela doutrina. 

 Desde logo, uma primeira divisão se pode fazer entre penas principais, penas 
acessórias e penas de substituição.  

As penas principais são as que vêm previstas nos específicos tipos de ilícitos 
criminais previstos na parte especial do Código Penal (a pena privativa da liberdade ou 
pena de prisão e a pena pecuniária ou pena de multa). 

As penas acessórias são aquelas que não podem ser aplicadas na sentença sem que 
simultaneamente tenha sido aplicada uma pena principal. 
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As penas de substituição são as que são concretamente aplicadas em vez das penas 
principais previstas na parte especial do Código Penal, em especial da pena de prisão.  

As penas de substituição mais relevantes são a multa de substituição, a suspensão 
da execução da pena de prisão, a prestação de trabalho a favor da comunidade e a 
admoestação.  

Próxima em intenção das penas de substituição, mas que destas claramente se 
distingue, temos a execução da pena de prisão em regime de permanência na habitação, 
que constitui uma mera forma de execução da pena privativa da liberdade, só que em vez 
de ter lugar intra muros, no estabelecimento prisional, é cumprida na habitação, 
procurando evitar alguns dos efeitos dessocializadores mais acentuados resultantes da 
privação da liberdade na cadeia. 

Ultrapassado entre nós há já mais de um século o grau incivilizado do sistema de 
‘justiça’ penal que, por exemplo, faz com que outras nações ainda andem a discutir qual 
a ‘melhor’ maneira de executar os seus condenados, temos que em Portugal a pena mais 
grave, por constituir a aplicação do maior mal ao agente de um crime, é a pena privativa 
da liberdade. 

Relativamente à pena de prisão optou o legislador, no seguimento da lição da 
Escola Penal Portuguesa, por afirmar a ultima ratio da pena de prisão, o que é bom de se 
compreender, face às dificuldades de ressocialização que esta sanção cria aos 
condenados, pois ficam afastados da família, dos amigos, do trabalho, encarcerados em 
locais que por vezes se podem converter em escolas do crime. 

E tal opção, de que a pena de prisão só deve ser aplicada em última instância, 
resulta quer do preâmbulo do Código Penal quer em algumas das suas disposições.  

Assim, no seu preâmbulo afirma-se que o sistema punitivo do Código Penal 
arranca do pensamento fundamental de que as penas devem ser sempre executadas com 
um sentido ressocializador e o próprio artigo 70º do mesmo diploma afirma um princípio 
de preferência pelas penas não privativas da liberdade (Se ao crime forem aplicáveis, em 
alternativa, pena privativa e pena não privativa da liberdade, o tribunal dá preferência à 
segunda sempre que esta realizar de forma adequada e suficiente as finalidades da 
punição.) 

Não obstante, ressalta à evidência de quem ler o nosso Código Penal que a reação 
penal por excelência do nosso sistema, a sua pena estruturante, é a pena de prisão – a pena 
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privativa da liberdade. Com efeito, se passarmos os olhos pela parte especial do diploma, 
veremos que se todos os tipos legais são punidos com pena de prisão, apenas uma boa 
parte deles é punida com multa em alternativa. Por outro lado, a maioria das demais penas, 
principais ou de substituição, são sempre convertíveis em pena de prisão.  

1.2-Situação do sistema de justiça penal em Portugal. 

 Vistas as penas previstas no sistema de justiça penal português, olhemos para dois 
indicadores relevantes do modo de atuação do sistema: a população prisional e as penas 
aplicadas no último ano de que obtivemos dados. 

1.2.1-População prisional 

Relativamente ao número de reclusos em Portugal, os dados respeitantes a 
1.3.2022 são os seguintes1:  

- População prisional total (inclui presos preventivos): 11 816 (211 em instituições 
psiquiátricas). 

- Taxa de população prisional (por 100,000 habitantes): 115. 

Na Europa (dados de outubro de 2021), a taxa média de população prisional para 
os países da Europa Ocidental é de 73, enquanto para os países que se estendem da Europa 
para a Ásia (v.g. a Federação Russa e a Turquia) é de 253. 

E, mais em pormenor, vejamos as seguintes taxas de população prisional (100.000 
habitantes) nalguns dos países da Europa Ocidental: - Espanha (dados de 31.12.2020) – 
116; - França (01.2022) – 102; - Bélgica (01.2022) – 89; - Itália (2020) – 89; - Irlanda 
(março 2022) – 78; - Alemanha (2020) – 72; - Países Baixos (2020) – 60; - Grécia (julho 
2021) – 103; - Inglaterra e Gales (março 2022) – 132; - Escócia (março 2022) – 137; - 
Suécia (janeiro 2021) – 70; - Dinamarca (abril 2021) – 72; - Finlândia (01.2021) - 50; 
Suíça (janeiro 2021) – 73;  Áustria (Abril 2022) – 91; Islândia (Janeiro 2021) 38. 

Quanto à taxa de ocupação dos estabelecimentos prisionais, verificava-se, em 
31.12.2020, dados mais recentes a que acedemos, uma taxa de ocupação geral dos 
estabelecimentos prisionais de 87,1%, sendo que 14 estabelecimentos prisionais têm uma 
taxa de ocupação superior a 100% , com o Estabelecimento Prisional do Porto a apresentar 
uma taxa de ocupação de 140,7%, a maior das registadas2. 

                                                             
1 Dados colhidos em: https://www.prisonstudies.org/world-prison-brief-data 
2 Cfr. ESTATÍSTICAS PRISIONAIS PORTUGUESAS, 2020, Karla Tayumi Ishiy, Coimbra 2021. 
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Dos números apresentados julgo poder retirar-se que o sistema de justiça penal 
sofre de dois problemas: por um lado uma taxa de encarceramento muito elevada, se 
comparada com a taxa média dos países da Europa Ocidental; por outro uma sobrelotação 
prisional parcial, sendo preocupante a do Estabelecimento Prisional do Porto, atenta a 
taxa de sobreocupação atingida (40,7%). 

Aliás, estes dois problemas apresentam-se com natureza crónica ou estrutural, pois 
se consultarmos as estatísticas dos últimos 30 anos verificamos que são contantes quer a 
taxa de encarceramento elevada, comparativamente com a da Europa Ocidental, quer a 
sobrelotação prisional3. 

Acresce que se tivermos em conta que de acordo com o Índice Global de Paz4 do 
‘Institute for Economics and Peace (IEP)’, estabelecido através de 23 indicadores 
qualitativos e quantitativos que medem o estado de paz e segurança em cada país, Portugal 
é o quarto país mais pacífico ou tranquilo do mundo, atrás da Islândia, Nova Zelândia e 
Dinamarca, não parece justificar-se tamanha severidade de efeitos do nosso sistema de 
justiça penal. 

São conhecidos os ingredientes que fazem transbordar o caldeirão das prisões.   
Apontando apenas alguns deles:  molduras abstratas da pena de prisão excessivamente 
elevadas excessivas que arrastam consigo penas concretas elevadas; concessão algo 
limitada da libertação condicional que faz com que os reclusos permaneçam mais tempo 
intramuros; prisões preventivas; a falta de consagração como penas principais de outras 
penas alternativas além da multa, ou o campo limitado de aplicação das penas alternativas 
de substituição.   

Quais deles terão tido maior influência no estado atual ou permanente das coisas 
não podemos com segurança dizer, mas é certo que da sua combinação resultou a situação 
com que deparamos. 

1.2.2-Penas aplicadas em 2020 

 Atentemos agora numa visão panorâmica das penas aplicadas e dos crimes 
cometidos pelos condenados.  

                                                             
3 Cfr. ESTATÍSTICAS PRISIONAIS PORTUGUESAS, 2020, Karla Tayumi Ishiy, Coimbra 2021, p. 11 e 21 e 
https://www.prisonstudies.org/world-prison-brief-data. 
4 Cfr. https://www.visionofhumanity.org/maps/#/ 
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No ano de 2020, em Portugal, na primeira instância, num universo de 36.382 
condenados, foram aplicadas a estes as seguintes penas5: 

 1-Prisão – 3.321 (9.1%) 

 2-Permanência na habitação – 428 (1.2%) 

 3-Suspensão da execução da pena de prisão – 9.527 (26.2%) 

 4-Multa – 21.685 (59.6%) 

 5-Trabalho a favor da comunidade – 800 (2.2%) 

 6-Outras – 621 (1.7%) 

 Para completar com o panorama dos condenados, atentemos nas percentagens por 
crimes cometidos6: 

1-Crimes rodoviários (exceto homicídio e of. int. física) - 32% 

2-Crimes contra a integridade física e liberdade pessoal- 15% 

3-Crimes relativos a estupefacientes- 8% 

4-Crimes tributários – 8% 

5-Furtos e roubos- 11% 

6- Homicídio- 1% 

7 Outros crimes – 25% 

  

2-A pena de prestação de trabalho a favor da comunidade. 

2.1-Introdução. 

Nascida em Inglaterra há cerca de 50 anos, na sequência do relatório apresentado 
pela Wooton Comission 7, sob o nome de community service , esta nova pena, tendo por 
base a ideia da prestação gratuita de serviços de relevo para a comunidade, depressa se 
espalhou pelos demais países europeus, tendo chegado até nós, onde,  no Código Penal  

                                                             
5 Cfr. https://estatisticas.justica.gov.pt/sites/siej/pt-pt/Paginas/Panorama_Justica_Penal.aspx 
6 Cfr. https://estatisticas.justica.gov.pt/sites/siej/pt-pt/Paginas/Panorama_Justica_Penal.aspx 
7 Cfr. Jorge de Figueiredo Dias, Direito Penal Português, As Consequências Jurídicas do Crime, Aequitas, 1993, pág. 
372.  
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de 1982, adotou o nome de Prestação de Trabalho a Favor da Comunidade, 
abreviadamente PTFC. 

Aceite como uma das mais relevantes descobertas8 no campo da política criminal, 
muitas esperanças foram depositadas nesta pena como instrumento importante de 
ressocialização do delinquente e, por aí, de cumprimento das finalidades do direito penal 
do Estado de Direito Social; e assinalada a importância do seu papel no movimento de 
luta contra a aplicação de penas de prisão, dados  os efeitos nefastos destas naquela 
ressocialização. 

Da importância desta pena deu sinal a Escola Penal Portuguesa, desde logo pela 
voz do Professor de Coimbra Jorge de Figueiredo Dias, afirmando o «altíssimo valor que, 
no quadro das penas de substituição, deve ser atribuído à pena de PTFC», admitindo que 
esta pena seja a criação mais relevante, até hoje verificada, do arsenal punitivo de 
substituição da pena de prisão, e nela realçando não só o seu conteúdo punitivo, enquanto 
perda para o condenado de uma parte substancial dos tempos livres, como também o 
conteúdo socialmente positivo que lhe assiste, enquanto se traduz numa prestação ativa 
e, num certo sentido,  «voluntária» a favor da comunidade9. 

E é fácil de entender o valor desta pena, pois que uma vez passada a fase de 
censura ou reprovação, em que o Tribunal publicamente declara um concreto cidadão 
culpado e profere a condenação, entramos na fase da ressocialização do condenado em 
que se procura evitar os efeitos estigmatizantes da sujeição do arguido à audiência e à 
pena, cabendo agora centrar a reprovação mais no crime do que na pessoa do seu autor. 
O objetivo a atingir é, por oposição a uma censura estigmatizante e criminógena, o de 
uma censura reintegradora10. 

Esta censura reintegradora obtém-se através dum processo em que depois dum 
primeiro momento no qual, através da condenação, se transmite ao arguido e à sociedade 
a reprovação comunitária sobre o ato cometido se seguem os gestos de reconciliação e de 

                                                             
8 Cfr. Maia Gonçalves, Código Penal Anotado, 12ª ed., 1998, pág. 219; 
9 Cfr. Jorge de Figueiredo Dias, Direito Penal Português, As Consequências Jurídicas do Crime, Aequitas, 1993, pág. 
372.  E Anabela Miranda Rodrigues que, em Pena de prisão substituída por pena de prestação de trabalho a favor da 
comunidade, (anotação à) Sentença do Tribunal de Círculo e de Comarca da Figueira da Foz de 29.05.1998, in Revista 
Portuguesa de Ciência Criminal, Ano 9, 1999, Fasc. 4, p. 670, considera que o facto de consistir na prestação de 
serviços gratuitos também confere carácter punitivo a esta sanção. 
10 Cfr. John Braithwaite, Crime, Shame and Reintegration, Cambridge University Press, 1989, reprinted 1999, p. 4.; e 
William Themudo Gilman, Uma pena de trabalho a favor da comunidade – breves notas, Revista Jurídica da 
Universidade Portucalense, n.º 11, 2003, p. 188-190; e os Acs. do Tribunal da Relação do Porto de 08-03-2019 (proc. 
299/17.3GBPRD.P1) e de 17-06-2020 (proc. 203/18.1GBOBR.P1), disponíveis em www.dgsi.pt. 
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reaceitação do condenado na comunidade dos cidadãos cumpridores das leis11. E que 
melhor meio haverá para atingir tal resultado do que colocar o condenado a trabalhar no 
seio de entidades com funções de solidariedade de relevância comunitária. A prestação 
de serviços de auxílio ao próximo e/ou à comunidade na companhia de outros que já o 
fazem nessas entidades pode e espera-se que ajude o condenado a querer mudar as suas 
atitudes e comportamentos, no sentido de no futuro se abster da prática de atos 
criminosos. 

Não obstante, a verdade é que em Portugal o Trabalho a Favor da Comunidade 
sentiu e sente ainda alguma dificuldade em encontrar o lugar que cremos ser-lhe devido 
na atuação do sistema de justiça penal. 

Com efeito, se recuarmos cerca de uma vintena de anos, verificamos que neste 
nosso país, no ano de 1999, num universo de 44.509 condenados apenas 21 o foram em 
Prestação de Trabalho a Favor da Comunidade12, mantendo-se uma tendência que vinha 
de anos anteriores. 

Ou seja, uma aplicação meramente residual, totalmente inexpressiva. 

O legislador, reconhecendo a enorme relevância e potencialidade deste 
instrumento de política criminal para a reintegração social dos delinquentes, tem vindo 
insistentemente a alargar o campo de aplicação do trabalho a favor da comunidade como 
pena de substituição da pena de prisão. Assim, se até à revisão do Código Penal de 1995 
a PTFC só tinha aplicação para penas até 3 meses de prisão, a partir de 1995 passou a 
abranger penas até 1 ano de prisão e desde 2007 até 2 anos de prisão, entrando já no 
campo da média criminalidade13. Também com o fim de aumentar a aplicação efetiva 
desta sanção foi criada regulamentação dos procedimentos através de legislação avulsa14 
e foram sendo feitas alterações no Código de Processo Penal em matéria de execução de 
penas15. 

                                                             
11 Que é o processo inverso do da estigmatização. Os conceitos correspondentes são os de de-labeling e status-return 
ceremonies; cf. Jorge de Figueiredo Dias e Manuel da Costa Andrade, Criminologia – O homem delinquente e a 
sociedade criminógena, Coimbra, reimpressão, 1991 
12 Cfr. William Themudo Gilman – A Pena de Prestação de Trabalho a Favor da Comunidade – Do sonho à desilusão 
e o renascer da esperança, Revista Jurídica da Universidade Portucalense, n.º 9, Porto, 2002, p. 122. 
13 Sobre a correspondência das penas de curta, média e longa duração às categorias criminológicas de pequena 
criminalidade, média e grande criminalidade, conferir Jorge de Figueiredo Dias, Direito Penal Português, As 
consequências jurídicas do crime, 1993, pág. 106-107. 
14 O Decreto-Lei n.º 375/97, de 24 de Dezembro. 
15 Alterando o disposto no artigo 496º do Código de Processo Penal. 
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O resultado que se conseguiu foi o que já referimos, em 2020, num universo de 
36.382 condenados foram aplicadas 800 penas de trabalho a favor da comunidade, a que 
correspondem 2.2% das condenações. 

2.2-Regime jurídico. 

2.2.1-Noção. Elementos essenciais. 

Nos termos do artigo 58º, n.º 2 do Código Penal 16, consiste esta pena na « … 

prestação de trabalho a favor da comunidade consiste na prestação de serviços gratuitos 
ao Estado, a outras pessoas colectivas de direito público ou a entidades privadas cujos 
fins o tribunal considere de interesse para a comunidade.» 

A PTFC é, a par das penas de multa, de proibição do exercício de profissão, função 
ou atividade e de suspensão da execução da pena de prisão, uma das penas de substituição 
da pena de prisão. 

A PTFC substitui penas de prisão até dois anos17, tendo uma moldura abstrata com 
um máximo de 480 horas, sendo cada dia de prisão fixado na sentença substituído por 
uma hora de trabalho18. 

Quer isto dizer que se a condenação for em mais de 480 dias de prisão, 
eventualmente em 730 dias (dois anos), o excesso fica consumido. 

Na versão anterior do artigo 58º, n.º 3 às alterações introduzidas em 2007, previa-
se uma moldura abstrata entre 36 e 380 horas, devendo o juiz realizar de novo a operação 
de determinação da medida concreta da pena, tendo em conta os critérios gerais de 
determinação da pena do artigo 71º do Código Penal19. 

O legislador terá pretendido simplificar a operação de determinação da pena 
concreta, recorrendo à correspondência aritmética direta entre a pena de prisão 
determinada e o número de horas de trabalho, com a já referida ressalva do máximo de 
480 horas. 

A justificação desta ressalva, suscetível de colocar algumas questões de justiça 
relativa, será de procurar entre exigências de prevenção geral e especial, eventualmente 
considerando-se que com a execução desse número elevado de horas, que nalguns casos 
se podem prolongar por vários meses, a comunidade ficará satisfeita e o condenado 

                                                             
16 E também do artigo 2º, alínea a) do Decreto–Lei n.º 375/97, de 24 de Dezembro, que veio, conforme se estabelece 
no seu artigo 1º,  estabelecer 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... 
17 Cfr. o artigo 58º, n.º 1 do Código Penal. 
18 Cfr. o artigo 58º, n.º 3 do Código Penal. 
19 Cfr. Jorge de Figueiredo Dias, Direito Penal Português, As Consequências Jurídicas do Crime, Aequitas, 1993, pág. 
374; Maria João Antunes, Penas e Medidas de Segurança, 2018, reimpressão, p. 80. 
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reintegrado. Por outro lado, serão também de considerar as dificuldades de gestão dum 
número maior de casos a processar e a escassez de postos de trabalho, bem como de riscos 
de cumprimento defeituoso duma prestação muito prolongada e, eventualmente, já 
desnecessária. 

Resta assinalar que de acordo com o artigo 58º, n.º 4 do Código Penal o trabalho 
a favor da comunidade pode ser prestado aos sábados, domingos e feriados, bem como 
nos dias úteis, mas neste caso os períodos de trabalho não podem prejudicar a jornada 
normal de trabalho, nem exceder, por dia, o permitido segundo o regime de horas 
extraordinárias aplicável. 

Esta norma não obsta a que, por exemplo, no caso de uma pessoa desocupada ou 
desempregada, os serviços possam ser prestados a tempo inteiro nos dias úteis.  
2.2.2- Pressupostos 

São três os pressupostos20 de que o artigo 58º, n.º 1 e 5 do Código Penal faz 

depender a aplicação da PTFC: a) o consentimento do condenado; b) a determinação de 
uma pena de prisão de medida concreta não superior a 2 anos; c) a adequação e 
suficiência da PTFC às finalidades da punição21, ou seja, à proteção de bens jurídicos e 
à reintegração do agente na sociedade. 

Destes pressupostos, o primeiro deles - o consentimento do condenado – se é 
inegável que se impõe naturalmente, já levanta questões quanto à sua amplitude, modo, 
forma e tempo. 

O consentimento do condenado além de estar expressamente consagrado artigo 
58º n.º 5 do Código Penal é também exigido face aos disposto nos artigos 25º e 8º da 
Constituição da República Portuguesa, pois de outro modo estaríamos perante uma pena 
de trabalho forçado, degradante e desumana e, por isso, naturalmente ilegítima, para além 
de contrária à teleologia de ressocialização e, até, de reintegração inerente ao instituto de 
que tratamos22. 

Quanto à amplitude do consentimento divisam-se dois modos de o mesmo ser 
prestado. 

Um primeiro em que o condenado aceita a substituição da pena de prisão 
determinada por trabalho comunitário, de forma concreta, só depois de conhecer as 

                                                             
20 Sobre a enumeração dos pressupostos  veja-se Jorge de Figueiredo Dias, Direito Penal Português, As Consequências 
Jurídicas do Crime, Aequitas, 1993, pág. 375. 
21 Jorge de Figueiredo Dias, Direito Penal Português, As Consequências Jurídicas do Crime, Aequitas, 1993, pág. 378. 
22 Cfr. Jorge de Figueiredo Dias, Direito Penal Português, As Consequências Jurídicas do Crime, Aequitas, 1993, pág. 
375. 
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condições de execução do trabalho, nomeadamente quanto à espécie, ao local e ao horário 
de trabalho. 

Um segundo, no qual de um modo mais genérico o condenado declara aceitar que 
a pena de prisão determinada seja substituída por trabalho a favor da comunidade, sendo 
as concretas condições deste estabelecidas posteriormente ao trânsito em julgado da 
sentença, já em fase de execução de pena. 

O primeiro modo de prestação do consentimento foi defendido entre nós por 
Figueiredo Dias, ainda na vigência da versão inicial do Código Penal de 1982, na sua obra 
‘Direito Penal Português, As Consequências Jurídicas do Crime’23, publicada no ano de 
1993, sendo, assim, anterior às várias e relevantes alterações legislativas que foram sendo 
introduzidas na regulamentação da pena de prestação de trabalho a favor da comunidade. 

O segundo modo de prestação do consentimento foi seguido, por exemplo, em 
França, onde perante o juiz de julgamento o arguido é perguntado sobre o direito de 
recusar a prestação de trabalho de interesse geral, ao que se segue, em caso de aceitação 
do trabalho, a fixação da duração em número de horas do mesmo, sendo a concretização 
das condições concretas fixadas em sede de execução de pena24. 

Não vemos objeção de fundo que se coloque ao modo de consentimento 
consistente em o arguido simplesmente aceitar a substituição da pena de prisão por 
prestação de trabalho a favor da comunidade, fixando-se logo na sentença o número de 
horas de trabalho a prestar e ficando a concretização das condições de execução do 
mesmo para sede de execução de sentença. 

Desde logo, as condições essenciais para que o consentimento seja esclarecido 
estão definidas legalmente no artigo 58º do Código Penal, tratando-se de serviços 
gratuitos ao Estado, a outras pessoas coletivas de direito público ou a entidades privadas 
cujos fins o tribunal considere de interesse para a comunidade e também o horário de 
trabalho tem os limites constantes da mesma norma. 

Acresce que, decorridas quatro décadas desde a promulgação do atual Código 
Penal, o trabalho a favor da comunidade é do conhecimento da generalidade dos cidadãos, 
senão em termos de pormenores técnicos pelo menos nas linhas gerais em que o mesmo 
consiste e é aplicado na prática. 

Finalmente, também tem relevo o facto de o arguido estar obrigatoriamente 
assistido pelo defensor, o qual no momento em que é formulada a questão pelo tribunal 

                                                             
23 Cfr. Jorge de Figueiredo Dias, Direito Penal Português, As Consequências Jurídicas do Crime, Aequitas, 1993, pág. 
375-376. 
24 Cfr. Jacques Henri Robert, Droit penal géneral, PUF, 3ª ed., 1998, p.401; Bernard Bouloc, Pénologie, 2e édition, 
Dalloz, 1998, p.252-253.  
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pode, se tal se mostrar necessário, esclarecê-lo do que se trata na pena de prestação de 
trabalho a favor da comunidade. 

No sentido do segundo modo de prestação do consentimento, aceitação de que a 
pena de prisão determinada seja substituída por trabalho a favor da comunidade, sendo as 
concretas condições deste estabelecidas posteriormente ao trânsito em julgado da 
sentença, já em fase de execução de pena, parece ter ido o legislador com a redação do 
artigo 496º do Código de Processo Penal introduzida pela Lei n.º 48/2007, de 29.8. 

Dispõe o artigo 496º do Código de Processo Penal, na sua versão atual, o seguinte: 
« 1 - Se o tribunal decidir aplicar a prestação de trabalho a favor da comunidade solicita 

aos serviços de reinserção social a elaboração de um plano de execução. 
2 - Os serviços de reinserção social elaboram o plano de execução no prazo de 30 dias. 
3 - Transitada em julgado, a condenação é comunicada aos serviços de reinserção social 

e à entidade a quem o trabalho deva ser prestado, devendo aqueles proceder à colocação do 

condenado no posto de trabalho no prazo máximo de três meses. » 
A redação anterior deste artigo, dada pela  Lei n.º 59/98, de 25.8, era a seguinte: 
«1 - Se o arguido dever ser condenado à prestação de trabalho a favor da comunidade, o tribunal 

indaga das suas habilitações literárias e profissionais, bem como, junto dos serviços de reinserção social, 

da possibilidade de colocação daquele, do local de trabalho e do horário que lhe pode ser atribuído. 
2 - Para efeito do disposto no número anterior, a sentença pode ser adiada pelo prazo máximo de 

um mês. 
3 - Transitada em julgado, a condenação é comunicada aos serviços de reinserção social e à 

entidade a quem o trabalho deva ser prestado, devendo aqueles proceder à colocação do condenado no 

posto de trabalho no prazo máximo de três meses.» 
  Na redação atual da norma, o tribunal decide aplicar a pena de prestação de 

trabalho a favor da comunidade, substituindo a pena de prisão determinada pelo número 
de horas de prestação de trabalho a favor da comunidade a cumprir. 

Só depois do trânsito em julgado da decisão que aplicou a PTFC solicita aos 
serviços de reinserção social a elaboração de um plano de execução25. 

Para assim se concluir consideramos que, por definição, só há decisão ‘exequível’ 
depois do trânsito em julgado e, por isso, o plano de execução do trabalho a favor da 
comunidade só nessa altura pode ser pedido, tanto mais que, também em termos 
sistemáticos, estamos na fase da execução das penas. 

                                                             
25 Cfr. sobre esta matéria em sentido próximo, mas não coincidente com o do texto, Paulo Pinto Albuquerque, 
Comentário do Código de Processo Penal, 4ª edição atualizada, UCP, p. 1253. 
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Deixou de haver, comparativamente à redação anterior da norma, a possibilidade 
de adiamento da sentença, a qual já não está prevista na atual redação do artigo 496º do 
CPP.  

O tribunal decidiu definitivamente a aplicação desta pena de substituição, entra-
se então na fase de execução com a solicitação do plano de execução. 

Ora, decidindo o tribunal a aplicação desta pena antes do plano de execução estar 
elaborado, e tendo sido necessário o consentimento do arguido/condenado para a decisão, 
tal só pode significar que o legislador aceitou a prestação do consentimento segundo 
modo atrás enunciado – o consentimento genérico na substituição da pena de prisão pelo 
trabalho a favor da comunidade. 

A norma em análise, da maneira que a entendemos, coloca uma dificuldade 
resultante da necessidade de apreciação e homologação pelo tribunal do plano de 
execução, designadamente para controlo da sua adequação ao caso e da sua legalidade. 

 Só que tal homologação não se encontra prevista no artigo 496º do CPP, 
verificando-se uma lacuna, a qual será resolvida pela aplicação analógica do disposto no 
artigo 494º, n.º 3 do CPP 26 relativamente ao plano de reinserção social no caso da 
suspensão da pena de prisão com regime de prova. 

Assim, os serviços de reinserção social, no prazo previsto no n.º 2 do artigo 496º 
do CPP, remetem o plano de execução ao tribunal, o qual depois de o arguido e o 
ministério público terem oportunidade  para sobre ele se pronunciarem é submetido para 
apreciação e homologação pelo juiz presidente do tribunal de primeira instância em que 
o processo tiver corrido27. 

Quanto ao tempo processual em que o consentimento é prestado, o tempo mais 
natural da prestação é em sede de audiência, mas podendo também ter lugar logo em sede 
de contestação, antecipando a eventualidade de uma futura condenação, ou em sede de 
recurso em que se pede a aplicação da PTFC. 

Quanto à forma, o consentimento tanto poderá ser oral como escrito, dado 
diretamente pelo arguido ou pelo defensor em sua representação. 

 
2.3-O processo de escolha da PTFC. 

                                                             
26 Artigo 496º, n.º 3 do CPP: «3 - Quando a decisão não contiver o plano de reinserção social ou este deva ser 
completado, os serviços de reinserção social procedem à sua elaboração ou reelaboração, ouvido o condenado, no 
prazo de 30 dias, e submetem-no à homologação do tribunal.» 
27 Cfr. Paulo Pinto Albuquerque, Comentário do Código de Processo Penal, 4ª edição atualizada, UCP, p. 1253. 
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Sendo a pena de prestação de trabalho a favor da comunidade uma pena de 
substituição da pena de prisão, a operação de escolha que lhe diz respeito tem lugar já 
depois de determinada a medida concreta da pena principal (de prisão não superior a dois 
anos). 

São as finalidades preventivas, de prevenção geral e de prevenção especial (artigos 
70º e 40º,n,º 1 do CP), que vão determinar a opção pela pena de substituição, evitando a 
pena privativa da liberdade28.  
 Depois de escolhida e/ou fixada medida concreta da pena de prisão, tendo o 
Tribunal à sua disposição, no caso, várias penas de substituição – v.g., PTFC, multa, 
suspensão de execução da prisão -, não existindo um critério hierárquico entre estas, deve 
ser escolhida a PTFC sempre que ela se revele preferível do ponto de vista da socialização 
e ainda compatível com a tutela do ordenamento jurídico29. 

Não obstante esta não hierarquização entre as penas de substituição, haveremos 
de ponderar a importância conferida pelo legislador à PTFC30, de que nos dá testemunho 
a redação do artigo 58º, n.º 1 do Código Penal, com a utilização do advérbio sempre: «Se 

ao agente dever ser aplicada pena de prisão não superior a dois anos, o tribunal substitui-a por 
prestação de trabalho a favor da comunidade sempre31 que concluir, nomeadamente em razão 
da idade do condenado, que se realizam, por este meio, de forma adequada e suficiente, as 

finalidades da punição.» 

No artigo 50º, n.º 1 do Código Penal, a propósito da suspensão da execução da 
pena não consta tal expressão «sempre que», sendo notória a diferença de redação32.  

No Código Penal de 1982, nos termos do artigo 60º, n.º 1, constava a expressão 
«pode», o tribunal podia condenar o agente à prestação de trabalho a favor da 
comunidade. É demonstrativa da intenção do legislador a alteração de redação de «pode 
condenar» para «substitui sempre que concluir…» que se constata entre 1982 e 1995. 

É certo que o elemento literal de interpretação é só mais um dos dados que ajudam 
o intérprete da lei, mas a assinalada diferença resultante do teor da redação dos artigos 

                                                             
28 Cfr. Maria João Antunes, Penas e Medidas de Segurança, 2018, reimpressão, p. 77. 
29 Cfr. neste sentido, Jorge de Figueiredo Dias, Direito Penal Português, As Consequências Jurídicas do Crime, 
Aequitas, 1993, pág. 333; Maria João Antunes, Penas e Medidas de Segurança, 2018, reimpressão, p. 77. 
30 Cfr. com esta argumentação os já citados Acs. do Tribunal da Relação do Porto de 08-03-2019 (proc. 
299/17.3GBPRD.P1) e de 17-06-2020 (proc. 203/18.1GBOBR.P1), disponíveis em www.dgsi.pt. 
31 Sublinhado e negrito nossos. 
32 Artigo 50.º, n.º 1:  
«O tribunal suspende a execução da pena de prisão aplicada em medida não superior a cinco anos se, atendendo à 
personalidade do agente, às condições da sua vida, à sua conduta anterior e posterior ao crime e às circunstâncias 
deste, concluir que a simples censura do facto e a ameaça da prisão realizam de forma adequada e suficiente as 
finalidades da punição.» 
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58º e 50º do Código Penal, com a inclusão no artigo 58º da expressão «sempre que», a 
que acresce o elemento histórico extraído das assinaladas diferenças entre as versões de 
1982 e 1995 do Código Penal e da alteração de 2007, se não significa uma preferência 
absoluta pela PTFC em relação à pena suspensa, não deixará de assinalar o grande relevo 
que o legislador, no seguimento da escola penal portuguesa, quis conferir a tal pena de 
substituição. 

 Embora se trate apenas de um argumento secundário relativamente à preferência 
do trabalho a favor da comunidade sobre a pena suspensa, é preciso não esquecer que a 
própria PTFC contém, além do que se já disse quanto ao seu conteúdo positivo e que 
constitui a sua faceta mais marcante, um elemento dissuasor de natureza negativa, a 
ameaça, em tudo semelhante à da pena suspensa, de revogação da pena comunitária e 
cumprimento da pena principal se o condenado, v.g., cometer crime pelo qual venha a ser 
condenado, e revelar que as finalidades da pena de prestação de trabalho a favor da 
comunidade não puderam, por meio dela ser alcançadas – artigo 59º, n.º 2 do Código 
Penal. Acresce que, nos termos do artigo 58º, n.º 6 do Código Penal, o tribunal pode ainda 
aplicar ao condenado as regras de conduta previstas nos n.ºs 1 a 3 do artigo 52.º, sempre 
que o considerar adequado a promover a respetiva reintegração na sociedade. 

Resumindo, da evolução legislativa do instituto da pena de prestação de trabalho 
a favor da comunidade, com alterações de redação insistindo na sua aplicação, 
nomeadamente através da utilização da expressão «sempre que», com o sucessivo 
alargamento como pena de substituição até aos atuais dois anos de prisão, concluímos 
que o legislador, no seguimento do entendimento da escola penal portuguesa, quis atribuir 
a tal pena um papel primordial no campo das penas de substituição, conferindo-lhe uma 
preferência, embora não absoluta, em relação às demais penas de substituição da pena de 
prisão até dois anos. 

Tudo visto, cremos que num número assinalável dos casos de aplicação de penas 
de prisão até dois anos, a pena de prestação de trabalho a favor da comunidade estará em 
melhor posição do que a pena de prisão suspensa ou até mesmo da pena de multa para 
satisfazer a finalidade de reintegrar o delinquente na sociedade, assegurando ao mesmo 
tempo a defesa do ordenamento jurídico. 

Concluindo, mostrando-se preenchidos os acima expostos pressupostos de 
aplicação da pena de prestação de trabalho a favor da comunidade e encontrando-se esta, 
comparativamente com as demais penas de substituição aplicáveis no caso, em melhor 
posição de satisfazer os fins das penas, constitui um poder-dever do tribunal proceder à 
sua aplicação. 
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2.4-O procedimento e incidentes na determinação e execução da PTFC. 

2.4.1-Fases e incidentes na aplicação e execução da PTFC 

Da leitura dos artigos 496º e 498º do CPP e dos artigos 58º e 59º do CP podemos 
retirar a existência de três fases comuns e alguns incidentes na aplicação e execução da 
PTFC: 

a) Determinada na sentença a aplicação da PTFC, incluindo o número de horas a 
prestar, surge a fase da concretização das condições de execução do trabalho, 
nomeadamente quanto à espécie, ao local e ao horário de trabalho. 

Transitada a sentença, o tribunal solicita aos serviços de reinserção social a 
elaboração de um plano de execução, o qual deve estar concluído no prazo de 30 dias. 

Remetido o plano de execução ao tribunal, é dada ao arguido e ao ministério 
público oportunidade para sobre ele se pronunciarem, após o que é submetido para 
apreciação e homologação pelo juiz presidente do tribunal de primeira instância em que 
o processo tiver corrido. 

b) Depois, após o trânsito em julgado da decisão que homologou o plano de 
execução, que é comunicada aos serviços de reinserção social e à entidade a quem o 
trabalho deva ser prestado, temos a fase de início da execução propriamente dita em que 
o arguido é colocado, no prazo máximo de três meses, no posto de trabalho.        

c) Finalmente, temos a fase de extinção da pena pelo cumprimento, a qual ocorrerá 
findo o período de prestação de trabalho ou cumpridos 2/3 da pena se esta for não inferior 
a 72 horas – artigo 59º, n.º 5 do Código Penal.  

Pressuposto da extinção da PTFC aos 2/3 é que os serviços prestados tenham sido 
considerados satisfatórios pelo tribunal – artigo 59º, n.º 5 do Código Penal -, o que implica 
o envio de uma informação dos serviços de reinserção social sobre o cumprimento da 
medida. 

d) Para além destas fases normais de execução da PTFC poderão ter ainda lugar 
diversos incidentes de execução: de modificação; de revogação; de substituição da PTFC 
por incumprimento não imputável ao condenado.  

2.4.2-Acompanhamento da execução. 
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Compete aos serviços de reinserção social – artigo 9º do Decreto – Lei n.º 375/97, 
de 24.12, - a supervisão da execução da prestação de trabalho, garantindo ao tribunal um 
exame adequado e permanente das condições de execução e o apoio necessário ao 
prestador de trabalho em ordem a assegurar o cumprimento da pena. 

2.4.3- Modificação da execução.  

A execução da PTFC pode ser modificada caso se verifiquem circunstâncias ou 
anomalias que o justifiquem, decidindo o tribunal depois de ouvido o Ministério Público 
e o condenado –artigos 498º, n.º 4 e 5 do CPP e 12º do Decreto – Lei n.º 375/97. 

2.4.4- Suspensão da execução. 

A PTFC pode ser provisoriamente suspensa por motivo grave de ordem médica, 
familiar, profissional ou outra, por um período máximo de 30 meses – artigo 59º, n.º 1 do 
Código Penal. 

O tribunal decide o incidente por despacho, depois de recolhida a prova, obtido 
parecer do Ministério Público e ouvido o condenado na presença do técnico que apoia e 
fiscaliza o cumprimento da PTFC – artigos 498º, nº 3 e 495º, n.ºs 2 e 3 do CPP. 

2.4.5- Revogação da PTFC. 

Se o condenado se colocar intencionalmente em condições de não poder trabalhar; 
se recusar, sem justa causa, a prestar trabalho, infringir grosseiramente os  deveres 
decorrentes da PTFC; ou cometer crime pelo qual venha a ser condenado e revelar que as 
finalidades da pena de prestação de trabalho a  favor da comunidade não puderam por 
meio dela ser alcançadas; a PTFC é revogada e o condenado cumprirá a pena de prisão 
determinada na sentença, procedendo-se ao desconto equitativo pelo trabalho já prestado 
– artigo 59º, n.º 2, 3 e 4 do Código Penal. 

  O tribunal decide o incidente por despacho, depois de recolhida a prova, obtido 
parecer do Ministério Público e ouvido o condenado na presença do técnico que apoia e 
fiscaliza o cumprimento da PTFC – artigos 498º, nº 3 e 495º, n.ºs 2 e 3 do CPP. 

2.4.6- Incumprimento não imputável ao condenado. 

Neste caso, o tribunal conforme o que se revelar mais adequado à realização das 
finalidades da punição, ou substitui a pena de prisão fixada na sentença por multa até 240 
dias ou suspende a execução da pena de prisão, por um período entre 1 e 3 anos, 
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subordinando-a ao cumprimento de deveres ou regas de conduta adequados – artigo 59º, 
n.º 6 do Código Penal. 

O incidente processa-se nos modos já referidos nos pontos anteriores. 

3-Exemplificação com um caso da prática. 

 Há uns anos atrás, ainda antes da reforma penal de 2007, deparei-me com um caso, 
digamos exemplar, do modo com funciona a aplicação do trabalho a favor da comunidade. 

 Sintetizando, um dia, encontrando-me de turno aos processos sumários no 
Tribunal de Matosinhos, surgiu-me um processo de um arguido, ainda muito jovem, 
acusado de um crime de roubo agravado na forma tentada. 

 No julgamento, realizado de imediato, o arguido confessou os factos 
integralmente e sem reservas, assumindo arrependimento e vergonha pelo sucedido. 

 Após as últimas declarações do arguido, analisando sumariamente os diversos 
fatores relevantes para a fixação da medida concreta da pena, pareceu-me adequada a 
fixação duma pena à volta dos 7 ou 8 meses de prisão, a qual poderia ser substituída por 
PTFC.  

De imediato perguntei ao arguido se na eventualidade de lhe ser aplicada pena 
privativa da liberdade, estaria disposto a prestar trabalho a favor da comunidade, 
nomeadamente numa das instituições que celebraram protocolo com o Instituto de 
Reinserção Social. A resposta foi afirmativa. 

Com a sessão a findar, convoquei o arguido para comparecer o dia seguinte nas 
instalações dos serviços de reinserção social para elaboração do relatório para aplicação 
da pena de prestação de trabalho a favor da comunidade. Suspendi a audiência para 
continuar na semana seguinte com a leitura da sentença. 

 Um dia antes da data designada para a sentença, chegou o dito relatório com uma 
proposta de posto e horário de trabalho adequada ao caso – atividades de apoio nos 
Bombeiros Voluntários.  

No dia aprazado para, realizados os demais procedimentos antes da leitura da 
sentença, proferi esta fixando a pena em sete meses de prisão e substitui-a por 200 horas 
de prestação de trabalho, com um horário a tempo inteiro, uma vez que o arguido estava 
desocupado. 
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Após a alocução final, o Ministério Público pede a palavra e declara prescindir do 
prazo de recurso, no que é seguido pelo defensor. Dito para a ata o despacho considerando 
a sentença transitada em julgado e declaro encerrada a audiência. 

Um mês após a leitura da sentença chega ao tribunal o relatório do IRS com a 
informação relevante para efeitos de extinção antecipada aos 2/3 da pena. A informação 
era muito favorável, revelando um comportamento exemplar do condenado durante a 
prestação e até uma mudança positiva e atitude, fazendo planos de vir a ser bombeiro 
profissional.   

Declarei extinta a pena e terminou o processo. 

4-Que futuro para a pena de prestação de trabalho a favor da comunidade? 

 Para terminar, ficam algumas considerações sobre o futuro da pena de trabalho a 
favor da comunidade. 

 Perguntar pelo futuro desta pena é também perguntar pelo futuro do nosso sistema 
de justiça penal. 

 Como vimos na introdução, Portugal continua a ter uma taxa de encarceramento 
muito superior à média dos países da Europa Ocidental. Sendo o nosso país o quarto do 
mundo mais seguro ou tranquilo, não parece justificado ter tantas pessoas na prisão, 
sofrendo o mal da privação da liberdade, muitas vezes em ambientes sobrelotados, 
privadas da liberdade de ir e vir para onde bem lhes apetecer, longe da família, do trabalho 
dos amigos, do seu meio natural. 

 Por outro lado, o trabalho a favor da comunidade no conjunto das condenações 
continua a ser uma pena de aplicação inexpressiva (2,2% do total). 

 Tenho vindo a defender que uma possível solução para o problema passaria pelo 
abaixamento das molduras penais e por uma alteração nas penas principais33. 

 A pena estruturante do nosso sistema de justiça penal é a pena de prisão – a pena 
privativa da liberdade. Todos os tipos legais são punidos com pena de prisão e a maioria 
das demais penas, principais ou de substituição, são convertíveis em pena de prisão.  

                                                             
33 A prisão e outras penas: sempre a mesma e velha dicotomia, in ‘A Justiça em análise: Aspectos jurídicos, sociais e 
psicológicos do cumprimento das penas’, Coordenado por Glória Jolluskin e Ana Sacau, Ebook, Universidade Fernando 
Pessoa, 2011, p. 9-15; Atenuação especial do sistema penal: a relegitimação da punição, Revista jurídica da 
Universidade Portucalense Infante D. Henrique, Porto, n.12 (Mar.2003), p.125-164; A pena de prestação de trabalho 
a favor da comunidade: do sonho à desilusão e o renascer da esperança, Revista jurídica da Universidade Portucalense 
Infante D. Henrique, Porto, n.9 (Dez.2002), p.115-126. 
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A privação da liberdade constitui a medida de todas as penas. 

Não obstante, a pena de prisão só deve ser aplicada em última instância, tendo 
sido essa a opção do legislador, a de afirmar a natureza de ultima ratio da pena privativa 
da liberdade. 

Ainda, assim, tal afirmação não parece ter sido suficiente para evitar a elevada 
taxa de encarceramento. 

Quanto às penas não privativas de liberdade, se é certo que se assiste, além da 
consagração da pena de multa como pena principal em muitos dos crimes da parte 
especial do Código Penal, à previsão de várias penas de substituição da pena de prisão, a 
verdade é que bem se poderia em alguns dos tipos legais – na criminalidade mais leve – 
prescindir da pena de prisão como pena principal, ficando apenas o trabalho a favor da 
comunidade e a multa como penas principais. Por aí não haveria um enfraquecimento da 
lei penal. Não só a pena de prisão se manteria como pena subsidiária, como acontece 
agora, como também na baixa e média criminalidade a pena de prisão (efetiva) tem uma 
incidência de aplicação baixa. 

Para quê ameaçar com a pena de prisão crimes que só muito, muitíssimo raramente 
ou mesmo nunca são efetivamente sentenciados com tal aflição ? 

Não parece haver razão para tal. 

Mas o que sucede é que já lá vão para cima de uma vintena de revisões e alterações 
do Código Penal e parece que nunca ninguém se lembrou disso. 

Porque não consagrar como pena principal, nalguns casos desaparecendo a pena 
de prisão e noutros, na média criminalidade, como terceira pena principal, a criação mais 
relevante do arsenal punitivo de substituição da pena de prisão: a Pena de Prestação de 
Trabalho a Favor da Comunidade, a única sanção que apresenta uma componente 
socialmente positiva -  uma prestação ativa e em certo sentido voluntária a favor da 
comunidade. 

Creio que o futuro deveria passar por aí: pela consagração como pena principal do 
trabalho a favor da comunidade. 

Mas o futuro do sistema de justiça penal ao legislador pertence. 

William Themudo Gilman, Coimbra, 5 de maio de 2022 


