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QUE (RESTRIÇÃO AOS) DIREITOS HUMANOS  
EM AMBIENTE PRISIONAL?

JOSÉ MANUEL LOURENÇO QUARESMA

A privação do direito fundamental à liberdade, a contenção forçada e a convivência em 
ambiente institucional, com normas rígidas e relações de poder, colocam inevitavelmente questões 
de Direitos Humanos. Ao crime punido com pena de prisão não acresce, por efeito necessário, a 
perda dos direitos fundamentais do condenado, nem os muros da prisão deverão circundar um 
espaço estéril ao seu estímulo e exercício. Pelo contrário, a execução da pena tem que preservar 
e garantir o respeito por todos os direitos que não sejam directamente afectados pela sentença 
condenatória e, ainda assim e quanto a estes, no mínimo necessário e proporcional. A compati-
bilização dos direitos fundamentais com as práticas prisionais, as exigências de funcionamento do 
sistema e a realidade económica do país representam hoje os desafios mais importantes para a 
prova de vida da função ressocializadora da pena. A ressocialização possível, num ambiente de 
sobrelotação, daquela apenas emulará o nome, aproximando-se da mera retribuição. 

Palavras-chave: Prisão; Privação da liberdade; Execução da pena de prisão; Direitos 
Humanos

“Show me your prisons and I shall say in which society you live”

 (Winston Churchill)

A existência de prisões é uma inevitabilidade. Pelo menos enquanto não 
for encontrada alternativa.

É do senso comum: — perante a prática de um ilícito criminal com con-
teúdo e relevância directamente apreensíveis para o vulgar cidadão, surgirá 
a convicção emergente de que algo deverá ser feito e, provavelmente, a 
prisão será apontada, em proporção expressiva, como (a) resposta adequada. 
Ao crime corresponderá um “castigo”, surgindo a prisão e a inerente privação 
da liberdade na primeira linha do pensamento comum para aplacar o mal 
provocado.

Esta percepção reflexiva é condicionada por séculos de evolução, 
defluindo na maioria das vezes inquestionada. Mas porquê a privação da 
liberdade, o que queremos da prisão enquanto sociedade politicamente orga-
nizada, qual o seu papel na arquitectura jurídico-penal, quais as consequên-
cias do encarceramento? São questões que normalmente não nos assaltam 
e cuja relevância tendemos a relativizar. A prisão é a resposta para o feito 
julgado reprovável expondo, no limite, uma faceta eminentemente retributiva 
e de prevenção geral.
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Não obstante, na mesma linha de análise imediatista, a resposta comu-
nitária para a prática de um crime exclui, desde há muito, o suplício do corpo 
como reacção amoldada. Em alinhamento com uma certa matriz cristã e 
humanista, desde cedo se reconheceu que o “pecado” cometido seria sus-
ceptível de redenção, após castigo e expiação, percurso no qual a prisão (e 
a inerente privação da liberdade individual) serviria de espaço de conformação 
e correcção moral do indivíduo, tornando-o apto ao regresso à convivência 
social.

Esta formulação empírica e primária de ressocialização foi assumindo, 
na dogmática e concretização dos fins das penas, diversos conteúdos e 
entornos políticos. O modelo socializador imposto ao condenado, construído 
em moldes científicos de terapia médica e psicológica de moldagem da per-
sonalidade ou de controlo social, foi cedendo à ineficácia dos números e das 
críticas ao subproduto consequente da perda de autonomia do indivíduo no 
seu processo de ressocialização. Caminhou-se para uma via contratualista 
que se recentra no indivíduo privado da liberdade, na sua adesão voluntária 
e na comparticipação deste, no escopo primordial da prevenção da reincidên-
cia, ao invés da imposição de valores dominantes ou de correcção/formatação 
da personalidade. A pena não assume, neste âmbito, uma finalidade escato-
lógica de realização de um ideal de justiça.

Neste enfoque, consagra o sistema sancionatório português que o fim 
último das penas é a reintegração social do condenado. 

É consabido que o art.º 40.º n.º 1 do Cód. Penal expressa o pensamento 
legislativo e cristaliza as finalidades das penas: — “A aplicação das penas e 

de medidas de segurança visa a protecção de bens jurídicos e a reintegração 

do agente da sociedade”.
Sendo a liberdade a regra geral, constituirá a prisão excepção de ultima 

ratio, em alinhamento, aliás, com a Regra 6.1 das Regras Mínimas das Nações 
Unidas para a Elaboração de Medidas não Privativas da Liberdade (“Regras 
de Tóquio”), “A execução da pena de prisão, servindo de defesa da sociedade 

e prevenindo a prática de crimes, deve orientar-se no sentido da reintegração 

social do recluso, preparando-o para conduzir a sua vida de modo socialmente 

responsável e sem cometer crimes” (art.º 42.º n.º 1 do Cód. Penal).
As finalidades de prevenção e a colocação da perda da liberdade em 

última linha defluirá, na prática, na limitação da aplicação concreta da pena 
de prisão, reservando-a a casos extremos e substituindo-a, sempre que pos-
sível, por medidas não institucionais, à concessão de um sentido socialmente 
positivo à pena e à limitação dos efeitos dessocializadores da prisão 1.

Também o art.º 2.º n.º 1 do Cód. de Execução das Penas alinha nos 
mesmos propósitos estabelecendo que “A execução das penas e medidas de 

segurança privativas da liberdade visa a reinserção do agente na sociedade, 

1 Cfr., também, Recomendações do Comité de Ministros do Conselho da Europa Rec (76) 2, 
(82) 16, (89) 12, (99) 22, (2000) 22, (2003) 22 e (2006) 2, disponíveis em www.coe.int
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preparando-o para conduzir a sua vida de modo socialmente responsável, 

sem cometer crimes, a protecção de bens jurídicos e a defesa da sociedade”.
A execução da pena de prisão estrutura-se e desenvolve-se no sentido 

da gradual aquisição, pelo recluso, de competências de socialização, muni-
ciando-o para a superação das suas necessidades individuais de reintegração. 
Espera-se que o sistema penitenciário ofereça ao condenado condições que 
possibilitem o ulterior regresso ao meio livre sem praticar crimes. A função 
(re)socializadora assume uma perspectiva contratualista na qual se visa a 
motivação e adesão do recluso ao plano para si individualmente delineado, 
essencialmente através da formação, da educação e do trabalho, promovendo 
a sua responsabilidade, sendo a progressão no plano contratualizado acom-
panhada da crescente flexibilização da execução da pena.

Entrado o condenado em fase de execução da pena em meio carcerário, 
inicia-se uma fase de avaliação, onde a intervenção técnica se centra no 
conhecimento completo do recluso e do seu percurso criminal, identificando 
factores criminógenos (como a toxicodependência e o alcoolismo, o abandono 
precoce do sistema de ensino e a baixa escolaridade, a privação emocional, 
a fraca resistência à frustração, as competências relacionais, a ausência de 
referências, o envolvimento em grupos de pares com comportamentos des-
viantes, a idade de início dos comportamentos anti-sociais), factores não 
criminogenos (a existência de doenças físicas, deficit cognitivo, perturbações 
da personalidade) ou mesmo a existência feliz de factores de protecção. Do 
resultado da exegese surgirá, em termos ideais, a definição de um plano 
individualizado de tratamento penitenciário que visará colmatar as insuficiên-
cias e necessidades detectadas e que incidirá sob várias áreas de intervenção 
consideradas prioritárias e adequadas, seja pela capacitação (através da 
aquisição de habilitações académicas ou formação profissional), seja na ver-
tente das aptidões sociais.

A pena surge, neste quadro de princípios, finalidades e actuação — para 
os que voluntariamente aderem — como um direito do recluso, uma pretensão 
dirigida ao Estado, de sentido positivo, para que lhe forneça os instrumentos 
de superação das identificadas necessidades de ressocialização.

Estamos, como refere Anabela Miranda Rodrigues 2, no plano da “socia-
lização voluntária”.

O caminho não é, no entanto, isento de escolhos. 
No contexto actual, a não aplicação de uma pena privativa da liberdade, 

a concessão de uma licença de saída ou a colocação em liberdade condicio-
nal (percepcionada apenas como encurtamento da duração da pena) são, 
muitas vezes, entendidas pela comunidade como uma fragilidade/benesse, 
impondo a constante mediatização dos fenómenos criminais que preenchem 
os noticiários em horário nobre um sentimento de insegurança que apela ao 

2 Rodrigues, Anabela Miranda, «Consensualismo e Prisão», Documentação e Direito Comparado, 
n.º 79/80, 1999, pág. 360
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endurecimento das reacções penais e a uma vertente neoretributiva da apli-
cação das penas (punitive turn) que vai fazendo escola noutras latitudes, sob 
a prevalência da análise do risco, da segurança e da perigosidade. É da 
natureza humana ocultar ou segregar os corpos indesejáveis, separando-os 
do espaço e do tempo da normal convivência social.

Pese embora a afirmação igualitária do sistema penal e prisional, visando 
abarcar indistintamente sujeitos infractores em função exclusivamente das 
suas condutas criminosas, na prática e transversalmente nas realidades que 
nos são mais próximas, revela-se selectivo, abrangendo estatisticamente 
sujeitos provindos das camadas mais desfavorecidas da população, também 
elas mais expostas às condutas delituosas que normalmente desaguam em 
condenações, com as evidentes necessidades de socialização que, noutros 
grupos, por inverificadas, conduzem a medidas alternativas à efectividade da 
prisão.

Alinhado o Código de Execução das Penas e Medidas Privativas da 
Liberdade (CEP) com as recomendações do Conselho da Europa e conven-
ções internacionais a que o Estado Português se encontra supra constitucio-
nalmente vinculado, proclamando boas intenções e direitos, nem sempre a 
realidade é condizente com a afirmação de princípios. Declarar o fim sociali-
zador das penas é, sem a tradução prática e uma accountability objectiva, 
colocar a questão apenas no terreno normativo da sua legitimação. De um 
lado temos as finalidades inerentes à execução da pena de prisão e doutro, 
não obstante todos os esforços dos intervenientes, temos a realidade peni-
tenciária.

Reinserir afirma-se uma tarefa difícil e que depende, em primeira linha, 
da intervenção do próprio recluso, atenta a natureza contratualista da inter-
venção e do tratamento penitenciário e do seu sentido (co)responsabilizante. 
Mas, para além disso, seria necessário, atenta a consistência penitenciária 
(marcada por percursos derivados do fracasso escolar, pela escassa qualifi-
cação profissional, pela toxicodependência, pelo alcoolismo, pelas perturbações 
do foro psiquiátrico), proceder a uma efectiva abordagem casuística do recluso, 
avaliando as suas reais necessidades, envolvendo essa tarefa meios humanos 
e alocação de verbas consideráveis. A reinserção passa pelo trabalho técnico 
sobre a família do condenado, pela definição da estratégia para o período de 
reclusão e sua duração, pelo acompanhamento após libertação, pelo envol-
vimento da comunidade e das instituições. Reinserir é uma tarefa inclusiva e 
de todos. A prisão é a instituição de última linha, quando tudo falhou, a famí-
lia, a escola, a comunidade, o recluso.

O sistema prisional não pode ser — pelo menos essencialmente — uma 
forma dispendiosa de oferecer à comunidade a inocuização do criminoso pelo 
afastamento temporário até ao seu regresso para cometer, inevitavelmente, 
mais crimes, nem uma forma de controlo ou modulação social pelo grupo 
dominante, na esteira da caracterização de Foucault.

Em períodos de crise económica, como o que vivemos, essa concreti-
zação do fim ressocializador é ainda mais difícil. Com estabelecimentos 
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sobrelotados há tendência para o predomínio do binómio ordem e segurança, 
são maiores as fricções geradas pela convivência forçada e em espaço redu-
zido de homens privados da liberdade e com poucas capacidades relacionais, 
sem meios humanos não há avaliações ou acompanhamentos de proximidade. 
É difícil motivar a adesão de reclusos para a via do ensino quando muitos 
deles têm já um passado de insucesso e absentismo e se os conteúdos 
programáticos não levarem em conta estas especificidades. É delicado dotar 
um recluso de aptidões para o trabalho em meio livre se a oferta de ocupação 
laboral ou de formação profissional em reclusão for insuficiente e muitas vezes 
desalinhada com as necessidades do mercado laboral em meio livre, não 
raras vezes limitadas a funções de faxinagem, agravado pelo facto de ter 
como destinatários alguns homens e mulheres em que o trabalho surgiu, no 
passado, por via incidental, normalmente indiferenciado e mal pago.

Assim e muitas vezes, a adesão aos programas, ao trabalho, ao ensino 
ou à formação decorre mais da mera necessidade de ocupação do tempo e 
de estratégia visando a obtenção de medidas de flexibilização do que de uma 
vontade sentida e de um firme propósito de aquisição de competências para 
um regresso ao meio livre, a um comprometimento com o plano de tratamento 
com efectiva motivação para a mudança e prognóstico de êxito.

Sem medidas que permitam um consistente resgate do condenado e a 
sua recuperação, temos afirmações de direitos sem conteúdo, o cavar do 
fosso entre a população intramuros e a comunidade livre, o exponenciar do 
risco de reincidência e, em último trecho, a descrença generalizada nas vir-
tudes do sistema vigente.

Ainda assim, o novo modelo evolutivo, que condiciona a intervenção e 
a submete à vontade esclarecida do recluso, oferecendo-lhe meios de supe-
ração, traz em si o pressuposto da consciencialização colectiva de que a 
sociedade gera disfuncionalidades e exclusão e estimula o sentimento de 
pertença do recluso à comunidade. O apelo à vontade e adesão dá-nos a 
certeza de que o processo de tratamento se legitima e vincula no respeito 
pelos direitos, liberdades e garantias do recluso, à noção de que este, inde-
pendentemente da reclusão, é já sócio e titular de direitos fundamentais que 
se impõem, em primeira linha, ao próprio Estado.

Mas que direitos, liberdades e garantias se preservam em reclusão? 
Numa resposta breve — exceptuando naturalmente a afectação da liberdade 
— tendencialmente todos.

Os direitos humanos são universais, indivisíveis e inter-relacionados. 
Independentemente da privação da liberdade, todos os seres humanos são 
merecedores de respeito e protecção. O reconhecimento da dignidade da 
pessoa humana é conquista civilizacional e ponto fulcral de harmonização da 
essencialidade dos dispositivos constitucionais e de todo o ordenamento jurí-
dico submetido à lei fundamental, ali se incluindo, naturalmente, as normas 
que regulam a execução da pena de prisão.

Os reclusos gozam de todos os direitos previstos no Pacto Internacional 
dos Direitos Políticos e Civis, na Declaração Universal dos Direitos do Homem, 
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na Convenção Europeia dos Direitos do Homem, em todos os instrumentos 
internacionais que vinculam o Estado Português. O Conselho de Direitos 
Humanos das Nações Unidas, a jurisprudência firmada pelo Tribunal Europeu 
dos Direitos do Homem, o Conselho da Europa e o Comité Europeu para a 
Prevenção da Tortura e das Penas ou Tratamentos Desumanos ou Degradan-
tes (CPT) têm paulatinamente vindo a conformar os diversos quadros legais 
por que se regem as prisões e a execução das penas nos Estados, no sen-
tido da sua compatibilização com os princípios globalmente aceites de pre-
servação dos direitos humanos, das garantias constitucionais e de criação de 
standards mínimos e boas práticas, tudo em ordem a tornar o meio prisional 
o mais próximo possível do meio livre.

É hoje ponto assente, pelo menos nas realidades mais próximas, que 
todas as pessoas privadas da liberdade têm direito a ser tratadas com respeito 
pela sua dignidade, mantendo todos os seus direitos fundamentais e consti-
tucionais, salvo aqueles cuja compressão ou privação decorra de sentença 
condenatória ou de aplicação de medida de coacção privativa da liberdade e 
sempre na medida do estritamente necessário e proporcional à finalidade da 
pena ou das exigências cautelares 3.

A abrangência e conteúdo dos direitos já não se contém no elenco de 
essencialidade da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Uma vastidão 
de cartas, declarações, pactos e convenções complementam e densificam 
conceito e trouxeram uma consciência da natureza erga omnes dos direitos 
humanos que não são mais e apenas instrumentos jurídicos de limitação da 
actuação do Estado perante os cidadãos ou os elencados na constituição 
formal. São também fundamento de exigência de prestações positivas.

A Constituição da Republica Portuguesa reconhece os direitos, liberdades 
e garantias : — por exemplo o direito de acesso aos tribunais (art.º 20.º, n.º 
1), o direito à vida (art.º 24.º), à integridade moral e física (art.º 25.º), os 
direitos à identidade pessoal, ao desenvolvimento da personalidade, à capa-
cidade civil, à cidadania, ao bom nome e reputação, à palavra, à reserva da 
vida privada e familiar e à protecção legal contra quaisquer formas de discri-
minação (art.º 26.º n.º 1), à liberdade e segurança (art.º 27.º), as garantias 
de processo criminal (art.º 32.º), o direito de constituir família (art.º 36.º, n.º 
1), a liberdade religiosa (art.º 41.º), de sufrágio (art.º 49.º). Reconhece, por 
via dos art.ºs 8.º e 16.º n.º 1, outros de natureza supraconstitucional ou extra-
constitucional, constantes de convenções, leis e das regras aplicáveis de 
direito internacional. Assegura e consagra, igualmente, os direitos sociais, 
entendidos estes como os que, partindo da constatação da existência de 
desigualdades, visam proporcionar uma igualdade efectiva e solidária entre 
todos os membros da comunidade. São exemplos o acesso à justiça inde-
pendentemente da falta de recursos (art.º 20.º, n.º 1), o direito ao trabalho 

3 Cfr., v.g., Apêndice da Recomendação do Comité de Ministros do Conselho da Europa Rec 
(2006) 2, que estabelece as Regras Penitenciárias Europeias, Regras 1 a 5.
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(art.º 58.º, n.º 1), o direito à protecção da saúde (art.º 64.º) e ao ensino (art.º 
74.º, n.º 1).

Na vertente do Direito Penitenciário, a perda da liberdade na sequência 
de condenação não implica uma qualquer correspectiva perda dos direitos 
políticos, civis, sociais, económicos ou culturais do condenado. Sendo evidente 
a privação de um dos bens mais preciosos — a liberdade — toda e qualquer 
restrição que se lhe junte deve ser a menor possível, proporcional, justificada 
pela execução da pena e prevenida por lei.

Se atentarmos nas Regras Penitenciárias Europeias 4 todas as pessoas 
privadas da liberdade serão tratadas com respeito pelos seus direitos huma-
nos, mantendo todos os que não forem afectados pela condenação 5 devendo 
a vida nas prisões aproximar-se, o mais possível, dos aspectos positivos da 
vida na comunidade livre. Em ordem a estes desígnios e salvaguarda dos 
direitos fundamentais, são ali definidas as condições de alojamento, de con-
tacto com o mundo exterior, de acesso ao trabalho, educação e formação, a 
preservação da liberdade de pensamento, de consciência religiosa, o direito 
à informação, à propriedade, a protecção de minorias, os direitos das mulhe-
res e dos menores em reclusão, dos estrangeiros, o acesso a cuidados de 
saúde, o direito a ver preservada a sua segurança e integridade.

Os direitos e proibições constantes da Convenção Europeia dos Direitos 
do Homem não são também estranhos à condição de recluso. Basta pensar 
no direito á vida, à segurança, ao respeito pela vida privada e familiar, à 
liberdade de pensamento, de consciência e de religião, à educação, à proi-
bição da discriminação, da tortura e dos tratamentos desumanos ou degra-
dantes.

O Código da Execução das Penas e Medidas Privativas da Liberdade, 
até pela sua contemporaneidade, consagra todos os princípios enunciados.

Assim, o art.º 3.º do CEP postula, como princípios orientadores da exe-
cução da pena, o respeito pela dignidade da pessoa humana e pelos demais 
princípios fundamentais consagrados na Constituição da República Portuguesa, 
nos instrumentos de direito internacional e nas leis, o respeito pela persona-
lidade do recluso e os seus direitos e interesses jurídicos não afectados pela 
sentença condenatória ou decisão de aplicação de medida privativa da liber-
dade, o carácter imparcial da execução e a não discriminação de qualquer 
recluso, nomeadamente em razão do sexo, raça, língua, território de origem, 
nacionalidade, origem étnica, religião, convicções políticas ou ideológicas, 
instrução, situação económica, condição social ou orientação sexual, a neces-
sidade de evitar as consequências prejudiciais da privação da liberdade, 
aproximando-a das condições benéficas da vida em comunidade, com pro-
moção do sentido de responsabilidade do recluso, estimulando-o a participar 
no planeamento e na execução do seu tratamento prisional e no seu processo 

4 Recomendação Rec (2006) 2
5 Cfr. Regras 1 a 3
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de reinserção social, nomeadamente através de ensino, formação, trabalho e 
programas, na medida do possível em cooperação com a comunidade.

Prevê-se a discriminação positiva dos jovens até aos 21 anos, dos maio-
res de 65 anos, das mulheres, essencialmente nas matérias ligadas á mater-
nidade, e dos estrangeiros (art.º 4.º), reafirmando-se, no art.º 6, que o recluso 
mantém a titularidade dos direitos fundamentais, salvas as limitações ineren-
tes ao sentido da sentença e as impostas, nos limites do código, por razões 
de ordem e segurança do estabelecimento prisional.

Nos termos do art.º 7.º do CEP a execução das penas garante ao recluso 
o direito:

a)  À protecção da sua vida, saúde, integridade pessoal e liberdade de 
consciência, não podendo ser submetido a tortura, nem a tratos ou 
penas cruéis, degradantes ou desumanos;

b)  Ao exercício dos direitos civis, políticos, sociais, económicos e cul-
turais, incluindo o direito de sufrágio, salvo quando aquele for incom-
patível com o sentido da sentença condenatória ou da decisão de 
aplicação da medida privativa da liberdade;

c)  À liberdade de religião e de culto;
d)  A ser tratado pelo nome e a que a situação de reclusão seja reser-

vada, nos termos da lei, perante terceiros;
e)  A manter contactos com o exterior, designadamente mediante visitas, 

comunicação à distância ou correspondência, sem prejuízo das limi-
tações impostas por razões de ordem, segurança e disciplina ou 
resultantes do regime de execução da pena ou medida privativa da 
liberdade;

f)  À protecção da vida privada e familiar e à inviolabilidade do sigilo da 
correspondência e outros meios de comunicação privada, sem pre-
juízo das limitações decorrentes de razões de ordem e segurança 
do estabelecimento prisional e de prevenção da prática de crimes;

g)  A manter consigo filho até aos 3 anos de idade ou, excepcionalmente, 
até aos 5 anos, com autorização do outro titular da responsabilidade 
parental, desde que tal seja considerado do interesse do menor e 
existam as condições necessárias;

h)  A participar nas actividades laborais, de educação e ensino, de for-
mação, religiosas, socioculturais, cívicas e desportivas e em progra-
mas orientados para o tratamento de problemáticas específicas;

i)  A ter acesso ao Serviço Nacional de Saúde em condições idênticas 
às que são asseguradas a todos os cidadãos;

j)  A ser pessoalmente informado, no momento da entrada no estabe-
lecimento prisional, e esclarecido, sempre que necessário, sobre os 
seus direitos e deveres e normas em vigor;

l)  A ter acesso ao seu processo individual e a ser informado sobre a 
sua situação processual e sobre a evolução e avaliação da execução 
da pena ou medida privativa da liberdade;
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m)  A ser ouvido, a apresentar pedidos, reclamações, queixas e recursos 
e a impugnar perante o tribunal de execução das penas a legalidade 
de decisões dos serviços prisionais;

n)  À informação, consulta e aconselhamento jurídico por parte de advo-
gado.

São definidas as condições de alojamento do recluso (art.º 26.º e ss. do 
CEP), de defesa, promoção e acesso à saúde (art.ºs 32.º e ss.), de acesso 
ao ensino, formação profissional, ao trabalho, aos programas e actividades 
(art.º 38.º e ss.), ao apoio social e económico (art.ºs 52.º e ss.), à assistência 
religiosa (art.º 56.º e ss.), o contacto com o exterior (art.º 58.º e ss.), com 
complemento no Regulamento Geral.

Como se vê, com a natural exclusão do direito à liberdade e as limitações 
inerentes ao sentido da condenação e a razões ponderosas e definidas de 
ordem e disciplina, aqui com um renovado apelo de parcimónia no uso 6, 
estão vertidos no CEP todos os direitos, liberdades e garantias garantidos 
pela Constituição e plasmados nos instrumentos internacionais e de boas 
práticas. É, neste sentido, um diploma completo, garantístico e ambicioso.

Mais do que a sua consagração e repetida afirmação da inerência dos 
direitos humanos à condição humana, à sua dignidade, envolvendo necessa-
riamente a população privada da liberdade, o enfoque da questão recentra-se, 
antes, na sua salvaguarda e exercício em meio prisional.

A prisão implica, para o recluso, uma reinterpretação geral da vida. 
Constitui um espaço onde, para além de se ver privado da liberdade, se 
encontra também privado de bens e serviços, transformado em ser passivo 
e dependente da instituição para a satisfação das suas necessidades básicas. 
Como instituição total, para além do gradão o recluso é, não raras vezes, 
submetido a uma subcultura de valores, exposto à intimidação e ao domínio 
dos mais fortes ou dos grupos constituídos, limitado na sua intimidade, apar-
tado do que sucede na sociedade livre, objecto da necessidade de interiori-
zação de normas rígidas que condicionam o quotidiano prisional, mutilações 
a uma identidade previamente definida que o conduzem a um sistema de 
ajustes que podem desaguar na conversão absoluta do sujeito, à revolta ou 
à alienação, sendo no limite o primeiro desafio da execução da pena de 
prisão e da instituição penitenciária o de evitar a dessociliazação.

Para tal desiderato, o combate aos efeitos estigmatizantes e dessociali-
zadores da prisão passa pela compressão mínima dos direitos consagrados, 
configurando a prisão como um espaço de maior distensão, aproximado das 

6 O CPT refere, por exemplo, a frequência das revistas com desnudamento, procedimento 
muito intrusivo e potencialmente humilhante e que deverão ocorrer apenas após uma análise 
criteriosa do risco, com critérios objectivos de selecção e sob supervisão, a levar a cabo com 
respeito pela dignidade humana e nunca de forma rotineira. Outros direitos sujeitos a com-
pressão deverão equacionar-se, como o do controlo da correspondência — vd. art.º 67.º e 
ss. do CEP.
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condições subjacentes ao meio livre, favorecendo os contactos com a família 
e o mundo exterior.

Assim, superada a barreira de ultima ratio da pena privativa da liberdade, 
quando as medidas não institucionais se revelaram insuficientes, impõe-se, 
na recepção do condenado, uma análise profunda e criteriosa da sua indivi-
dualidade, da sua personalidade, perigosidade, da duração da pena, as suas 
necessidades especiais e limitações. O acompanhamento de proximidade na 
fase inicial de adaptação à reclusão é imprescindível, desta forma se adqui-
rindo uma noção das suas necessidades, do tipo de estabelecimento, nível 
de segurança e regime de execução adequados, do plano de tratamento que 
se revelará eficaz. As condições do próprio estabelecimento deverão permitir 
um alojamento condigno e tendencialmente individual, o acesso aos programas 
adequados, à saúde. Em todos os casos é imperativo que se garanta a segu-
rança pessoal do condenado.

Sendo acto voluntário a sujeição ao tratamento penitenciário, a recusa 
do condenado tornará a pena de prisão eminentemente retributiva, de adver-
tência, restando-lhe o cumprimento dos deveres subjacentes à sua condição, 
elencados no art.º 8.º do CEP, naturalmente vendo salvaguardados os seus 
direitos fundamentais não excluídos pela sua condição de preso.

Obtida a adesão do condenado, então é função do Estado e da pena 
— mais do que evitar a dessocialização ou promover a não dessocialização 
— cumprir a tarefa de ressocialização do delinquente, preparando-o para a 
liberdade, fornecendo-lhe os instrumentos necessários, sendo aqui relevante 
e não paradoxal que o condenado perceba e exercite os seus direitos, num 
contexto de promoção dos direitos humanos, aqui e quanto à administração 
penitenciária, quer por via da abstenção de comportamentos lesivos, desne-
cessários ou desproporcionais, quer através de um dever de assegurar o seu 
exercício. Para a eficaz reentrada em meio livre são convocados os chamados 
direitos fundamentais sociais, que referimos supra, pondo a descoberto, pro-
vavelmente, a maior ineficácia do sistema.

Dito de outra forma. A reclusão não exclui o direito do recluso à sua 
dignidade. É hoje encarado com normalidade que o recluso deva ser tratado 
pelo nome (e não apenas um número), que possa usar roupa comum (e não 
uma farda), que possa usufruir de visitas íntimas. São-lhe asseguradas as 
necessidades de alimentação, vestuário e de assistência médica. Existem 
programas de ensino, formação profissional e trabalho remunerado, de aqui-
sição de competências relacionais, de prevenção da reincidência, actividades 
de promoção da cultura, desporto e ocupação dos tempos livres. Assegura-se 
o direito a visitas. Permite-se o contacto com o mundo exterior e o exercício 
amplo do direito de voto 7.

7 A propósito do direito de sufrágio, amplamente reconhecido em Portugal, note-se a importante 
e acesa discussão verificada noutros países a propósito do (não) reconhecimento deste direito 
fundamental à população reclusa, em desrespeito, aliás, do art.º 3.º do Protocolo n.º 1 da 
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Os factores de perturbação ou de insucesso, de violação dos direitos 
fundamentais, não estão na falta de consagração desses direitos, na definição 
de um verdadeiro estatuto do recluso e na proclamação das condições neces-
sárias à sua realização e dignidade pessoais. Antes se encontram, essencial-
mente, no exercício efectivo daqueles direitos consagrados e, a montante e 
a jusante, na realidade que trazem e que (re)encontrarão em meio livre.

Identificados os bloqueios, a sua génese deriva da sobrelotação e, face 
da mesma questão, do inadequado dimensionamento dos meios existentes e 
do parque penitenciário perante aquele problema. Com uma população reclusa 
superior a 14.000 indivíduos, elevada mesmo para os países do Sul da Europa, 
inflaccionada pelos condenados de curta duração na sequência das prisões 
subsidiárias por não pagamento de multas (facto agravado em épocas de 
crise económica e desemprego), é certo que o recluso tem direito a alojamento 
em cela individual, podendo ser alojado em comum em função dos regimes 
de execução, de prevenção de riscos físicos ou psíquicos (desde que motivos 
de ordem e segurança não o desaconselhem 8). Fora destes casos, só pode-
rão ser alojados em comum em caso de insuficiência temporária de alojamento 
(art.º 26.º n.os 1 a 3 do CEP). Se a norma impõe o alojamento individual e 
cria espaço para o alojamento comum por motivos favoráveis ao recluso 
(como, por exemplo, agrupamento familiar ou apoio a reclusos mais frágeis 
e com tendências depressivas e autodestrutivas em que a companhia pode 
trazer benefício), o certo é que o direito afirmado se esvazia de conteúdo útil 
quando a possibilidade duplamente excepcional e temporária, atinente à insu-
ficiência das instalações, se torna em regra e de tendência definitiva.

Com a sobreocupação de celas e alojamento em camarata eruptem 
questões potencialmente violadoras dos direitos fundamentais 9 e que obscurecem 

Convenção Europeia dos Direitos do Homem. No Reino Unido o direito de voto não é reco-
nhecido, tendo em conta a Secção 3, do Representation of the People Act de 1983, e na 
versão de 1985, tendo por base a noção inserida no Forfeiture Act de 1879 da “morte civil” 
do cidadão condenado em pena de prisão e vem sendo mantida com base em argumentos 
como o de que a prisão não poderá ser considerada residência para efeitos de recenseamento 
ou que os condenados por crimes graves perderam a sua autoridade moral para votar, posi-
ção que vem sendo contrariada com base na afirmação de que o direito de voto ajudaria a 
desenvolver o sentimento de responsabilidade social e de pertença à comunidade dos con-
denados, mas que se mantém, não obstante as decisões proferidas pelo Tribunal Europeu 
dos Direitos do Homem, designadamente no processo Hirst v Reino Unido, a Resolução do 
Comité de Ministros do Conselho da Europa CM/ResDH(2009) 1601 ou do que dispõe o art.º 
25.º do Pacto Internacional dos Direitos Políticos e Civis . Importantes restrições ou não 
acolhimento mantêm-se em Estados membros do Conselho da Europa, no caso Andorra, 
Arménia, Bulgária, Estónia, Geórgia, Hungria, Liechtenstein, Rússia e San Marino.

 Cfr., sobre a discussão no Reino Unido (www.parliament.uk/briefing-papers/sn01764.pdf ace-
dido em 2014.01.31).

8 Enfatizando o carácter excepcional do alojamento em comum
9 No Caso Peers v. Grécia, de 2001, o TEDH, relativamente ao art.º 3.º da Convenção, clas-

sificou como tratamento degradante a reclusão do requerente durante cerca de dois meses 
numa cela dimensionada para um ocupante mas na qual dividia o espaço com outro recluso, 
não tendo a cela ventilação ou janela e encontrando-se fechada durante a tarde e a noite, 
tornando-a excessivamente quente, sendo que o autor tinha que fazer as suas necessidades 

5
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a afirmada dignidade no cumprimento da pena. Basta pensar na necessidade 
de partilha de um espaço lotado com pessoas com as quais não há intimidade, 
muitas delas com poucas capacidades relacionais, por vezes violentas, 
expondo os elementos mais frágeis a jogos de poder, intimidação e a influ-
ências negativas no ensaio do projecto de ressocialização, pondo em causa 
o direito à integridade física e à segurança individual, tudo agravado pela 
pressão gerada sobre os elementos da vigilância, também eles afectados por 
controlos de custos e afectação de pessoal, que vêem dificultada a tarefa de 
controlo e prevenção de violência entre a população recluída, num ambiente 
interno mais efervescente. Acrescem questões conexas como a praticabilidade 
de um direito de preservação da intimidade e dignidade quando a partilha do 
espaço impõe limitações à posse de objectos permitidos, à personalização do 
espaço como via de aproximação à realidade exterior e constrangimentos 
sérios, como a utilização de instalação sanitária comum sem privacidade. 
Paralelamente, a colocação de reclusos em espaços de confinamento comum 
pressupõe uma criteriosa selecção dos indivíduos a agrupar10, fruto de uma 
observação que, também ela, exige meios humanos correctamente dimensio-
nados, disponíveis, experientes e resistentes à via facilitadora da massificação, 
contrária á filosofia subjacente ao código de tratamento individual.

A sobrelotação constrange e afecta, da mesma forma, o direito à saúde. 
Siga-se o exemplo do recluso toxicodependente, pelo menos empiricamente 

com uma expressividade na população prisional muito superior ao meio livre.
Os reclusos com problemas de adição têm, muitas vezes, um historial 

de reincidência e de insucesso associado a várias condenações prévias e em 
medidas alternativas cuja ineficácia conduziu ao cumprimento em meio car-
cerário, tentativas fracassadas de reabilitação, sucessivas recaídas, famílias 
desgastadas e destruídas pelo percurso aditivo e que deixaram de constituir 
factor de apoio no exterior (por vezes vendo a reclusão do elemento como 
um alivio), fases activas de consumo em reclusão. Provêm maioritariamente 
dos grupos mais desfavorecidos da sociedade, com prevalência de habilitações 
escolares rudimentares, desemprego, famílias disfuncionais e desestruturadas, 
perdas afectivas. O tédio e a falta de actividades estruturadas são comum-
mente referidos como razões para o uso de drogas na prisão e a sobrelotação 
impõe, por vezes e em razão da insuficiência de meios, um aumento do 
número de horas de permanência na cela e o não acesso ao trabalho ou ao 
ensino e programas.

fisiológicas diante do outro recluso — exemplo referido por Albuquerque, Paulo Pinto, A prisão 
à luz da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, pág. 3 (http://www.ucp.pt/site/resources/
documents/Docente%20-%20Palbu/pris%C3%A3o%20%C3%A0%20luz%20da%20CEDH.pdf 
acedido em 15 de Janeiro de 2014)

10 No caso Edwards v. Reino Unido e por violação do art.º 2.º da Convenção, o TEDH conde-
nou o Reino Unido por violação da respectiva administração prisional do dever de escrutínio 
prévio da adequação da colocação, na mesma cela, de um recluso com antecedentes psi-
quiátricos que espancou o companheiro até à morte — Albuquerque (nota 9) pág. 1.
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As prisões não podem ser espaços hermeticamente fechados, até quando 
se deseja e promove o contacto com os familiares e o mundo exterior, sendo 
uma evidência que a droga as atinge. A maioria dos toxicodependentes 
encontra-se em reclusão em virtude de crimes cometidos relacionados com 
a adição. Os toxicodependentes em reclusão, em contraponto com o meio 
livre, estão claramente sobre representados neste microcosmos e acabam por 
condicionar as dinâmicas dos estabelecimentos cujas relações interpessoais 
e as rotinas de segurança são muitas vezes direccionadas para o controlo do 
consumo e tráfico de drogas.

Sendo evidente a dimensão do problema, as prisões — na prossecução 
daquele fim ressocializador e proclamado nas leis da República — não podem 
ser ângulos mortos, invisíveis aos olhos da sociedade, depositários de pro-
blemas e histórias de vida, instituições totais apartadas do meio livre onde 
tudo o que não se vê do exterior não causa incómodo nem se posiciona nas 
fileiras da frente das prioridades políticas.

As prisões, sendo locais de restrição da liberdade e da autonomia, deve-
rão ser também — e nos problemas de dependência — uma oportunidade 
para ajudar à recuperação e a quebrar o ciclo da dependência de drogas e 
reincidência. São até, frequentemente e em abono da verdade, a primeira 
oportunidade de contacto do condenado com cuidados elementares de saúde. 

Exige investimento — o orçamento para tratamento de dependentes nas 
prisões inglesas era, em 2010, 15 vezes maior do que em 1997 e com resul-
tados, embora com grande variação na qualidade e oferta de tratamento em 
razão do estabelecimento prisional.

Se o ambiente prisional acaba por influenciar positivamente alguns 
dependentes, ajudando a contenção a reduzir ou a parar os consumos, nou-
tros a mesma circunstância, a fuga da realidade, o tédio, o subcultura prisio-
nal, o stress emocional, a pressão das regras, são mecanismos facilitadores 
do início do consumo ou da sua manutenção, agora em circunstâncias mais 
precárias, com drogas de menor qualidade ou misturas de fármacos, admi-
nistrados em circunstâncias higieno-sanitárias mais precárias, de promiscui-
dade, agravando consideravelmente o problema.

A prisão deverá ser um ponto de reflexão interior e preparação para a 
liberdade, mas integrada num espectro mais vasto, interdependente e multi-
disciplinar de tratamento, encarada a dependência à semelhança de uma 
doença crónica com tendência recidivante e que exige intervenção, antes e 
após a fase reclusiva, conferindo continuidade ao tratamento.

Assim, o tratamento de toxicodependentes e as estratégias de interven-
ção, na prisão e em meio livre, devem ser equivalentes e não descontinuadas. 
Uma politica comum e não compartimentada e onde todos os serviços colo-
cados à disposição em meio livre se encontrem também em reclusão, aliás 
em alinhamento com as recomendações do Conselho da Europa.

A intervenção, também aqui, deverá ter por base as necessidades do 
indivíduo e ter em conta as suas características pessoais (níveis de consumo, 
idade, cultura, género, saúde mental) e evolução no plano, permitindo o acesso 
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no momento adequado ao tratamento e a passagem de programas de acordo 
com essa evolução, por exemplo de uma terapia de substituição para um 
programa de abstinência. Deverá também ter em conta a duração das penas, 
contemplando as mais curtas que muitas vezes estão à margem dos progra-
mas existentes.

A estratégia deverá ser ampla e complementar, pressupondo a organi-
zação dos serviços intra e extramuros para que, no exterior, em liberdade, 
condicional ou não, possa o libertado prosseguir, no local de fixação de resi-
dência, o seu tratamento, estabelecendo soluções de continuidade e parcerias 
locais, com interpenetração de indivíduos e organizações de apoio que pos-
sam, inclusivamente, desenvolver trabalho dentro das prisões com prolonga-
mento no exterior, que partilhem histórias de sucesso, forneçam encoraja-
mento, apoio e acompanhamento de proximidade e confiança.

A solução integrada, para além da coordenação de serviços, deverá 
convocar e trabalhar a família, os amigos, as estruturas de apoio social esta-
tais e autárquicas, associações sectoriais, a sociedade civil em geral, para 
que a libertação e o tratamento seja acompanhado da criação de condições 
de realojamento e de ocupação laboral.

Ora, vista a dimensão do problema para este particular problema de 
saúde, tudo é mais difícil em contexto massificado, sobrelotado, de interven-
ção externa e contingentação orçamental e quando a sobrelotação começa a 
ser, nalguns estabelecimentos, um problema. Reconheça-se-lhe o grau de 
credibilidade que se queira reconhecer, o recente relatório do CPT 11, de 
Novembro de 2013 e referente à visita ao EPL e ao EP do Monsanto aponta 
as necessidades de investimento, não só no conforto e dignidade proporcio-
nadas pelas condições de encarceramento mas, no que agora focamos, na 
disponibilidade, dimensão e adequação do pessoal clínico e técnico, encon-
trando uma taxa de ocupação no EPL de aproximadamente 150%.

Encontramos no país Unidades Livres de Drogas apenas no EP Leiria 
Jovens, EP de Lisboa — Alas G e A, EP do Porto, EP de Santa Cruz do 
Bispo e EP de Tires.

A assistência na doença e num caso de sobrelotação impõe uma logís-
tica acrescida.

Não pretendemos com o acabado de expor transmitir a ideia de fatalidade 
ou de que nada funciona e que é a ressocialização uma finalidade à partida 
utópica. O sistema prisional português, mesmo em termos de direito compa-
rado, é tendencialmente humanizado e inclusivo. As experiências advindas 
dos contactos pessoais e da observação são, quanto à qualidade dos meios 
humanos e técnicos, bastante favoráveis. Pessoas empenhadas que, com os 
instrumentos colocados à disposição, desenvolvem trabalhos de excelência. 

11 Relatório do Comité Europeu para a Prevenção da Tortura e das Penas ou Tratamentos 
Desumanos ou Degradantes referente à visita de 13 a 17 de Maio de 2013 — CPT/Inf(2013) 
35, Estrasburgo, 26 de Novembro de 2013 (www.coe.eu)
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Mesmo sob o critério rigoroso do CPT, as críticas relacionam-se, quase sem-
pre, com a sobrelotação, sub dimensionamento do quadro de pessoal e 
condições de degradação dos espaços, tornadas mais evidentes, precisa-
mente, com uma taxa de ocupação elevada e desadequada. A violência 
exercida sobre os reclusos, tantas vezes ampliada, é — quando acontece 
— de reter, meditar e impedir mas, no contexto geral das prisões, é de carác-
ter marginal face à generalidade da adequação do trato.

É impressivo o número de programas colocados à disposição dos reclu-
sos, a abordagem multidisciplinar das questões, o número de entidades 
externas e de voluntários envolvidos no acompanhamento e reinserção dos 
reclusos. O problema é de abrangência e oportunidade para todos os que 
quiserem deles participar e usufruir, independentemente do estabelecimento 
onde se encontrem em reclusão, o que não sucede, traduzindo-se na prática 
em discriminação em razão do EP de afectação. E sendo o problema de 
abrangência é, mais uma vez e também, consequência da sobrelotação e da 
alocação de verbas e meios humanos adequados aos indicados fins.

O recluso tem direito a corresponder-se, a receber visitas. Em razão do 
seu percurso no tratamento prisional será adequado beneficiar de licenças de 
saída, como forma de manutenção e restabelecimento dos laços familiares e 
preparação para a liberdade12. Mas o que acontece quando o recluso não 
tem a quem escrever, não sabe escrever ou não há quem o queira ler? Que 
visitas terá o recluso se a família, no meio de origem, não tem capacidade 
económica para a deslocação ao EP13? O recluso apresenta uma trajecto 
muito favorável, cumpriu os objectivos do plano individual de readaptação e 
não tem para onde ir em licença de saída, nem família que o acolha. São os 
técnicos de tratamento e reinserção que, muitas vezes, encontram destinatá-
rios para as cartas, amigos ou familiares que, convencidos, os acolham. Tudo 
isto, para além da vocação e determinação pessoal do técnico, implica des-
locações ao meio, contactos, avaliações de prognose. Com ratios de 80 
reclusos por técnico, para além de trabalho administrativo, será tudo isto 
possível ou alguém ficará sem partir ou sem novidades na volta do correio? 
É uma questão de oferta e de procura, esta última cada vez maior e com 
uma oferta que tende a permanecer imutável.

A liberdade condicional, na medida em que afastará os inconvenientes 
de uma permanência em reclusão para além das necessidades de prevenção 
geral (até ao ½ da pena) e de prevenção especial, assegura uma transição 
tutelada e menos brusca para a liberdade. É, na óptica do Conselho da  

12 Recomendação R (82) 16 apontando para a concessão de licenças de saída com a maior 
amplitude possível e inclusivamente a reclusos com regimes de execução mais apertados, 
desde que compatíveis com a segurança pública, e sempre que possível também a estran-
geiros e a pessoas sem-abrigo, logo aqui com apelo a mecanismos de apoio social

13 Chama-se a atenção para o facto de, nos termos do disposto no art.º 52.º n.º 2 do CEP, no 
decurso da execução da pena é prestado apoio social e económico como forma de promover 
e manter os vínculos familiares.
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Europa 14, um dos mais eficazes e construtivos meios de prevenção da rein-
cidência e de promoção da reinserção, dotando o condenado de um planeado 
e assistido regresso à liberdade. No momento da decisão vê-se o juiz de 
execução das penas na necessidade de, apoiado em relatórios técnicos, 
efectuar um juízo de prognose favorável sobre o comportamento futuro do 
condenado em liberdade. Essa prognosticada capacidade do condenado 
manter, em liberdade, um padrão de comportamento pro-social e cumpridor 
das normas jurídicas, afastando-se definitivamente da prática de crimes, 
depende da profunda e correcta avaliação das condições de recepção e, se 
necessário, melhorando-as através dos apoios sociais previstos nos art.ºs 52.º 
e ss. do CEP. Na verdade, a perspectiva de reinserção em meios com pro-
blemas sociais de marginalidade e exclusão, sem perspectivas de emprego 
ou mesmo sem habitação tornarão muito reservada a conclusão favorável do 
processo, desembocando na não concessão de liberdade condicional ou no 
insucesso desta.

Estando o recluso privado da liberdade, é no entanto configurável uma 
expectativa de obtenção desta, desde que antecedida da adesão e compro-
metimento com o plano de tratamento. Mas será possível a concretização 
dessa expectativa tutelada em situações de sobrelotação e carência de meios? 
Nas situações limite, naquelas que implicariam exigências acrescidas de 
investimento e apoio social, a resposta será tendencialmente negativa.

Não escamoteamos o facto de o recluso ser titular de direitos mas tam-
bém de deveres. Que da prática de crimes existem vítimas, tantas vezes 
esquecidas. Que muitos reclusos não querem ou não podem ressocializar-se 
e que o Estado tem meios limitados. Mas curamos aqui, antes, dos reclusos 
a quem é aplicada uma pena de prisão e que pretendem, efectivamente, 
aproveitar os mecanismos de superação que o Estado proclamou colocar à 
sua disposição.

As obrigações do Estado, na parte atinente às que se reportam à pro-
moção da igualdade e do bem-estar social, não excluem os reclusos que, 
relembre-se, mantém a titularidade dos seus direitos fundamentais. Tratando-
-se de um grupo vulnerável, sem expressão eleitoral e com pouca visibilidade 
(até as prisões são construídas tendencialmente fora dos aglomerados habi-
tacionais), aqueles deveres de protecção são acrescidos, até porque, na 
verdade, os reclusos estão sob custódia do Estado para satisfação de um 
dos seus interesses: — a restauração da confiança da comunidade na validade 
das normas penais e a manutenção da coesão social.

Perante evidentes constrangimentos de ordem financeira é fácil contrapor 
que os direitos fundamentais, e essencialmente os de cariz social, são também 

14 Recomendação Rec (2003) 22. Na perspectiva do Conselho da Europa a falta de trabalho 
em meio livre não deverá constituir fundamento para recusar ou adiar a concessão de liber-
dade condicional, devendo ser desenvolvidos esforços no sentido de encontrar outras formas 
de ocupação. A ausência de domicílio regular também não deverá constituir razão de inde-
ferimento ou protelamento, devendo ser providenciado alojamento temporário.
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insuficientemente protegidos e promovidos na comunidade livre, juntando o 
argumento de matriz mais demagógica de que os cidadãos não condenados 
não cometeram crimes, não violaram os direitos (fundamentais) dos outros, 
também se debatem com carências e disfuncionalidades sociais, com desem-
prego, com a falta de habitação e, ainda assim, e com os condicionamentos 
impostos pela intervenção externa do programa de resgate em curso, terão 
que contribuir na assistência dos que, voluntariamente, atentaram contra as 
normas que protegem a comunidade e os cidadãos, sendo-lhes permitido viver 
sem trabalhar. Se há constrangimentos em meio livre os mesmos repercutir-
-se-ão, também, perante os cidadãos em reclusão.

A estes argumentos não se contrapõem outros. Apenas se deixam tópi-
cos de reflexão para aferir da justeza dos mesmos. Mesmo para quem assim 
pensa “Se as prisões afectassem apenas quem dentro delas vive, não teriam 

tanta importância” 15.
A pressão pública pode facilmente conduzir à inflexão do compromisso 

de tratar os reclusos com justiça e no respeito pelos direitos humanos. É 
precisamente por isso, e porque os governos são tantas vezes acusados de 
tratar os seus presos melhor que outros membros da sociedade (o que rara-
mente corresponde à verdade), que o n.º 2 das Regras Penitenciárias Euro-
peias do Conselho da Europa postula que a falta de recursos não pode 
justificar que o Estado membro deixe que as condições na prisão se degradem 
ao ponto de infringirem os direitos humanos.

Quais as alternativas ao modelo ressocializador? Foi a combinação da 
sobrelotação com a repetida afirmação de que aquele modelo não funcionava 
que permitiu, com o exemplo tantas vezes retomado dos Estados Unidos, a 
degradação das condições de vida nas prisões e limitou grandemente o acesso 
dos reclusos a programas de superação com conteúdo útil. A prisão transmu-
tou-se do caminho para a reentrada produtiva na sociedade para o veículo 
de incapacitação do criminoso, de ostracização e simples afastamento, com 
erosão das normas de protecção contra a crueldade dirigida aos prisioneiros, 
já de si modestas. O resultado não foi uma sociedade menos violenta, com 
menores taxas de criminalidade ou de reincidência.

São questões de opção. De escolha civilizacional sendo que, perante o 
estado actual e os instrumentos internacionais que nos vinculam, a neoretri-
bução comportaria um retrocesso. 

Provavelmente a vox populi assentará no arquétipo do recluso-tipo. 
Aquela imagem estereotipada do malfeitor, incorrigível, com traços de psico-
patia, sem hábitos de trabalho, pronto para rapinar as ofertas do sistema, 
autor de incontáveis vilanias e dos crimes mais chocantes. É o mesmo perigo 
de tomar a parte pelo todo, da generalização, do mesmo vício que imbrica a 
ideia defendida em contraponto da violência exercida nas prisões sobre os 
presos pelos seus algozes. Se existem reclusos com os traços da imagem, 

15 Western, Bruce, Punição e Desigualdade na América, Almedina, 2009, pág. 35
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se muitos não querem aproveitar oportunidades, a todos será devida a pre-
servação da sua dignidade e dos direitos fundamentais e aos outros, na 
proporção que se pretende cada vez maior pelo melhoramento do sistema, 
terá o Estado de cumprir o seu desígnio da ressocialização.

Os reclusos já foram, em tempos, cidadãos livres, muitos deles viven-
ciaram as mesmas dificuldades que agora se invocam para desviar a alocação 
de verbas ou o endurecimento da execução da pena. Para o feito cometido 
a resposta foi a privação da liberdade. Não pode ser a privação de direitos 
fundamentais um maius a acrescer à sanção, uma espécie de dupla tributação 
pela prática do crime. A um crime horrível não pode corresponder uma prisão 
terrível ou regressamos ao suplício do corpo.

O respeito e salvaguarda pelos direitos humanos, tema desta análise, 
impõe, sem derivas populistas, que se atinja um ponto de equilíbrio entre 
aquela preservação e as limitações emergentes da perda da liberdade e das 
necessidades de segurança da comunidade e funcionamento da instituição 
penitenciária.

A reclusão — pressupondo a contenção que oblitera o direito à liberdade 
e livre circulação — não exclui os restantes direitos fundamentais. Eventual-
mente importará compressões legítimas e ponderosas, não arbitrárias, e 
impostas por razões de ordem e segurança. Se, por um lado, priva a liberdade, 
propõe-se, do outro, preparar para o regresso à liberdade. Aqui, para os 
reclusos aderentes ao tratamento, existirá um verdadeiro direito à pena, for-
necendo o Estado os meios necessários para os fins de ressocialização. A 
pena tem efeitos retributivos, de prevenção geral, mas tem este desiderato 
último, de ressocialização, e é aqui, na capacidade de resposta, que se colo-
cam os verdadeiros desafios sobre a real sobrevivência dos direitos funda-
mentas, essencialmente os de natureza social.

Se o Estado falhar nesta função ressocializadora que abraça, não nos 
parece que a tercearização das prisões seja solução compaginável com a 
preservação daquela identidade. É que ressocializar em ambiente prisional 
não será actividade lucrativa apetecível, pelo menos nestes moldes. O lucro 
será, a final, para toda a comunidade, no regresso ao meio livre de um homem 
ou de uma mulher válidos, com capacidade de manutenção de uma vida 
conforme ao Direito.

Em síntese, toda a dogmática dos fins das penas e a função das prisões 
na prossecução desses fins e na sua praxis quotidiana assenta no Estado-
-Social, a Ocidente e hoje tão questionado e em fase de convulsão.

Se se reconhecer o fracasso, o respeito pelos direitos fundamentais 
quedar-se-á pela cota mínima da subsistência do penado, da sua alimentação, 
vestuário e cuidados básicos de saúde. Já hoje, e contrariando a opinião 
comum de que os reclusos, por norma e opção, não querem trabalhar, o 
direito ao trabalho estará condicionado pela oferta disponível, inferior ao 
número de interessados.

O problema não é de consagração de direitos. É nas condições do estí-
mulo e exercício, para que aos reclusos não se exiba o Código de Execução 
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das Penas para a justificação das restrições e imposição de deveres e, na 
afirmação prática de direitos, se lhe reconheça apenas um papel programático, 
aguardando melhor oportunidade. 

Como refere Anabela Rodrigues “Sabido hoje que são multifactoriais as 

causas do crime, a prisão deve organizar-se como um conjunto de serviços 

oferecidos ao recluso para resolver as dificuldades de que a prática do crime 

é expressão” 16. Queira o recluso aproveitá-las e que se complete este desíg-
nio do Estado e das penas na prossecução da vocação ressocializadora, 
sempre na observância dos direitos humanos. Tudo o resto é, por ora, excres-
cente.

16 Rodrigues (nota 2), pág. 377.


