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“A prisão e as outras penas: sempre a mesma e velha dicotomia.”1 
 
William Themudo Gilman2  
 
Sumário. Na presente comunicação o autor, juiz de profissão, debruça-se, numa breve 
reflexão, sobre as penas existentes no sistema de justiça penal. Começando pela 
enumeração das penas previstas no Código Penal Português, num momento seguinte 
deter-se-á muito rapidamente na pena de morte, e no seu carácter de marcador genético 
do grau de civilização duma sociedade. Depois, partindo de uma curta exposição e 
definição daquelas reacções penais, segue ao sabor de associações de ideias que a sua 
experiência como pessoa e magistrado lhe foi e vai soprando, passando pela necessidade 
de um sistema de justiça penal e, consequentemente, da existência de reacções penais 
nas sociedades «civilizadas» actuais, quais as suas finalidades, legitimação e resultados 
obtidos. Procura depois, embora puro fruto da sua leitura pessoal, não científica, fazer 
uma abordagem da evolução de tais sistemas desde o séc. XX até ao momento actual, e 
terminar, qual adivinho falhado, perguntando pelo futuro não só do referido sistema de 
justiça e das penas que através dele infligimos aos nossos semelhantes, como também 
da própria sociedade em que vivemos. 
 
 

1. Introdução 
Já não me recordo se foi nos Idos ou nos finais de Março passado. 
Aconteceu-me estar numa bela parte desta nossa Terra Portugal, para 
além do Tejo, já junto ao Sado. Aí, num local à beira de água, onde a 
mão da besta humana com os seus camartelos, ferro e betão por 
enquanto ainda pouco destruiu, sentei-me com uns, amigos, e outros, 
esses desconhecidos-conhecidos, mas amigos dos amigos. Era a meio 
da tarde, e com o sol enganador aquecendo-nos fingindo que já era 
Verão, petiscámos e conversámos, de tudo e de nada, lenta e 
calmamente, como é usual lá para o meio-dia deste país.  

                                                
1 O texto que a seguir se apresenta é constituído pelos apontamentos que serviram de base a uma 
comunicação do autor no Colóquio «A Justiça em Análise» que teve lugar na Universidade Fernando 
Pessoa, no dia 22.04.2010.  
2 William Temudo Gilman. É Juiz de Direito. Nasceu em 19 de Maio de 1960. Licenciou-se em Direito 
pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra em Julho de 1985. Depois de concluído o estágio 
de advocacia, foi Advogado até ingressar no Centro de Estudos Judiciários em 1993. Foi Juiz nas 
comarcas de Aveiro, Trancoso, Estarreja, Matosinhos, Círculo Judicial de Viana do Castelo e Varas 
Criminais do Porto, onde actualmente exerce funções. Publicou alguns artigos de natureza jurídica, 
nomeadamente: 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, Uma pena de 
trabalho a favor da comunidade: breves notas, Revista jurídica da Universidade Portucalense Infante D. 
Henrique, Porto, n.11 (Out.2003), p.181-193, 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 dada altura, numa das usuais pausas nas conversas desses grupos 
de meia dúzia de pessoas, um desses desconhecidos-conhecidos, mas 
amigo dum amigo, virou-se para mim e, largando da conversa do 
achigã frito, da coentrada e da frescura suave da  trincadeira, lançou:  
 -“ Ó William, então e você o que é que faz …?»; 
Olhei para a Obama, uma cadela cão-de-água português, espécie de 
ex-líbris da estalagem, prenha dum labrador e a poucas semanas de 
dar à luz, que descansava a cabeça nas minhas pernas pedindo festas 
ou, pelo contrário, um pedaço de paio de porco preto que tinha à 
minha guarda, recatado de eventuais investidas caninas, e, com um ar 
meio culpado meio inocente, respondi, ao meu já menos 
desconhecido e mais conhecido, amigo dum amigo, começando 
quase a medo e depois com aquela firmeza que nos dá uma tarde 
daquelas: 
 -“ Bem…, eu, sabes ó Miguel, …, eu, embora esteja num 
convento, faço, … faço mal às pessoas!” 
Intrigado, espantado, quase zangado, sentindo-se gozado por receber 
uma resposta destas a uma pergunta sua, ainda por cima séria, de fina 
educação, formulada mais para quebrar o silêncio e manter o 
convívio do que propriamente por se interessar ou sentir curiosidade 
pela minha eventual profissão ou falta dela, o Miguel, depois de 
murmurar entre dentes «faço mal às pessoas, olha-me esta, ein!» 
virou-se para o dono da estalagem, e disse-lhe em tom de ligeira 
irritação:  
 - “ Ó Vasco, diz-me cá o que faz realmente este teu amigo, se 
é que faz alguma coisa como profissão ? ” 
 - “ Que eu saiba é Juiz. Agora se faz mais alguma coisa ou 
não, não sei…”- respondeu o meu amigo Vasco, com um certo ar de 
gozo a um cada vez mais espantado Miguel, ao mesmo tempo que 
piscava um olho ao meu irmão que por sua vez, debruçado, fingia 
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fazer festas à Obama, para não se notarem as suas presas gargalhadas 
convertidas simpaticamente em tosse. 
 - “ Juiz …!?” – repetiu o Miguel meio confuso. 
  - “ Sim, no Tribunal Criminal do Porto, instalado no antigo 
Convento de São João Novo”, disse o Vasco, acrescentando, “É a 
‘Boa-Hora’ lá do Porto, onde também dão de vez em quando umas 
valentes penas aos criminosos.”  
 -  “Ah !... Aplicas penas aos criminosos e por isso fazes mal a 
essas pessoas, mas para bem da sociedade…? A justiça criminal, …,  
crimes, criminosos, penas, prisão, morte, multa, recuperação, 
enfim… um sem número de temas interessantes para continuarmos a 
nossa conversa” – alvitrava um Miguel já entusiasmado. 
 - “ É o que dizem, Miguel, que é para bem da sociedade …”- 
respondi sorrindo, e de cereja em cereja, de tema em tema, lá fomos 
conversando e reflectindo sobre tais assuntos da justiça, até que a 
tarde caiu e nos apartámos, já bons amigos e com promessa de 
continuação da conversa para outra altura. 
Pudesse eu hoje, perante esta audiência, reproduzir o filme da 
conversa sobre a Justiça Criminal que descontraidamente mantive 
com os meus amigos nesse fantástico final de tarde alentejano e o 
meu trabalho estaria feito e satisfeito ficaria dado o modo agradável 
como decorreu e os pontos de vista expostos pelos vários 
intervenientes. 
Mas como não posso, limitar-me-ei a tentar fazer uma exposição ou 
antes uma reflexão, embora por vezes sem um fio condutor firme e 
certo, sobre o sistema de justiça penal, começando pela enumeração 
das penas previstas no Código Penal Português, deitando um olhar à 
banida para sempre pena de morte. Depois, perguntarei pela 
necessidade e legitimação de um sistema de justiça penal e 
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terminarei perscrutando o futuro do referido sistema de justiça e da 
própria sociedade em que vivemos. 
Peço-vos um pouco de paciência. 
   

2. As penas previstas no Código Penal. 
O Código Penal é não apenas um Livro onde se definem os 
comportamentos humanos que constituem crimes e a que 
correspondem determinadas penas nele inscritas, mas muito mais que 
isso constitui, ao atribuir como consequência penas a 
comportamentos violadores de certos bens valiosos, um depósito dos 
valores fundamentais da comunidade. 
Desde já direi que deixaremos de lado, não por serem de menor 
importância, mas apenas por uma questão de arrumação ou falta de 
tempo, as outras reacções criminais: as medidas de segurança. 
O actual Código Penal Português aprovado na sua versão original 
pelo Decreto-Lei nº 400/82, de 23 de Setembro, foi alvo de um 
revisão importante pelo Decreto – Lei n.º 48/95, de 5 de Janeiro de 
1995 e finalmente republicado pela Lei nº 59/2007, de 4 de 
Setembro, que efectuou a vigésima terceira e, ao que creio, última 
alteração até à data. 
Na elaboração deste código, o legislador baseou-se essencialmente 
nos Projectos de Código Penal  elaborados em 1963 (Parte Geral) e 
em 1966 (Parte Especial) por Eduardo Correia, Professor 
Catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, 
podendo quase afirmar-se que este foi o último grande Código obra 
de um só homem, embora com algumas distorções do seu 
pensamento, nomeadamente quanto à duração máxima da pena de 
prisão, que Eduardo Correia fixava em 10 anos. 
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Adiante, vejamos então as penas consagradas no citado diploma, não 
sem antes nos determos um pouco sobre a pena de morte e a pena de 

prisão perpétua. 
 

3. A pena de morte. 

Em 1 Julho de 1867, no reinado de Dom Luís, a pena de morte foi 
abolida para os crimes civis, sendo abolida  para todos os crimes, 
incluindo os militares, em 1911. Readmitida em 1916 a pena de morte 
para crimes de traição em tempo de guerra, verificou-se a sua abolição 

total em 1976. Também a pena de prisão perpétua se encontra 
constitucionalmente desterrada do nosso ordenamento jurídico. 

Porquê essa abolição ? 
Com Figueiredo Dias e Jescheck direi que em nome de um princípio 

de humanidade, segundo o qual «Todas as relações humanas, 

abarcadas pelo direito penal …, devem ser ordenadas na base da 

recíproca comunicação, da responsabilidade comunitária pelo homem 

que foi punido, da livre disponibilidade para o auxílio e o cuidado 
sociais e da vontade decidida de recuperar o criminoso condenado». 

Seja como for, o ofício de carrasco foi abolido, sendo curioso de 
notar como, na sessão de 3 de Julho de 1863 da Câmara dos Deputados, 
Ayres de Gouveia, depois de propor a supressão, no orçamento do 
Estado, do ofício de carrasco, apresentou uma proposta que visava a 
abolição da pena de morte em todos os crimes, incluindo os militares. 
Proposta essa bem acolhida e logo secundada por outra, assinada por 
vários deputados, cujo texto é o seguinte: "1º - Fica abolida a pena de 
morte; 2º - É extinto o hediondo ofício de carrasco; 3º - É riscada do 
orçamento do Estado a verba de 49$200 réis para o executor".  

E quanto à pena de prisão perpétua é de assinalar que neste nosso 
país a questão não se coloca, pois que se trata de uma pena cruel, e por 
isso injustificável face ao já referido princípio de humanidade. 
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A propósito da abolição da pena de morte e aproveitando uma ideia 
de Eduardo Correia, deixada no colóquio de comemoração da abolição 
da pena de morte em Portugal, que teve lugar em Coimbra em 1967, e 
uma citação não completa de Winston Churchill, tirada de um discurso 
que este proferiu há já um século – corria o ano de 1910 – na câmara 
dos comuns, direi que se o grau de civilização de um país se mede pelo 
infalível teste (o marcador genético do grau de civilização duma 
sociedade) do modo como nele se tratam os criminosos, Portugal ao ser 
um dos primeiros a abolir a pena de morte e a banir a prisão perpétua 
pode honrar-se de ter passado tal teste. 
4. As penas: principais, acessórias e de substituição.  

Dentro das penas previstas no Código Penal, uma primeira divisão 
se pode fazer entre penas principais, penas acessórias e penas de 

substituição.  
As penas principais são aquelas que vêm previstas nos específicos 
tipos de ilícitos criminais previstos na parte especial do Código 

Penal (e são 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. 
As penas de substituição são aquelas que são concretamente 
aplicadas em vez das penas principais previstas na parte especial do 
Código Penal, em especial da pena de prisão.  
 Das penas de substituição são especialmente relevantes a pena de 

multa de substituição, a pena de prisão suspensa, a pena de 

prestação de trabalho a favor da comunidade, a nova pena de 
proibição do exercício de profissão, função ou actividade, a 
substituição da multa por trabalho e a admoestação. Paredes meias 
com as penas de substituição temos a execução da pena de prisão em 
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regime de permanência na habitação, a prisão por dias livres e o 
regime de semidetenção. 

5. A pena de prisão. 

Ressalta à evidência de quem ler o nosso Código Penal que a reacção 
penal por excelência do nosso sistema, a sua pena estruturante, é a 
pena de prisão – a pena 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. Parece assim ser a pena de prisão a 
medida de todas as outras penas. 
E no entanto estranha-se que no próprio preâmbulo do Código e 
mesmo em algumas das suas disposições se afirme que a pena de 

prisão só deve ser aplicada em última instância. 
E optou bem o legislador em afirmar a ultima ratio da pena de 

prisão, 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. 
Desde logo 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.)  
Por outro lado, e ao contrário do proposto por Eduardo Correia (e 
cuja discussão se pode ver na correspondente acta da comissão 
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revisora do projecto do Professor de Coimbra), a pena de prisão, diz-
nos o artigo 41º do Código Penal, tem, em regra, a duração mínima 
de um mês e a duração máxima de vinte anos. 
Longe vão os 10 anos como máximo da pena de prisão defendidos 
por Eduardo Correia, fundado na ideia de que para além de tal 
tempo de reclusão já não é possível a ressocialização da pessoa 
sujeita a tal encarceramento. 
 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, a uma multiplicação das penas de substituição da 
pena de prisão, a verdade é que bem se poderia em alguns dos tipos 
legais – e falamos da criminalidade mais leve – prescindir da pena de 

prisão como pena principal, ficando, por exemplo, o trabalho a 

favor da comunidade e a multa como penas principais. E 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 tem uma 
incidência de aplicação baixa. 
Para quê ameaçar com a pena de prisão crimes que só muito, 
muitíssimo raramente ou mesmo nunca são sentenciados com tal 
aflição ? 
Não parece haver razão para tal. 
Mas a verdade 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 como terceira pena 
principal, aquela que na voz de Figueiredo Dias, nosso Ilustre 
Professor de Coimbra, foi considerada como, porventura, a criação 
mais relevante, até hoje verificada, do arsenal punitivo de 
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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 activa e em certo 
sentido voluntária a favor da comunidade. 
Resta dizer a propósito da pena de prisão o modo da sua 
determinação. A pena concreta é determinada dentro dos limites da 
moldura abstracta prevista para o crime respectivo, fazendo apelo aos 
critérios dos artigos 40º e 71º do Código Penal, ou seja: É necessário 
ter em conta como fins da pena a protecção de bens jurídicos e a 
reintegração do agente na sociedade e sopesar “a culpa do agente e as 
exigências de prevenção”, atendendo “a todas as circunstâncias que, 
não fazendo parte do tipo de crime, deponham a favor do agente ou 
contra ele”. 

6. A pena de multa. 
Sobre a segunda das penas principais do nosso Código, a pena de 

multa, tem de se dizer que é a pena mais aplicada em Portugal. 
Optou-se pelo sistema dos dias-de-multa, em que a cada dia de multa 
corresponde uma quantia entre 5 € e 500 €, a fixar pelo Tribunal, de 
acordo com a situação económico-financeira do condenado. 
A vantagem principal da pena de multa é a da manutenção do 
condenado em meio livre, junto da família e trabalhando.  
A pena de multa determina-se em duas operações sucessivas, 
primeiro o juiz fixa os dias de multa, tendo em conta a culpa do 
agente e as exigências de prevenção (artigos 40º e 71º do Código 
Penal), e na segunda operação fixa-se o montante diário, de acordo 
com a situação sócio-financeira do condenado. 

7. O sistema de Justiça Penal 
a. Noção 
A noção de sistema de justiça penal não é clara, nem certa, mas 
aproximadamente poder-se-á dizer que o sistema de justiça penal 
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é constituído pelo conjunto de instituições e agentes que lidam 
com o fenómeno do crime, procurando limitá-lo, aplicando, 
dentro da estrita legalidade as reacções previstas na lei. 
b. Finalidades 
A finalidade primária da pena – e do sistema de Justiça Penal -  é 
a protecção 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. 
c. Legitimação 
Para que se verifique a legitimação do sistema torna-se necessário 
que a intervenção penal seja limitada por princípios básicos como 
os da humanidade, da legalidade, do processo justo e equitativo, 
da referência constitucional dos bens penalmente protegidos, do 
nulla poena sine culpa, nullum crimen sine lege anteriore, da 
socialidade e da preferência pelas reacções não detentivas às 
detentivas. 

8. A Justiça Penal do Séc. XX à actualidade. 
É para mim quase certo que vivemos os últimos anos daquilo a que 
se chamou de Estado de Direito Social ou de Welfare State, que se 
foi construindo e desconstruindo durante o Séc. XX e princípios do 
Séc. XXI.  
Acentuadamente após o final da Segunda Guerra Mundial viveu-se 
um período de reacção aos horrores praticados durante esta, em 
especial no campo da violação dos direitos humanos e dos crimes 
contra a humanidade.  
Saíram reforçadas as ideias do Estado de Direito Social, em que o 
Estado, embora deixasse a iniciativa privada agir, sempre chamaria a 
si certas funções fundamentais no sentido de garantir a cada cidadão 
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um mínimo de condições de paz, de subsistência, de habitação, de 
saúde, de ensino, enfim de tentar promover alguma igualdade entre 
todos. 
Também por essa altura se reforçou um movimento de reforma penal 
de cariz humanista, centrado na ressocialização dos criminosos, na 
defesa dos seus direitos e na descriminalização de condutas que não 
afectassem bens essenciais à vida em comunidade. 
Agora, parece que os tempos são outros. O Estado Social preocupado 
com todos os cidadãos parece recuar. A privatização de tudo e de 
nada parece ser a palavra de ordem. Onde outrora o Estado fornecia, 
a par da iniciativa privada, os bens essenciais, nomeadamente na 
saúde e no ensino, este parece querer desaparecer. Os condomínios 
privados e cercados de altos muros, quais castelos feudais, 
multiplicam-se como cogumelos e são só para alguns. Desenvolve-se 
a indústria da segurança privada. O próprio sistema penitenciário tem 
vindo a ser privatizado nalguns países desenvolvidos. O fosso entre 
pobres e ricos acentua-se… 

9. E a seguir ? 

Bem a seguir haverá que escolher em que mundo queremos viver: 
num mundo em que o homem não passa de um lobo do homem; ou 
num mundo em que com todos os seus defeitos o homem continua a 
ser homem e a acreditar que é sempre possível melhorar cada um de 
nós e tornar menos mau o mundo em que vivemos… 
 
 
William Themudo Gilman 
Matosinhos, 22 de Abril de 2010 
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