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RELATÓRIO: 

UM TRIBUNAL DE EXECUÇÃO DAS PENAS PARA OS AÇORES? 

 

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

(Winston Churchill) 

 

1. INTRODUÇÃO1 

Com a novel organização judiciária implementada pela Lei n.º 62/2013, de 26 de 

Agosto (Lei da Organização do Sistema Judiciário – LOSJ2), os tribunais judiciais de 

primeira instância contemplam, entre outros, tribunais com competência territorial sobre 

uma comarca e tribunais com competência territorial alargada, ou seja, tribunais com 

competência sobre várias comarcas ou sobre áreas especialmente referidas na lei; os 

tribunais de execução das penas podem ter competência territorial sobre uma ou mais 

comarcas, e têm a competência material definida no artigo 114.º3. Tal organização 

manteve o mesmo número de tribunais de execução das penas já proveniente da vetusta 

organização (com competência territorial definida no anexo III, como decorre do artigo 

83.º, n.º 4), com as sedes, respectivamente, no Porto, Coimbra, Lisboa e Évora4. 

 A problemática relativa ao sistema prisional na Região Autónoma dos Açores 

vai, a nosso ver, muito para além da (muito relevante) necessidade de construção de um 

novo Estabelecimento Prisional em São Miguel. Contudo, o tema em estudo está 

centrado na circunstância de, actualmente, os juízes de execução das penas, que 

acompanham os presos e outros condenados nos Açores, se encontrarem sediados no 

Tribunal de Execução das Penas de Lisboa, sem a necessária ligação à comunidade 

local, tanto mais que se deslocam ao arquipélago, apenas, uma vez por mês. 

                                                           
1 O texto está escrito segundo a norma anterior ao Acordo Ortográfico. O presente Relatório foi solicitado 

pelo Conselho Consultivo da Comarca dos Açores, na sua reunião ordinária de 10 de Fevereiro de 2016. 
2 A Lei da Organização do Sistema Judiciário entrou em vigor no dia 1 de Setembro de 2014, nos termos 

do artigo 188.º, por referência ao disposto no artigo 118.º do Decreto-Lei n.º 49/2014, de 27 de Março – 

Regulamentação da Lei da Organização do Sistema Judiciário (RLOSJ). 
3 Igualmente definida no artigo 138.º do Código de Execução das Penas e Medidas Privativas da 

Liberdade (CEP), aprovado pela  Lei n.º 115/2009, de 12 de Outubro, com a última alteração operada pela 

Lei n.º 21/2013, de 21 de Fevereiro. 
4 Como resulta do Decreto-Lei n.º 49/2014, de 27 de Março (RLOSJ), foram criados os Tribunais de 

Execução das Penas de Coimbra, Évora, Lisboa e Porto [cfr. artigo 65.º, alíneas a) a d)], que têm 

competência territorial alargada. 
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 Contudo, e como resulta do próprio mote reflexivo que, intencionalmente, nos 

apropriámos, tal caminho não poderá ser feito sem apreciar o sistema prisional 

existente. A população prisional dos Açores encontra-se em estruturas localizadas nos 

Estabelecimentos Prisionais de Angra do Heroísmo (EP AH) e de Ponta Delgada (EP 

PDL), na Cadeia de Apoio da Horta (CAH), bem como nalguns estabelecimentos do 

Continente e da Madeira. 

 Para resposta à interrogação que serve de intróito ao presente escrito, impõe-se, 

na verdade, que façamos uma análise da realidade do universo prisional, com recurso 

aos seus números, de molde a discuti-la, estudá-la com a profundidade necessária, para 

que, no fim, possamos apresentar a nossa conclusão. 

 

 2. LINHAS DE REFLEXÃO NUMÉRICA5 

 2.1 QUAL A REALIDADE PRISIONAL NOS AÇORES (INCLUINDO PRISÃO 

SUBSIDIÁRIA) 

 EP PDL EP AH CAH VALORES 

TOTAIS 

POPULAÇÃO 

RECLUSA A 

29.02.2016 

186 

(183H + 3M) 

152 

(145H + 7M) 

16 

(16H) 

3546 

(344H + 10M) 

POPULAÇÃO 

RECLUSA/ORIGEM 

    

SANTA MARIA 3 1 0 4 

SÃO MIGUEL 178 37 0 215 

TERCEIRA 0 65 0 65 

GRACIOSA 0 0 0 0 

SÃO JORGE 0 11 0 11 

PICO 0 13 5 18 

FAIAL 0 9 9 18 

FLORES 0 1 1 2 

CORVO 0 0 0 0 

TERRITÓRIO 

CONTINENTAL 

2 15 1 18 

CABO VERDE 1 0 0 1 

CANADÁ 1 0 0 1 

EUA 1 0 0 1 

 

 

                                                           
5 A presente reflexão numérica, reportada a 29 de Fevereiro de 2016, tem por base os elementos 

fornecidos pelas: Direcção do EP de Ponta Delgada, Direcção do EP de Angra do Heroísmo, Cadeia de 

Apoio da Horta e Direcção do Núcleo dos Açores da DGRSP.  
6 A população prisional oriunda dos Açores, colocada em Estabelecimentos Prisionais da Região, na 

Madeira e em território Continental soma cerca de 600 reclusos (!).  
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2.2 QUANTOS ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS 

A Região Autónoma dos Açores agrega três estruturas prisionais – o 

Estabelecimento Prisional de Ponta Delgada (EP PDL), o Estabelecimento Prisional de 

Angra do Heroísmo (EP AH) e a Cadeia de Apoio da Horta (CAH). Duas delas 

encontram-se sobrelotadas (EP PDL e CAH), sendo certo que quanto ao 

Estabelecimento Prisional de Angra do Heroísmo está previsto um aumento exponencial 

da respectiva população prisional7.  

 

 2.3 QUE LOTAÇÃO TÊM (QUANTOS PRESOS) 

Na Região Autónoma dos Açores, em 29 de Fevereiro de 2016, encontravam-se 

reclusos trezentos e cinquenta e quatro (354) indivíduos de ambos os sexos. Dos quais 

cento e oitenta e seis (186) no EP PDL, cento e cinquenta e dois (152) no EP AH e 

dezasseis (16) na CAH. 

 

 2.4 QUANTOS AÇORIANOS ESTÃO PRESOS (POR ILHA DE ORIGEM) 

 Interpretando os números vertidos no quadro que retrata a realidade prisional, 

chegamos à conclusão que sete das nove ilhas estão representadas nesse universo, do 

qual ressalta que a respectiva maioria é oriunda de São Miguel, com duzentos e quinze 

(215) indivíduos8.   

  

2.5 QUAL O NÚMERO DE PESSOAS QUE NOS AÇORES, PARA ALÉM DOS 

CONDENADOS, ESTÃO SOBRE A JURISDIÇÃO DO TEP 

De uma forma permanente, para além dos indivíduos que se encontram reclusos, 

estão sob jurisdição do TEP todos os indivíduos a quem foi concedida a liberdade 

condicional [de 2013 a 2015, foram decididas favoravelmente um total de sessenta e 

quatro (64) liberdades condicionais a indivíduos que vivem nos Açores]. 

                                                           
7 O Director-Geral da Reinserção e Serviços Prisionais divulgou a intenção de reencaminhar os reclusos 

provenientes dos Açores a cumprir pena de prisão em estabelecimentos prisionais no Continente para o 

Estabelecimento Prisional de Angra do Heroísmo (Açoriano Oriental, de 9 de Março de 2016). 
8 Brevitatis causa, vide o quadro que reflecte a realidade prisional nos Açores (população reclusa/origem), 

do qual constatamos que além da referida representação das sete ilhas arquipelágicas (com excepção da 

Graciosa e Corvo), resulta, igualmente, que tal universo é composto por dezoito (18) indivíduos do 

território continental e três (3) indivíduos, respectivamente, de Cabo Verde, Canadá e EUA.  
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Para além dos condenados acima referenciados, identifica-se um número 

reduzido de indivíduos inimputáveis que cumpre nos Açores a chamada “liberdade para 

prova”9.  

 

 2.6 QUANTOS INIMPUTÁVEIS AÇORIANOS ESTÃO A SER ACOMPANHADOS PELA 

DGRS 

No hiato temporal compreendido entre 2013 a 2015, a DGRSP manteve 

intervenção sobre um total de treze (13) indivíduos que cumpriram liberdade para 

prova. 

2.7 QUANTAS LIBERDADES CONDICIONAIS 

 EP PDL EP AH CAH VALORES 

TOTAIS 

LIBERDADES 

CONDICIONAIS 

(apreciadas/concedidas) 

    

2013 66/11 ---10 9/5 75/1611 

2014 73/18 31/7 4/0 108/2512 

2015 73/12 38/9 7/2 118/2313 

De 2013 a 2015, foram decididas favoravelmente sessenta e quatro (64) 

liberdades condicionais sobre indivíduos que residem nos Açores, embora nos 

estabelecimentos prisionais locais tenha sido apreciado um total de trezentas e uma 

(301) “situações”. Refira-se, ainda, que os condenados in casu (a cumprir liberdade 

condicional) são oriundos quer de estruturas prisionais sediadas nos Açores, quer do 

                                                           
9 Funciona, de forma simplista, para a medida de segurança de internamento de inimputáveis como o 

instituto da liberdade condicional para a pena de prisão, encontrando-se previsto nos artigos 94.º e 95.º do 

Código Penal. 
10 Não se revelou viável apurar esta informação porquanto o Estabelecimento Prisional de Angra do 

Heroísmo abriu portas em 1 de Janeiro de 2013. 
11 No ano em causa (2013), o total de Liberdades Condicionais concedidas pelo TEP e envolvendo 

cidadãos residentes nos Açores foi de vinte e nove (29). Na prática, este número pode traduzir a seguinte 

conclusão: para além dos dezasseis (16) condenados libertados na Região (oriundos de EPs locais), um 

total de treze (13) indivíduos terá regressado aos Açores procedendo de estabelecimentos prisionais 

situados fora da Região Autónoma dos Açores.  
12 No ano em causa (2014), o total de Liberdades Condicionais concedidas pelo TEP e envolvendo 

cidadãos residentes nos Açores foi de quarenta e oito (48). Na prática, este número pode traduzir a 

seguinte conclusão: para além dos vinte cinco (25) condenados libertados na Região (oriundos de EPs 

locais), um total de vinte e três (23) indivíduos terá regressado aos Açores procedendo de 

estabelecimentos prisionais situados fora da Região Autónoma dos Açores.  
13 No ano em causa (2015), o total de Liberdades Condicionais concedidas pelo TEP e envolvendo 

cidadãos residentes nos Açores foi de quarenta e nove (49). Na prática, este número pode traduzir a 

seguinte conclusão: para além dos vinte e três (23) condenados libertados na Região (oriundos de EPs 

locais), um total de vinte e seis (26) indivíduos terá regressado aos Açores procedendo de 

estabelecimentos prisionais situados fora da Região Autónoma dos Açores.  
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todo nacional, pelo que as decisões judiciais sobre tal matéria emergem dos demais 

Tribunais de Execução das Penas, com sedes no Porto, Coimbra e Évora. 

 

 2.8 QUANTAS SAÍDAS JURISDICIONAIS FORAM DECRETADAS (NOS ÚLTIMOS 

TRÊS ANOS) 

 EP PDL EP AH CAH VALORES 

TOTAIS 

SAÍDAS 

JURISDICIONAIS 

(apreciadas/concedidas) 

    

2013 128/53 ---14 24/8 152/61 

2014 146/61 111/54 16/4 273/119 

2015 168/58 129/66 18/8 315/132 

De 2013 a 2015, foram decididas favoravelmente trezentas e doze (312) saídas 

jurisdicionais sobre indivíduos que se encontravam reclusos nos Açores, embora nos 

estabelecimentos prisionais locais tenha sido apreciado um total de setecentas e 

quarenta (740) “situações”. Importando, por fim, mencionar que não é possível 

contabilizar de molde imediato o número de saídas jurisdicionais concedidas a reclusos 

açorianos provenientes de estabelecimentos prisionais localizados fora da Região 

Autónoma dos Açores.  

 

 2.9 QUANTOS PRESOS HÁ A CUMPRIR PENA DE PRISÃO POR DIAS LIVRES E EM 

REGIME DE SEMIDETENÇÃO (NOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS) 

 EP PDL EP AH CAH VALORES 

TOTAIS 

RECLUSOS EM PRISÃO 

POR DIAS LIVRES 

    

2013 19 ---15 10 29 

2014 22 4 1 27 

2015 12 2 1 15 

RECLUSOS EM 

SEMIDETENÇÃO 

    

2013 2 0 0 2 

2014 0 1 0 1 

2015 0 1 1 2 

De 2013 a 2015, deram entrada, nos estabelecimentos prisionais da Região, 

setenta e seis (76) indivíduos em cumprimento de prisão por dias livres ou em regime de 

                                                           
14 Idem (nota 10). 
15 Idem, ibidem. 
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semidetenção, sendo que apenas cinco (5) representam esta forma de cumprimento mais 

atenuado da pena de prisão. 

 

3. VANTAGENS PARA OS CONDENADOS E PARA A COMUNIDADE 

COM A CRIAÇÃO DE UM TRIBUNAL DE EXECUÇÃO DAS PENAS (TEP) 

NOS AÇORES 

  

3.1 BREVE RESENHA SOBRE OS FINS DAS PENAS 

No que toca às finalidades das penas (prevenção geral – protecção de bens 

jurídicos – e prevenção especial – reintegração do agente na sociedade), FIGUEIREDO 

DIAS considera que “só finalidades relativas de prevenção geral e especial, não 

finalidades absolutas de retribuição e expiação, podem justificar a intervenção do 

sistema penal e conferir fundamento e sentido às suas reacções específicas. A prevenção 

geral assume, com isto, o primeiro lugar como finalidade da pena. Prevenção geral, 

porém, não como prevenção geral negativa, de intimidação do delinquente e de outros 

potenciais criminosos, mas como prevenção positiva ou de integração, isto é, de reforço 

da consciência jurídica comunitária e do seu sentimento de segurança face à violação da 

norma ocorrida; em suma, na expressão de Jakobs, como estabilização contrafáctica das 

expectativas comunitárias na validade e vigência da norma infringida”16. 

É do senso comum que, perante a prática de um ilícito criminal (com conteúdo e 

relevância directamente apreensíveis para o vulgar cidadão), algo deverá ser feito e, 

provavelmente, a prisão será apontada, em proporção expressiva17, como (a) reacção 

adequada. Assim, e como resposta ao crime corresponderá um “castigo”, surgindo a 

                                                           
16 FIGUEIREDO DIAS, Direito Penal Português – As Consequências Jurídicas do Crime, Lisboa, 

Aequitas/Editorial Notícias, 1993, págs. 72-73. Neste sentido, vide GERMANO MARQUES DA SILVA, 

Direito Penal Português – parte geral – Teoria das Penas e Medidas de Segurança, Lisboa, Vol. III, 

Verbo, 1999, pág. 45. Contrariamente, defendendo a natureza retributiva da pena, vide FARIA COSTA, 

O Perigo em Direito Penal (contributo para a sua fundamentação e compreensão dogmáticas), Coimbra, 

Coimbra Editora, 1992, pág. 373 e JOSÉ VELOSO, “Pena Criminal”, Revista da Ordem dos Advogados, 

Lisboa, Ano 59, 1999, págs. 519 e segs., particularmente págs. 559-560.   
17 A pena de prisão é encarada como a ultima ratio da política social, vendo-se nela um mal, ainda que 

necessário. Por isso, é preocupação do legislador que o tribunal dê preferência à pena não detentiva da 

liberdade (artigo 70.º do Código Penal). Em regra, a sua duração mínima é de um mês e a duração 

máxima de 20 anos (artigo 41.º do mesmo diploma). O limite (excepcional) de duração de 25 anos não 

pode em caso algum ser excedido, ainda que seja só para encontrar a pena única no concurso de crimes. 
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prisão e a inerente privação da liberdade na primeira linha (do pensamento comum) para 

aplicar ao mal causado. 

O sistema penal português, no que ao regime punitivo respeita, arrima-se na 

ideia humanista de que as penas devem sempre ser executadas com um sentido 

pedagógico e ressocializador. Neste contexto a simples existência da pena de prisão 

surge como uma espécie de embaraço, posto que os conhecidos efeitos da prisão 

comprometem em boa medida aqueles objectivos. Há, em verdade, uma clara 

consciência entre os humanistas de que a prisão é, ainda, um mal que deve reduzir-se ao 

mínimo necessário e que haverá que harmonizar o mais possível a sua estrutura e 

regime com a recuperação dos delinquentes a quem venha a ser aplicada.  

Não é decerto obra do acaso que o Código Penal vigente tenha elegido o 

combate às penas institucionais, de tal maneira que estabelece como princípio a 

preferência pelas penas não detentivas. Isto é, aceita ainda a existência da pena de prisão 

como pena principal para os casos mais graves, mas prefere, com clareza, o recurso às 

reacções penais não detentivas18. A mais disso procura retirar à pena de prisão todo o 

carácter infamante, proclamando que «nenhuma pena envolve, como efeito necessário, a 

perda de direitos civis, profissionais ou políticos». Foi na sequência desta proclamação 

que se alteraram por exemplo as regras sobre o registo criminal, hoje com carácter 

residual, cingido no essencial ao conhecimento da reincidência.  

Quanto à sua execução, o próprio Código de Execução das Penas e Medidas 

Privativas da Liberdade (CEP)19 observa tais premissas, consagrando que: “[a] execução 

das penas e medidas de segurança privativas da liberdade visa a reinserção do agente na 

sociedade, preparando-o para conduzir a sua vida de modo socialmente responsável, 

sem cometer crimes, a protecção de bens jurídicos e a defesa da sociedade” (artigo 2.º, 

n.º 1)20. 

                                                           
18 Sendo a liberdade a regra geral, constitui a prisão a excepção, 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”), disponível em http://www.gddc.pt/direitos-humanos/textos-internacionais-

dh/tidhuniversais/dhaj-NOVO-regrastoquio.html. 
19 Doravante as disposições legais sem indicação expressa da sua proveniência serão respeitantes ao 

Código de Execução das Penas e Medidas Privativas da Liberdade (CEP), aprovado pela  Lei n.º 

115/2009, de 12 de Outubro, com a última alteração operada pela Lei n.º 21/2013, de 21 de Fevereiro. 
20 Neste enfoque, vide artigos 40.º, n.º 1 e 42.º, n.º 1, ambos do Código Penal e artigos 201.º e 204.º da 

Constituição. 
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A lei põe à disposição dos juízes uma ampla margem de liberdade na escolha e 

na graduação da pena21, visando alcançar a justa punição do agente e a realização do 

objectivo geral da prevenção do crime pela ressocialização do condenado, muitas vezes 

sem necessidade detentiva22.  

Aspecto saliente é ainda a existência de medidas viradas para a limitação, o mais 

possível, dos efeitos criminógenos da prisão, de molde a evitar, ou pelo menos atenuar, 

os efeitos perniciosos de uma curta detenção de cumprimento continuado. Veja-se o 

regime muito aberto de substituição da prisão por multa e por outras penas não 

detentivas (como a de trabalho a favor da comunidade ou a suspensão da execução da 

prisão); ou a possibilidade de substituição da execução da prisão por penas de 

cumprimento mais atenuado (como a execução em regime de permanência na habitação; 

a prisão por dias livres; ou a execução da prisão em regime de semidetenção)23. Na 

mobilização destas alternativas poupa-se também o condenado à contaminação do meio 

prisional e impede-se que a privação da liberdade interrompa por completo as suas 

relações sociais e profissionais. 

Há, todavia, como sabemos, casos em que a imposição da execução da prisão é 

imposta por razões legais (quando a medida da pena é superior a 5 anos), ou por razões 

de prevenção, nomeadamente nos casos de reincidência material ou rebeldia manifesta 

face a penas não detentivas, caso em que a não execução se revelaria ineficaz e poderia 

constituir aos olhos da comunidade e do próprio condenado uma resposta 

descredibilizadora do sistema de justiça (por exemplo em razão do desperdício de 

oportunidades anteriores de reinserção em liberdade). Nesses casos, em que se não 

mostra possível empregar a gama de medidas não institucionais e se tenha de cominar 

uma pena de prisão efectiva, torna-se claro que se devem fazer todos os esforços para 

combater o efeito desmoralizante que se lhe aponta. E é aqui que se abre o vasto campo 

da execução das penas de prisão e em que se joga o papel das instâncias auxiliares da 

execução e do empenhamento do condenado, com vista a mobilizar os meios mais 

adequados a evitar a reincidência. A ideia-mestra é não abandonar o delinquente 

                                                           
21 A qual, naturalmente, não é discricionária, pois que a ponderação da escolha e determinação da medida 

concreta da pena terá que observar as regras legalmente estabelecidas (artigos 70.º e ss. do Código Penal). 
22 Aliás, neste sentido são as Recomendações do Comité de Ministros do Conselho da Europa: Rec (76) 2, 

(82) 16, (89) 12, (99) 22, (2003) 22 e (2006) 2, disponíveis em www.coe.int.  
23 Pelo interesse, vide artigos 43.º a 45.º e 48.º, todos do Código Penal. 
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condenado à pura expiação em situação de isolamento – cujos efeitos negativos estão 

cabalmente demonstrados – nem ainda permitir à administração penitenciária missões e 

pedagogias que não colham a aceitação do condenado. Pensa-se que a chave do sucesso 

do tratamento prisional24 pressupõe a salvaguarda da dignidade da pessoa humana que 

é o recluso e passa necessariamente pelo seu envolvimento, fomentando o sentido de 

responsabilidade e tornando-o sujeito do processo de ressocialização. 

 

3.2 VANTAGENS PARA OS CONDENADOS  

A execução da pena de prisão estrutura-se e desenvolve-se no sentido da gradual 

aquisição, pelo condenado, de competências de socialização, municiando-o para a 

superação das suas necessidades individuais de reintegração. A realização dos ideais de 

humanidade, bem como de reinserção social que se vêm referindo passam hoje, 

indiscutivelmente, pela assunção do recluso como sujeito de direitos na execução da 

pena, vector essencial do sucesso da ressocialização, em que os interessados são o 

próprio recluso e a comunidade25.  

Espera-se, no entanto, que o sistema penitenciário possa oferecer ao condenado 

as condições necessárias e norteadoras que possibilitem o seu regresso ao meio natural 

(meio livre) sem praticar crimes. Como refere JOSÉ QUARESMA, 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 

                                                           
24 No concernente ao «tratamento prisional» preceitua a lei que ele consiste «no conjunto de actividades e 

programas de reinserção social que visam a preparação do recluso para a liberdade, através do 

desenvolvimento das suas responsabilidades, da aquisição de competências que lhe permitam optar por 

um modo de vida socialmente responsável, sem cometer crimes, e prover às suas necessidades após a 

libertação» (artigo 5.º, n.º 3). Devendo o regime de execução da pena ser alterado de forma a garantir um 

tratamento progressivo, que favoreça a aproximação à vida livre. O tratamento prisional tem por base 

um plano individual de readaptação (PIR – artigo 21.º), que é obrigatório para reclusos até aos 21 anos ou 

condenados em pena relativamente indeterminada e, nos outros casos, sempre que a(s) pena(s) aplicada(s) 

seja(m) superior(es) a um ano. 
25 É hoje uma realidade, pelo menos nos sistemas próximos ao nosso, que todas as pessoas privadas da 

liberdade têm direito a ser tratadas com respeito pela sua dignidade, mantendo os seus direitos 

fundamentais, salvo, necessariamente, os que decorrem da sua concreta situação de reclusão, mormente a 

compressão ou privação decorrente da sentença condenatória ou de aplicação de medida de coacção 

privativa da liberdade, mas sempre observando o necessário e proporcional à finalidade da pena ou às 

exigências cautelares que se façam sentir. Neste sentido, vide Apêndice da Recomendação do Comité de 

Ministros do Conselho da Europa Rec (2006) 2, o qual consagra as Regras Penitenciárias Europeias – 

Regras 1 a 5 (nota 22). 
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progressão no plano contratualizado acompanhada da crescente flexibilização da 

execução da pena”26. A execução das penas deve, assim, promover uma auto-

responsabilização do condenado e, para tanto, terá que contar com a sua participação no 

planeamento27 e na execução do tratamento prisional, bem como no processo de 

reinserção social, nomeadamente através de ensino, da formação, do trabalho28. 

O cumprimento da prisão implica, para o recluso, uma reinterpretação do seu 

modus vivendi. O meio carcerário – a prisão – constitui um espaço onde, para além da 

decorrente privação da sua liberdade e de se encontrar privado de bens e serviços 

(próprio de tal devir), passa a estar dependente da instituição para a satisfação das 

elementares necessidades básicas. No entanto, a perda da liberdade na sequência da 

condenação não implica uma qualquer correspectiva perda dos direitos políticos, civis, 

sociais, económicos ou culturais do condenado29, com excepção das limitações inerentes 

à decisão condenatória e a motivos de ordem e segurança do estabelecimento.  

Tudo isto assenta, como é óbvio, na existência de estruturas físicas, materiais e 

humanas ajustadas àqueles objectivos, o que num contexto insular e geograficamente 

descontínuo (composto por nove ilhas) torna tudo ainda mais complexo. E é aqui que 

está o cerne da questão e do mote que constitui a interrogação inicial – Um TEP para os 

Açores? 

No nosso entender, o desafio primário que se coloca é o de evitar, por via do 

cumprimento da prisão e do concreto local onde a mesma é executada, a dessocialização 

do indivíduo. O recluso tem direito a corresponder-se, a receber visitas, a beneficiar de 

                                                           
26 JOSÉ MANUEL LOURENÇO QUARESMA, «Que (Restrição aos) Direitos Humanos em Ambiente 

Prisional?», Julgar, n.º 22, 2014, pág. 57. 
27 A participação do recluso na elaboração do PIR deve ser pessoal e, no caso dos reclusos menores, 

podem ainda participar os pais ou representantes legais ou quem tenha a sua guarda. A aprovação do PIR 

é da competência do director, com necessidade de homologação pelo TEP (artigos 69.º e 70.º do 

Regulamento Geral dos Estabelecimentos Prisionais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 51/2011, de 

11 de Abril – RGEP). 
28 Como refere JOSÉ QUARESMA, a “tarefa deverá ser ampla e complementar, pressupondo a 

organização dos serviços intra e extramuros para que, no exterior, em liberdade, condicional ou não, 

possa o libertado prosseguir, no local de fixação de residência, o seu tratamento, estabelecendo soluções 

de continuidade e parcerias locais, com interpenetração de indivíduos e organizações de apoio que 

possam, inclusivamente, desenvolver trabalho dentro das prisões com prolongamento no exterior, que 

partilhem histórias de sucesso, forneçam encorajamento, apoio e acompanhamento de proximidade de 

confiança” (JOSÉ MANUEL LOURENÇO QUARESMA, ob. cit., pág. 68). 
29 Como mero exemplo, cumpre referir a circunstância de ser reconhecido em Portugal o direito ao 

sufrágio. Já noutros países, como acontece com o Reino Unido, não é reconhecido este direito 

fundamental, em frontal violação ao disposto no artigo 3.º do Protocolo n.º 1 da Convenção Europeia dos 

Direitos do Homem.  



S. R. 

CONSELHO CONSULTIVO DA COMARCA DOS AÇORES 
 

11 
Rua Marquês da Praia e Monforte, 31 a 33 – 9500-089 PONTA DELGADA 

Telef. 296 209 670 – Fax 296 209 699 Correio eletr.: gestao.comarca.acores@tribunais.org.pt 

 

licenças de saída, como forma de manutenção e/ou restabelecimento dos laços 

familiares, preparando-o, assim, para a futura colocação em liberdade30. 

Para tal aspiração, há a necessidade de combater os efeitos estigmatizantes e 

dessocializadores inerentes, passando pela compreensão dos direitos consagrados31, 

compreendendo o cárcere como um espaço de maior liberdade32, aproximando-o, dentro 

do possível, às condições subjacentes ao meio livre, favorecendo os contactos com a 

família e o mundo exterior33. Sem esquecer, como é óbvio, a necessidade de uma 

                                                           
30 Apontando para a concessão de licenças de saída com a maior amplitude possível, inclusivamente a 

reclusos com regimes de execução mais apertados, respeitando, necessariamente, a segurança pública 

inerente, bem como, sempre que possível, a estrangeiros e sem-abrigo, vide Recomendação R (82) 16, 

disponível em www.coe.int.  
31 Nos termos do artigo 7.º, n.º 1 do CEP, a execução da pena 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 culturais, incluindo o direito de 

sufrágio, salvo quando aquele for incompatível 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 reservada, nos termos da lei, perante 

terceiros; 

e) A manter contactos com o exterior, designadamente mediante visitas, comunicação à distância ou 

correspondência, sem prejuízo das limitações 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 prejuízo 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 formação, religiosas, sócio-culturais, 

cívicas e desportivas e em programas 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 estabelecimento 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;  

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 advogado.  
32 Para tanto, brevitatis causa, basta atentar nas definidas condições de alojamento (artigos 26.º e segs.), 

de defesa, promoção e acesso à saúde (artigo 32.º e segs.), de acesso ao ensino, formação profissional, ao 

trabalho, aos programas e actividades (artigo 38.º e segs.), ao apoio social e económico (artigo 52.º e 

segs.), à assistência religiosa (artigo 56.º e segs.), ao contacto com o exterior (artigo 58.º e segs.); 

complementado, ainda, pelo Regulamento Geral dos Estabelecimentos Prisionais, aprovado pelo Decreto-

Lei n.º 51/2011, de 11 de Abril – RGEP. 
33 Como manifestação desse princípio, basta atentar nos regimes de execução (artigos 12.º a 15.º), tendo 

em conta a avaliação do recluso e a sua evolução ao longo da execução, as penas deverão executar-se: em 

regime comum; em regime aberto (no interior ou no exterior); ou em regime de segurança – devendo ser 
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análise profunda e rigorosa do indivíduo, da particular personalidade, perigosidade, da 

duração da pena, as suas necessidades especiais e, até, limitações (v.g. deficit cognitivo 

ou outras). 

É função do Estado e da pena – mais do que evitar a dessocialização – cumprir a 

finalidade já referida de ressocialização do condenado, preparando-o para a liberdade, 

fornecendo-lhe os instrumentos necessários, de molde a minorar os efeitos nefastos da 

reclusão nos laços familiares e afectivos, caso existam.  

A criação de um TEP nos Açores terá a vantagem inerente à proximidade que se 

poderia estabelecer entre os magistrados e os condenados, bem como com a 

comunidade local (como se apreciará infra), tendente a motivar a sua adesão aos planos 

individualmente estabelecidos, convocando-os numa auto-responsabilização, que a 

progressão positiva, no plano contratualizado, conduzirá à flexibilização 

(acompanhada) da execução da pena, almejando, dessa forma, o regresso ao meio livre 

de um homem válido, com capacidade de manutenção de uma vida conforme ao Direito.  

  

3.3 VANTAGENS PARA A COMUNIDADE 

No contexto actual, a concessão de uma licença de saída34 ou a colocação em 

liberdade condicional (percepcionada apenas como encurtamento da duração da pena) 

continuam a ser, não raras vezes, compreendidas pela comunidade como uma 

fragilidade/benesse, o que associado à constante mediatização dos fenómenos criminais 

que preenchem em prime time os principais noticiários, criam um sentimento de 

insegurança generalizado, que apela a um efectivo endurecimento das reacções penais e 

                                                                                                                                                                          
dada primazia ao regime que mais favoreça a sua reinserção social. O regime comum tem carácter 

residual, nele cabendo a execução das penas que não possam decorrer em regime aberto nem devam 

realizar-se em regime de segurança.  
34 A lei prevê também a existência de licenças de saída jurisdicionais e licenças de saída administrativas 

(artigos 76.º a 85.º), distinguindo-se umas das outras pelas suas finalidades. As primeiras, visam a 

manutenção e promoção dos laços familiares e sociais e a preparação para a vida em liberdade; 

compreendendo as segundas: saídas de curta duração para manter e promover laços familiares e 

sociais; saídas para realização de actividades; saídas especiais, por motivos de particular significado 

humano ou para resolução de situações urgentes e inadiáveis; e saídas de preparação para a 

liberdade. Pode, ainda, haver saídas para comparecimento custodiado a acto judicial ou de investigação 

criminal, para receber cuidados de saúde não susceptíveis de serem prestados no estabelecimento 

prisional. 
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a uma vertente retributiva na aplicação das penas, a qual, como já referido, não constitui 

o fim destas (pelo menos, por ora, no nosso ordenamento vigente). 

Reinserir é uma tarefa inclusiva e de todos; ela passa, a nossos olhos, pelo 

trabalho técnico sobre a família do condenado, pela definição da estratégia para o 

período da reclusão e sua duração, pelo acompanhamento após a libertação, pelo 

envolvimento da comunidade e das instituições. Neste desiderato, e na sua 

“supervisão”, o TEP tem um papel fundamental, tanto mais se existir uma proximidade 

dos seus magistrados à comunidade local, com a percepção dos efeitos das medidas 

casuisticamente adoptadas e da particular necessidade de manter vivo o sentimento de 

segurança, afastando a percepção da comunidade inicialmente apontada.  

A criação de um TEP nos Açores poderia conduzir, por um lado, a uma maior 

interacção de tal estrutura com o meio sociocomunitário envolvente à realidade 

prisional da Região, convocando uma lógica de responsabilização da sociedade local na 

referida tarefa comum; por outro, a uma ampla leitura dos fenómenos criminógenos 

locais, identificando com maior propriedade os efeitos das medidas casuisticamente 

adoptadas; e, por fim, teria o condão de possibilitar uma abordagem regular e próxima 

na articulação com as diferentes estruturas prisionais, traduzindo-se num ganho de 

eficiência temporal na aplicação de medidas de flexibilização na execução das penas, 

entre outras. 

 

4. DO TRIBUNAL A CONSTITUIR  

4.1 SOLUÇÃO PROPUGNADA 

Consideramos, face ao supra exposto, que para o Estado não falhar na função 

ressocializadora que abraça, impõe-se convocar o necessário envolvimento da 

comunidade e das instituições. É nesta dialéctica que propugnamos pela criação de um 

Tribunal de Execução das Penas nos Açores, propiciando uma maior interacção de tal 

estrutura com o meio sociocomunitário e suas idiossincrasias, promovendo a prestação 

de um serviço assente na edificação de pontes promotoras de soluções de continuidade e 

parceria, com efectivo ganho de proximidade e disponibilidade35. Com efeito, as 

                                                           
35 Consideramos, igualmente, que a criação do TEP nos Açores representará uma manifesta vantagem 

para o TEP de Lisboa, porquanto deixaria de acompanhar o universo prisional in casu, com o sequente 

terminus das deslocações mensais dos seus magistrados à Região, o que traduziria a evidente 



S. R. 

CONSELHO CONSULTIVO DA COMARCA DOS AÇORES 
 

14 
Rua Marquês da Praia e Monforte, 31 a 33 – 9500-089 PONTA DELGADA 

Telef. 296 209 670 – Fax 296 209 699 Correio eletr.: gestao.comarca.acores@tribunais.org.pt 

 

exigências de proximidade da população reclusa à comunidade de origem (à qual os 

condenados regressarão cumpridas a penas), e desta àquela, bem como do TEP àqueles 

dois pólos cuja interacção lhe cumpre acompanhar, é (pelas razões acima apontadas) 

factor indispensável à ressocialização dos condenados, o que, só por si, justifica, rectius, 

reclama a criação de um TEP nos Açores. 

Para tal opção contribui, ainda, a concreta dimensão da população reclusa, bem 

como o previsto aumento exponencial fruto da intenção de reencaminhar para a Região 

todos reclusos dela provenientes e que cumprem pena em estabelecimentos prisionais 

no Continente, acrescendo a circunstância do TEP ter uma competência material36 não 

estribada, apenas, no acompanhamento das penas de prisão, mas, igualmente, das outras 

formas de cumprimento atenuado daquelas. Deste modo, passando o universo prisional 

nos Açores a contemplar aproximadamente seiscentos (600) indivíduos (como divulgou 

publicamente o Sr. Director-Geral da Reinserção e Serviços Prisionais), sai reforçada a 

necessidade anteriormente vertida37.  

 

4.2 ESTRUTURA: QUANTOS JUÍZES, PROCURADORES E FUNCIONÁRIOS 

Quanto à estrutura do (futuro) TEP dos Açores, entendemos que o mesmo 

deverá ser constituído apenas por um Juiz de Direito38, junto do qual (do Tribunal) 

exercerá funções um Procurador da República em lugar também a criar, bem como de 

um quadro de funcionários adequado à dimensão.  

A nova organização judiciária promove a simplificação na afectação e 

mobilidade dos recursos humanos e a autonomia das estruturas de gestão dos tribunais. 

Por forma a possibilitar o necessário ajustamento entre os recursos humanos existentes e 

as necessidades de cada secção ou tribunal. Foram, assim, fixados um conjunto de 

critérios objectivos (incluindo, também, critérios quantitativos, gerais e específicos), 

                                                                                                                                                                          
capitalização de disponibilidade e ganho de eficiência no acompanhamento dos processos afectos à sua 

(nova) circunscrição territorial. 
36 Quanto à competência material, vide nota 3. 
37 Actualmente a população reclusa rondará os catorze mil (14.000) indivíduos (JOSÉ MANUEL 

LOURENÇO QUARESMA, ob. cit., pág. 65.), sendo certo que o número actual de juízes colocados nesta 

jurisdição é de dezasseis [16 – como decorre do Mapa IV anexo ao Decreto-Lei n.º 49/2014, de 27 de 

Março (RLOSJ)], o que traduz um rácio aproximado de oitocentos e setenta e cinco (875) indivíduos por 

juiz.  
38 Nos termos do artigo 183.º, n.º 1 da LOSJ, os juízes a colocar nos tribunais de competência territorial 

alargada, nos quais se incluem os Tribunais de Execução das Penas, são nomeados de entre os juízes de 

direito com mais de 10 anos de serviço e classificação não inferior a Bom com distinção. 
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concretizados pela Portaria n.º 164/2014, de 21 de Agosto, que estabelece os critérios 

para a distribuição do pessoal oficial de justiça e demais trabalhadores (artigo 1.º), tendo 

por escopo os valores de referência processual (vrp). 

Contudo, e no que respeita aos tribunais de competência alargada, entre os quais 

os tribunais de execução das penas, não se encontram fixados os respectivos valores de 

referência processual (como resulta do respectivo anexo), o que obsta a que possamos 

socorrer-nos dos mesmos de forma a apontar o concreto quadro de funcionários 

adequado à estrutura a propor. Interpretando as linhas de reflexão numérica, ao 

previsível aumento exponencial da população prisional na Região e atendendo ainda à 

natureza urgente dos processos elencados no artigo 151.º, consideramos que tal quadro 

terá que ser composto por um mínimo de três (3) funcionários judiciais. 

 

4.3 SUA CRIAÇÃO/INSTALAÇÃO 

Face ao já referido, advogamos a criação de um novo Tribunal de Execução das 

Penas com competência territorial coincidente à circunscrição já definida para o 

Tribunal Judicial da Comarca dos Açores. 

No que concerne à instalação, considerando a já aduzida estrutura e à viabilidade 

física para o receber (sem custos para o erário público, porquanto os espaços físicos 

existem), o TEP poderá ser instalado em São Miguel ou na Terceira. Contudo, 

ponderando que no universo de reclusos a maioria provém de São Miguel, bem como à 

disponibilidade de infra-estrutura para tal fim e ao concreto local onde já funcionam 

secções especializadas do Tribunal Judicial (secções do Trabalho e de Família e 

Menores), sufragamos que deverá ser instalado em Ponta Delgada no Palácio Marqueses 

da Praia e Monforte. 

 

5. CONCLUSÃO/PARECER  

O Conselho Consultivo da Comarca dos Açores solicitou a elaboração de um 

estudo sobre a temática atinente à criação de um Tribunal de Execução das Penas nos 

Açores. 

Após ter sido explanado o quadro legal em vigor, passando pela análise das 

linhas de reflexão numérica respeitantes à realidade prisional na Região (presente e 
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futura), ponderando as vantagens quer para os condenados, quer para a comunidade, as 

quais se traduzem na efectiva melhoria do serviço de justiça escorado na proximidade e 

disponibilidade referenciadas, somos de PARECER que se impõe a criação do TEP 

nos Açores, de molde a melhorar a eficiência, a eficácia e a responsabilidade 

(individual do condenado e da própria comunidade), tudo na busca de um denominador 

comum – a ressocialização do indivíduo. 

 

Ponta Delgada, 27 de Março de 2016 

 

O Relator, 

 

 

Bruno Filipe Marques Bom Dinis Ferreira 

(Juiz de Direito) 


