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NOTA PRÉVIA

A nova edição de Penas e Medidas de Segurança continua a destinar-se aos 
alunos do 1º ciclo da unidade curricular Direito Penal III da Faculdade de 
Direito da Universidade de Coimbra. Segue a obra Direito Penal Português. 
As Consequências Jurídicas do Crime, Coimbra Editora (2ª reimpressão), 2009, 
da autoria de Jorge de Figueiredo Dias, cuja leitura é indispensável.

Na lista bibliográfica final são referidas obras gerais e as que integram 
a “bibliografia complementar” que consta de cada um dos capítulos. São 
fornecidos elementos bibliográficos que permitam um estudo mais apro-
fundado das matérias e o conhecimento de posições doutrinais distintas 
das defendidas na unidade curricular.

É nosso propósito que os alunos disponham de um texto atualizado 
no que se refere a alterações legislativas recentes, de que que é exemplo 
significativo a Lei nº 94/2021, de 21 de dezembro. E de um texto em que 
haja remissões para a jurisprudência portuguesa, com destaque para a do 
Tribunal Constitucional e a do Supremo Tribunal de Justiça. 

São utilizadas as seguintes abreviaturas: CRP – Constituição da Repú-
blica Portuguesa; CP – Código Penal; CPP – Código de Processo Penal; 
CE – Código da Execução das Penas e Medidas Privativas da Liberdade; 
Ac. – Acórdão; TC – Tribunal Constitucional; e STJ – Supremo Tribunal 
de Justiça.

A jurisprudência referida está disponível em www.tribunalconstitu-
cional.pt, em www.dgsi.pt. ou em www.dre.pt.

Alvoco das Várzeas, março de 2022, com o verde que a Natureza repôs
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Bibliografia complementar:

Anabela Miranda Rodrigues, A Determinação da Medida da Pena Privativa da Liberdade, Coim-
bra Editora, 1995, p. 11-15;

António Miguel Veiga, O registo português de condenados por crimes sexuais contra menores. No 
atual panorama do expansionismo jurídico-penal, Gestlegal, 2021;

Cláudia Cruz Santos, A Justiça Restaurativa. Um modelo de reação ao crime diferente da Justiça 
Penal. Porquê, para quê e como?, Coimbra Editora, 2014, p. 387-404;

Fábio Gulpilhares, “Crimes sexuais: uma nova conceção político-criminal?”, Revista Por-
tuguesa de Ciência Criminal, 2016, p. 201-234;

Inês Almeida Costa, “Poderá a ‘reparação penal’ ter lugar como autónoma reação crimi-
nal”, Revista Portuguesa de Ciência Criminal, 2011, p. 495-543;

Inês Horta Pinto, “O sistema de registo de identificação criminal de condenados pela prá-
tica de crimes contra a autodeterminação sexual e a liberdade sexual de menor: aná-
lise crítica à luz da política criminal e da Constituição”, Estudos em Homenagem ao Prof. 
Doutor Manuel da Costa Andrade, Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de 
Coimbra, volume I, 2017, p. 939-982;

Maria João Antunes, “Recuperación de activos. Garantías procesales del decomiso de bie-
nes en el derecho portugués” (trad. de Javier Sánchez Bernal), in Decomiso y recuperación 
de activos. Crime doesn’t pay, Valencia, Tirant lo blanch, 2020, pp. 587-602;

Maria Paula Ribeiro de Faria, “A reparação punitiva – Uma ‘terceira via’ na efetivação da 
responsabilidade penal?”, Liber Discipulorum Jorge Figueiredo Dias, Coimbra Editora, 
2003, p. 259-291;

Mário Ferreira Monte, “Da reparação penal como consequência jurídica autónoma do 
crime”, Liber Discipulorum Jorge Figueiredo Dias, Coimbra Editora, 2003, p. 129-155;

Pedro Caeiro, “Sentido e função do instituto da perda de vantagens relacionadas com o 
crime no confronto com outros meios de prevenção da criminalidade reditícia (em 
especial os procedimentos de confisco in rem e a criminalização do enriquecimento 
“ilícito”, Revista Portuguesa de Ciência Criminal, 2011, p. 267-321;
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Sónia Fidalgo, “O processo sumaríssimo na revisão do Código de Processo Penal”, Revista 
do CEJ, Jornadas sobre a revisão do Código de Processo Penal, 1º Semestre 2008-Nº 9 (Espe-
cial), p. 315-317.

1. A unidade curricular Direito Penal III tem como objeto as conse-
quências jurídicas do crime, onde se incluem, indiscutivelmente, as penas 
(principais, acessórias e de substituição), aplicáveis a pessoas singulares 
e a pessoas coletivas e entidades equiparadas, e as medidas de segurança 
(privativas e não privativas da liberdade). Há, porém, outras consequências 
jurídicas que, juntamente com a aplicação de uma pena ou de uma medida 
de segurança, dão à condenação penal o sentido real que ela tem, mos-
trando o significado da intervenção penal por contraposição à de outros 
ramos do direito. Há também institutos relativamente aos quais é questio-
nável a sua pertença ao objeto da doutrina das consequências jurídicas do 
crime e outros ainda em relação aos quais é de concluir que a extravasam.

Não obstante o Decreto-Lei nº 48/95, de 15 de março, ter eliminado a 
redação primitiva dos artigos 70º e 130º do CP, o registo criminal conti-
nua a dever incluir-se na doutrina das consequências jurídicas do crime, 
considerando o objeto e o âmbito do registo criminal, quem pode aceder à 
informação sobre identificação criminal, as regras de cancelamento (arti-
gos 2º, nº 1º, 6º, 8º, 11º e 12º da Lei nº 37/2015, de 5 de maio – lei de identi-
ficação criminal – e 4º da Lei nº 113/2009, de 17 de setembro) e os efeitos 
de natureza criminal deste registo. Nomeadamente no que se refere à 
determinação da medida da pena, à atenuação especial da pena, à agra-
vação da pena com fundamento em reincidência, à condenação em pena 
relativamente indeterminada e à subsunção dos factos em tipos legais de 
crime qualificados (artigos 71º, 72º, 75º, 83º e ss., 274º-A, nº 4, e 204º,  
nº 1, alínea h), 218º, nº 2, alínea b), 226º, nº 4, alínea a), e 231º, nº 4, do CP). 

Com efeito, continua a ser neste âmbito que se jogam efeitos estig-
matizantes da condenação em sanção de natureza penal. O artigo 4º da 
Lei nº 113/2009, de 17 de setembro – diploma que estabelece medidas de 
proteção de menores, em cumprimento do artigo 5º da Convenção do Con-
selho da Europa contra a Exploração Sexual e o Abuso Sexual de Crianças, de 
2007 –, demarcando-se daquela lei de identificação criminal dispõe que, 
tratando-se de crime contra a liberdade e a autodeterminação sexual, o 
cancelamento definitivo no registo criminal ocorre vinte e cinco anos sobre 
a extinção da pena principal ou de substituição ou da medida de segu-
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rança, desde que, entretanto, não tenha ocorrido nova condenação por 
crime. Sendo o prazo máximo regra de dez anos, segundo o artigo 11º,  
nº 1, alínea a), da Lei nº 37/2015 (por exemplo, condenação em pena de 
prisão de vinte e cinco anos por prática de homicídio qualificado), daquele 
preceito só pode mesmo dizer-se que o legislador apostou decididamente 
em marcar o agente daquele tipo de crimes com um ferrete tal que é seu 
propósito político estigmatizar sem limites um determinado tipo de autor 
– o condenado pela prática de crimes contra a liberdade e a autodetermi-
nação sexual.

É de incluir também na doutrina das consequências jurídicas do crime, 
a inserção de perfis de ADN em base de dados que permita depois a inter-
conexão dos mesmos para fins de investigação criminal. Na base de dados 
de perfis de ADN para fins de identificação civil e criminal, criada pela 
Lei nº 5/2008, de 12 de fevereiro, é inserida informação relativa a amos-
tra recolhida em arguido condenado, por decisão judicial transitada em 
julgado, por crime doloso em pena concreta de prisão igual ou superior a 
três anos, ainda que esta tenha sido substituída (cf. Ac. do TC nº 33/2018); 
e em arguido declarado inimputável, por decisão transitada em julgado, 
a quem seja aplicada medida de segurança de internamento, nos termos 
do nº 2 do artigo 91º do CP, ainda que suspensa nos termos do artigo 98º 
do mesmo Código (artigos 8º, nºs 2 e 3, 15º, nº 1, alínea e), e 19º, nº 6). Os 
perfis de ADN e os dados pessoais são depois conservados pelo período 
previsto no nº 3 do artigo 26º daquela Lei, seguindo-se aqui o critério 
da coincidência destes prazos com os estabelecidos para o cancelamento 
definitivo de decisões inscritas no registo criminal (artigo 15º, nº 1, alínea 
a), da Lei nº 37/2015). Existe, porém, uma discrepância relativamente aos 
casos de condenação por crime contra a liberdade e a autodeterminação 
sexual, por no artigo 26º, nº 3, alíneas d) e e), da Lei nº 5/2008 ainda se 
manter a referência aos 23 anos, uma vez que não foi atualizado na sequên-
cia da Lei nº 103/2015, de 24 de agosto, que alterou a Lei 113/2009 que 
agora refere 25 anos.

Deve ainda ter-se como atinente ao objeto da doutrina das consequên-
cias jurídicas do crime o registo de identificação criminal de condenados 
pela prática de crimes contra a autodeterminação sexual e a liberdade 
sexual de menor, criado pelo artigo 4º da Lei nº 103/2015, atendendo ao 
âmbito do registo, às suas finalidades, aos deveres que impendem sobre o 
agente inscrito, às regras de cancelamento e a quem pode aceder à infor-
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mação do registo (artigos 2º, 3º, 11º, 13º, 14º, 16º do anexo constante daquela 
lei). A criação deste registo – para todos quantos tenham antecedentes cri-
minais relativamente aos crimes contra a liberdade e a autodeterminação 
sexual de menor e, portanto, ainda que as condenações por estes crimes 
já tenham ocorrido e a pena esteja cumprida (artigos 2º, nº 1, e 8º, nº 2) – 
põe pertinentemente a questão da natureza jurídica da inscrição, nome-
adamente a de saber se estamos perante uma pena acessória, um efeito 
necessário da pena, uma medida de segurança (pós-delitual ou pré-deli-
tual) ou até se estamos antes em face de uma medida administrativa. Atra-
vés do Acórdão nº 354/2021, entendendo que se trata de “instrumento de 
natureza análoga a uma medida de segurança”, o TC julgou “inconstitu-
cional, por violação da segunda parte do nº 3 do artigo 29º e das disposi-
ções conjugadas dos artigos 26º, nº 1, 35º, nº 4, 44º, nº 1 e 18º, nº 3, todos 
da Constituição, a norma que resulta da conjugação do nº 1 do artigo 2º 
com o artigo 8º do anexo à Lei nº 103/2015, de 24 de agosto, no sentido 
de que estão sujeitos a inscrição no registo de identificação criminal de 
condenados por crimes contra a autodeterminação sexual e a liberdade 
sexual de menor os indivíduos condenados antes da entrada em vigor do 
referido regime”.

A pertinência desta matéria mostra-se num regime legal que está orien-
tado para a censura de certo tipo de crimes – crimes contra a liberdade e a 
autodeterminação sexual; para a estigmatização de certo tipo de autores – 
os abusadores sexuais que se tornarão visíveis numa lógica de reintegração 
por via da humilhação; e para a proteção de certo tipo de vítimas – crianças e 
jovens, numa lógica de maximização da segurança que só aparentemente 
deixa espaço para uma ideia de reinserção social, contrariamente ao apre-
goado pelo legislador no artigo 3º

Integra ainda o objeto da doutrina das consequências jurídicas do crime 
a perda de instrumentos, produtos e vantagens do crime, estabelecida nos 
artigos 109º a 112º-A do CP, na medida em que são declarados perdidos a 
favor do Estado os instrumentos, produtos e vantagens de facto ilícito típico e 
a perda é, reconhecidamente, um instrumento político-criminal de preven-
ção do crime. Ainda que seja discutível a natureza jurídica concreta deste 
instituto – providência sancionatória de natureza análoga à da medida de 
segurança, pena acessória, efeito penal da condenação, pena restritiva de 
direitos ou uma reação penal sui generis – é no âmbito da doutrina das con-
sequências jurídicas do crime que se insere toda a perda de instrumentos, 
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produtos e vantagens do crime, não sendo de acolher o entendimento que 
mais recentemente lhe aponta natureza civil. O mesmo já poderá não valer 
quanto à natureza jurídica concreta da perda alargada de bens prevista no 
artigo 7º da Lei nº 5/2002, de 11 de janeiro (lei que estabelece medidas de 
combate à criminalidade organizada e económico-financeira), por falta de ligação 
manifesta ao facto ilícito típico que leva à condenação penal, por ocasião da 
qual é depois declarada a perda alargada de bens a favor do Estado. 

É indesmentível que soluções recentes do direito vigente – na sequên-
cia da transposição da Diretiva 2014/42/UE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 3 de abril de 2014, sobre o congelamento e a perda dos instru-
mentos e produtos do crime na União Europeia, por via da Lei nº 30/2017, 
de 30 de maio – podem questionar a integração do instituto na doutrina 
geral das consequências jurídicas do crime. A declaração de perda de ins-
trumentos, produtos e vantagens do crime a favor do Estado passou a ter 
lugar ainda que nenhuma pessoa determinada possa ser punida pelo facto, 
incluindo em caso de morte do agente ou quando este tenha sido declarado 
contumaz (artigos 109º, nº 2, e 110º, nº 5, do CP); a extinção da responsabi-
lidade penal pela morte do agente passou a não impedir o prosseguimento 
do processo para efeitos da declaração de perda de instrumentos, produtos 
e vantagens do crime a favor do Estado (artigos 127º, nº 3, e 128º, nº 1, do 
CP). Estas soluções não prejudicam, porém, a natureza penal do instituto 
da perda de instrumentos, produtos e vantagens do crime.

A discussão sobre a natureza jurídica de institutos de natureza especial 
como os da queixa e da acusação particular, da prescrição do procedimento 
criminal, da prescrição da pena e da medida de segurança, da amnistia, do 
perdão e do indulto torna questionável a inclusão dos pressupostos positi-
vos (artigo 113º e ss. do CP) e negativos da punição (artigos 118º e ss., 122º 
e ss. e 127º e ss. do CP) no objeto da doutrina das consequências jurídicas 
do crime. Se, por um lado, lhes é apontada quer natureza jurídico-subs-
tantiva quer natureza jurídico-processual quer, ainda, natureza dupla, por 
outro, é também discutível o que é que ainda pertence à doutrina do crime 
e o que é que já integra a doutrina das consequências jurídicas do crime, 
quando se considere a natureza substantiva dos institutos.

Já quanto à indemnização de perdas e danos emergente da prática de 
um crime (artigo 129º e s. do CP) trata-se, inquestionavelmente, de matéria 
atinente ao direito civil, que o princípio de adesão consagrado no artigo 
71º e ss. do CPP não põe em causa. Trata-se de matéria atinente ao direito 
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civil, atendendo quer ao que se dispõe no artigo 129º – a indemnização de 
perdas e danos emergentes de crime é regulada pela lei civil – quer à regulamen-
tação processual da matéria, nomeadamente no que se refere ao carácter 
não oficioso do arbitramento da indemnização (artigos 71º a 82º, 83º a 84º 
e 400º, nº 3, do CPP). Esta asserção não é posta em causa por normas que 
preveem casos de reparação.

A Lei nº 59/98, de 25 de agosto, introduziu o artigo 82º-A, nos termos 
do qual o tribunal pode atribuir, em caso de condenação, uma quantia a 
título de reparação pelos prejuízos sofridos, quando particulares exigências 
de proteção da vítima o imponham, ainda que não tenha sido deduzido 
pedido de indemnização civil no processo penal ou em separado. E com 
as alterações introduzidas pela Lei nº 48/2007, de 29 de agosto, este artigo 
passou mesmo a poder ter aplicação em processo sumaríssimo, onde não 
é permitida a intervenção das partes civis (artigos 393º e 394º do CPP). 
Por outro lado, o artigo 21º, nº 2, da Lei nº 112/2009, de 16 de setembro 
(diploma que estabelece o regime jurídico aplicável à prevenção da violên-
cia doméstica, à proteção e à assistência das suas vítimas) dispõe que, para 
efeito desta lei, há sempre lugar à aplicação do disposto no artigo 82º-A do 
CPP, exceto nos casos em que a vítima a tal expressamente se opuser; e o 
artigo 16º, nº 2, da Lei nº 130/2015, de 4 de setembro (diploma que aprova 
o estatuto da vítima), estatui que há sempre lugar à aplicação do disposto 
no artigo 82º-A do CPP em relação a vítimas especialmente vulneráveis, 
exceto nos casos em que a vítima a tal expressamente se opuser. 

Ainda assim, apesar do disposto nestas normas, estamos perante uma 
indemnização que, excecionalmente, é arbitrada oficiosamente e não em 
face de um efeito penal da condenação, o que exclui a sua integração no 
objeto da doutrina das consequências jurídicas do crime. Só a reparação 
enquanto efeito penal da condenação ou como terceira espécie de sanção criminal 
integrará o objeto da doutrina das consequências jurídicas do crime. Para 
alguns justifica-se que a reparação possa ser uma outra sanção criminal 
ao lado da pena e da medida de segurança, o que se enquadra num dis-
curso político-criminal atento aos interesses da vítima. É, de resto, cada 
vez mais frequente e com enquadramentos dogmáticos distintos o apelo 
a uma ideia de reparação em disposições legais dispersas da parte geral 
e da parte especial do CP (artigos 51º, nº 1, 60º, nº 2, 71º, nº 2, alínea e), 
72º, nº 2, alínea c), 74º, nº 1, alínea b), 206º, 209º, nº 3, 212º, nº 4, 213º, nºs 
3 e 4, 216º, nº 3, 217º, nº 3, 218º, nºs 3 e 4, 219º, nº 5, 220º, nº 3, 221º, nº 6, 
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222º, 224º, nº 4, 225º, nº 6, e 231º, nº 3, alínea a), 368º-A, nºs 9 e 10 do CP). 
E deve notar-se que a reparação integral dos prejuízos causados passou a ser 
mesmo uma causa de extinção da responsabilidade criminal em matéria 
de crimes contra o património depois da Lei nº 48/2007, de 29 de agosto 
(artigo 206º, nº 1, e outros por remissão para este).

2. Foi decisivo para a autonomização da matéria das consequências jurí-
dicas do crime, enquanto objeto de cadeira ou de unidade curricular, ultra-
passar o entendimento de que a doutrina das consequências jurídicas do 
crime se inscreveria no âmbito da política criminal e até da criminologia, por 
contraposição à doutrina geral do crime, cujo âmbito coincidiria com o da 
dogmática jurídico-penal. O que tem que ver com o abandono de uma visão 
da política criminal e da criminologia como meras “ciências auxiliares” do 
direito penal no universo da “ciência global do direito penal” e da doutrina 
das consequências jurídicas do crime como domínio privilegiado de reve-
lação da arte de julgar do juiz. E com a dogmatização consequente da matéria 
da doutrina das consequências jurídicas do crime, à qual passou a ser reco-
nhecido o revelo científico até então privativo da doutrina geral do crime.

É particularmente significativa desta evolução a exigência de que na 
sentença sejam expressamente referidos os fundamentos da medida da pena (arti-
gos 71º, nº 3, do CP e 374º, nº 2, 375º, nº 1, e 379º, nº 1, alínea a), do CPP. Cf. 
Acs. do STJ de 22-01-2013, Proc. 14447/08, de 14-03-2013, Proc. 287/12, 
e de 19-02-2015, Proc. 617/11); a perícia sobre a personalidade para efeito de 
avaliação da personalidade e da perigosidade do agente, tendo em vista a 
determinação da sanção (artigo 160º do CPP); a exigência de que da acu-
sação constem quaisquer circunstâncias relevantes para a determinação 
da sanção que deve ser aplicada (artigo 283º, nº 3, alíneas b), parte final, 
e c), do CPP); o relatório ou informação social necessários à determinação da 
sanção que eventualmente possa vir a ser aplicada (artigo 370º do CPP); 
a cisão entre questão da culpabilidade e questão da determinação da sanção no 
momento em que, encerrada a discussão, se inicia a deliberação e votação 
conducente à elaboração da sentença ou acórdão (artigos 365º, 368º, 369º 
e 372º do CPP), sendo até possível a reabertura da audiência quando se 
torne necessária a produção de prova suplementar para determinação da 
espécie e da medida da sanção a aplicar (artigo 371º do CPP); e a possibi-
lidade de controlo da decisão sobre a determinação da pena em sede de 
recurso, ainda que este seja apenas de revista.
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