
 
 

 
 

RESENHA JURISPRUDENCIAL 

SOBRE PERMANÊNCIA NA HABITAÇÃO COM RECURSO A VIGILÂNCIA 
ELECTRÓNICA 

 

 
OBRIGAÇÃO DE PERMANÊNCIA NA HABITAÇÃO - MEDIDA DE COACÇÃO 

 
ACÓRDÃO Tribunal da Relação de LISBOA, de 21-04-2005 
(http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/0/ab013c1b13843be08025708800569395?OpenDocument) 

“É de rejeitar, por manifestamente improcedente, o recurso em que se punha em 
causa despacho que indeferira a substituição da medida de coacção de prisão 
preventiva pela de prisão domiciliária, com vigilância electrónica, uma vez que o 
fundamento do indeferimento foi informação do IRS segundo a qual tal não era 
possível pelo facto de a área da residência do recorrente não estar abrangida pela 
área de intervenção da vigilância electrónica.” 
 

ACÓRDÃO do Tribunal da Relação do PORTO, de 11-04-2007 
(http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/0331626e7ba891bd802572c100
4d6b9a?OpenDocument) 

Gozam também da isenção prevista no nº 2 do art 522º do CPP os arguidos sujeitos à 
medida de coacção de obrigação de permanência na habitação com vigilância 
electrónica. 
 
ACÓRDÃO do Tribunal da Relação do PORTO, de 26-09-2007 
(http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/e9ddd276937cf5788025736700
4c16e2?OpenDocument) 

A medida de coacção de obrigação de permanência na habitação, sob vigilância 
electrónica, não é suficiente para prevenir o perigo de perturbação do inquérito, na 
vertente de perigo para a aquisição, conservação ou veracidade da prova, se há 
fortes indícios de o arguido haver praticado vários crimes de roubo qualificado e se 
os sinais dos autos indicam que, uma vez fora do estabelecimento prisional, ele 
poderia, à distância, sem possibilidade de controlo eficaz, intimidar testemunhas que 
o tenham reconhecido ou possam vir a reconhecer e estabelecer contactos com co-
arguidos, em liberdade, no sentido de forjar álibis. 
 

ACÓRDÃO do Tribunal da Relação de LISBOA, de 11-02-2009 
(http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/1e11000914d7d3198025755c003
a3dab?OpenDocument) 
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Num recurso de um despacho que, na sequência do 1.º interrogatório judicial de 
arguido detido, aplicou a prisão preventiva, em que o recorrente pede a substituição 
desta medida pela obrigação de permanência na habitação com vigilância 
electrónica, o Tribunal da Relação pode, para a apreciação do mesmo, solicitar aos 
serviços de reinserção social a realização das diligências e a elaboração da 
informação prevista no n.º 5 do artigo 3.º da Lei n.º 122/99, de 20 de Agosto. 
II – «O princípio da “adequação” das medidas de coacção exprime a exigência de que 
exista uma correspondência entre os interesses cautelares a tutelar no caso 
concreto e a medida imposta ou a impor nesse caso».  
III – O princípio da proporcionalidade, por sua vez, exprime a exigência, 
«estreitamente relacionada com a precedente, de que, em cada estado ou grau do 
procedimento, exista uma relação de proporcionalidade entre a medida aplicada ou 
a aplicar e a importância do facto imputado e a sanção que se julga que pode vir a 
ser imposta».  
IV – Este princípio tem aqui o sentido de proibição de excesso, impedindo a 
desproporcionalidade entre, por um lado, o sacrifício que a medida de coacção 
implica e, por outro lado, a gravidade do crime e a natureza e medida da pena que 
previsivelmente, com base nele, virá a ser aplicada.  
V – O legislador ordinário, ao elaborar o Código de Processo Penal, traduziu o 
carácter excepcional da prisão preventiva através da criação de um alargado naipe 
de medidas de coacção alternativas, ordenadas sequencialmente em função da 
respectiva gravidade, e através da previsão do seu carácter subsidiário.  
 

ACÓRDÃO do Tribunal da Relação de ÉVORA, de 24-09-2009 
(http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/84b0060760ea8bb180257662005
27c3c?OpenDocument) 

1. Tanto a aplicação inicial de medida de coacção, com excepção do termo de 
identidade e residência, bem como a imposição de outra, por violação das 
obrigações impostas na medida anterior, deve por princípio e regra ser precedida da 
prévia audição do arguido [cfr. arts.194º, nº3 e 213º, nº3 do CPP - este também 
aplicável às situações de agravamento por violação das obrigações impostas na 
medida anteriormente fixada – arts.28º, nº1 e 32º, nºs 1, 2 e 5 da CRP. Trata-se de 
dar corpo ao exercício do contraditório, concedendo ao arguido a oportunidade de 
defesa, nomeadamente com vista, a querendo, apresentar a sua versão sobre os 
factos em que se alicerça o pedido formulado pelo Ministério Público, refutar a 
necessidade de aplicação de outra medida mais grave e até esgrimir argumentos 
sobre a inadequação ou desproporcionalidade da medida preconizada. 
2. Constitui jurisprudência maioritária, que nós também perfilhamos, que a decisão 
condenatória, obviamente ainda não transitada em julgado, só por si mesma, 
desacompanhada de qualquer outro facto novo não pode servir de suporte a agravar 
a medida de coacção vigente à data da prolação da decisão condenatória. Na 
verdade, a decisão condenatória não pode abstractamente, por si só, portanto 
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desacompanhada de qualquer outro facto novo relevante, servir de fundamento 
para alterar medida de coacção vigente até ao momento dessa decisão, continuando 
o arguido a presumir-se, até ao trânsito em julgado de tal decisão, tão inocente 
como no início do procedimento criminal, pois que, constitucionalmente, a inocência 
não admite graduação. 
3. A agravação da medida de coacção já é consentida se se verificar incumprimento 
pelo arguido das obrigações resultantes da sujeição a essa medida ou o 
incumprimento dos deveres processuais que a aplicação de tal medida visa acautelar 
- ou, no mínimo, o perigo e/ou eminência da sua violação - ou alteração das 
circunstâncias (cf., neste sentido, o acórdão da Relação do Porto de 17.12.2003, in 
rec.44780/03 e o acórdão da Relação de Lisboa de 1.2.2005, in rec.685/2005 -5, 
acessíveis in www.dgsi.pt). 
 

ACÓRDÃO do Tribunal da Relação de COIMBRA, de 25-11-2009 
(http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/a66507b23e44caee8025768900
41d037?OpenDocument) 

1. A liberdade condicional constitui uma medida de excepção que visa a suspensão 
do cumprimento da pena imposta, de molde a criar um período de transição entre a 
prisão e a liberdade, permitindo dessa forma que o recluso recobre o sentido de 
orientação social enfraquecido devido à reclusão. 
2. O regime de permanência na habitação prevista no art.º 44º do CP é uma pena 
substitutiva da prisão. 
3. O regime de permanência na habitação previsto no artigo 62º do CP é apenas uma 
forma de se chegar à liberdade condicional; 
4. Não se pode aplicar a liberdade condicional, só pensada para as reais situações 
de reclusão prisional, ao regime de permanência na habitação do artigo 44º. 
 

ACÓRDÃO do Tribunal da Relação de COIMBRA, de 21-04-2010 
(http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/8fe0e606d8f56b22802576c0005637dc/7621337c8f1f38928025771b004
e60a1?OpenDocument) 

1.A pena de prisão a executar no regime de permanência na habitação, nos termos 
do art.44.º do Código Penal, é uma pena de substituição, e não uma forma especial 
de cumprimento da pena de prisão. 
2 O instituto da liberdade condicional não é aplicável à pena cumprida em regime de 
permanência na habitação.  
3.Não é desproporcionada ou desadequada a atribuição da possibilidade de 
concessão da liberdade condicional ao recluso que cumpre sempre metade da pena 
e no mínimo seis meses de prisão e a não atribuição dessa possibilidade ao arguido a 
quem foi aplicada pena de prisão por dias livres, em regime de semidetenção ou de 
permanência na habitação. 
 

ACÓRDÃO do Tribunal da Relação do PORTO, de 09-06-2010 
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(http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/52223cfa1dbb2
2bf80257789004e17df?OpenDocument) 
A vigilância electrónica associada à medida de permanência na habitação podendo, 
embora, obstar a um eventual perigo de fuga, não dá a mínima garantia de que, no 
sossego do lar, o arguido não continue a actividade de tráfico de estupefacientes, 
mostrando-nos a experiência comum como são, hoje, fáceis os contactos e as 
deslocações de compradores e intermediários e como é forte a solicitação dos 
elevados proventos económicos que tal tráfico proporciona. 
 

ACÓRDÃO do Tribunal da Relação de ÉVORA, de 13-08-2010 
(http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/a254713c392065748025785c004
c865c?OpenDocument) 

1. Não tendo o arguido interposto recurso do despacho que determinou a sua prisão 
preventiva, os fundamentos que estão na base daquela decisão são, desde que não 
tenha existido alteração superveniente dos mesmos, intocáveis, não sendo passíveis 
de reapreciação judicial.  
2. Na verdade, caso não sejam alegadas quaisquer alterações supervenientes dos 
citados fundamentos, qualquer recurso posterior que sobre os mesmos incida 
traduz-se, substancialmente no recurso, não de qualquer despacho ulterior, mas sim 
do despacho que a ordenou. 
 

ACÓRDÃO do Tribunal da Relação de ÉVORA, de 13-08-2010 
(http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/de8cbaf3c602c455802578560053
3c1f?OpenDocument) 

1. As medidas de coacção não são imutáveis, já que pelas contínuas variações do seu 
condicionalismo estão sujeitas à condição «rebus sic stantibus», isto é, podem ser 
alteradas e revistas sempre que se justifique, seja em razão de alteração dos dados 
de facto, seja de dados de direito. 
2. Tendo em conta a natureza dos crimes e a relação de parentesco com a vítima 
(pai/filha), a aplicação da medida de coacção de permanência na habitação, ainda 
que com vigilância electrónica, não se mostra adequada à prossecução dos fins 
cautelares [basta pensar que por força da relação de parentesco, em qualquer 
momento e por qualquer circunstância poder-se-ia potenciar uma proximidade 
(física) entre o arguido e a vítima], sendo certo, ainda, que não se mostra 
minimamente adquirido nos autos que o irmão do recorrente/arguido lhe 
disponibilizasse a habitação, caso ele fosse sujeito à medida de coacção pretendida. 
 

ACÓRDÃO do Tribunal da Relação de LISBOA, de 23-03-2011 
(http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/a153f7d370c4832a802578610061
3df7?OpenDocument) 

I – O n.º2 do art. 194.º nº 2 do CPP tem uma formulação ampla que não restringe o 
seu campo de aplicação ao despacho inicial. 
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III - Foi propósito inequívoco do legislador de 2007 impedir o juiz de aplicar, durante 
o inquérito, medida de coacção ou garantia patrimonial mais grave do que a 
preconizada pelo dominus dessa fase processual – o Ministério Público. 
IV – Seria incompreensível uma opção legislativa em que num momento inicial se 
impedisse o juiz de fixar medidas de coacção mais graves que as propostas pelo 
Ministério Público para se permitir que ulteriormente as pudesse manter contra a 
vontade do dominus do inquérito. 
V – O aludido n.º2 do art. 194.º nº 2 do CPP estabelece uma limitação legal aos 
poderes do juiz, à semelhança do que ocorre com a limitação imposta nos termos do 
art. 16.º n.º 3 do CPP, sem ofender o princípio da reserva da função jurisdicional: 
quem decide sobre a medida de coacção é sempre o juiz e em função de tal juízo 
deve determinar a medida de coacção concretamente aplicável, nesta operação 
movendo-se sempre dentro dos limites da lei. 
VI – Assim, em sede de inquérito, quando o Ministério Público requer a substituição 
de uma medida de coacção por outra menos gravosa, está o juiz de instrução 
obrigado a proceder à substituição da medida de coacção pela requerida pelo 
Ministério Público ou por outra menos gravosa que entenda mais adequada. 
 

ACÓRDÃO do SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, de 03-11-2011 
(http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/5a6cfe581f68b6d6802579570061
843e?OpenDocument&Highlight=0,obriga%C3%A7%C3%A3o,de,perman%C3%AAncia,na,habita%C3%
A7%C3%A3o) 

I -No caso em apreço o requerente encontra-se sujeito à medida de coacção de 
obrigação de permanência na habitação, prevista no art. 201.º do CPP, sendo certo 
que a providência de habeas corpus é uma medida excepcional reservada para quem 
se encontre ilegalmente preso ou detido, lançando-se, então, mão do art. 220.º do 
CPP. 
 II - Não deve equiparar-se a medida de coacção de obrigação de permanência na 
habitação, à prisão preventiva, para efeitos de admissibilidade do pedido de habeas 
corpus – cf. Acs. de 26-11-2009, e de 15-04-2010, respectivamente nos Procs. n.ºs 
743/07.8JAPRT.S1-A, e 51/09.0PFSTB-B, ambos da 5.ª Secção. 
III -Em primeiro lugar porque o art. 222.º, n.º 1, do CPP fala em «pessoa ilegalmente 
presa», e o entendimento corrente de «pessoa presa», à ordem da Justiça, implica 
não só um cerceamento da liberdade, como a sua reclusão num estabelecimento 
estatal; este é o contributo que é dado, desde logo, pela literalidade do preceito. 
IV -Depois, porque embora a pessoa sujeita à medida de coacção de obrigação de 
permanência na habitação, tenha que sofrer limites à sua liberdade ambulatória, o 
que é certo é que se encontra numa situação real que se não confunde, para o efeito 
que nos ocupa, com a de qualquer recluso, porque muito menos gravosa. 
V - Basta dizer-se, para além do mais, que, devidamente autorizada, a pessoa sujeita 
à medida de obrigação de permanência na habitação poderá ausentar-se dela, por 
exemplo, para continuar a trabalhar – cf. art. 201.º, n.º 1, do CPP.  
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VI -Tudo inculca que o legislador reservou a medida excepcional, simples e célere, de 
habeas corpus, para as situações limite de pessoa «presa», com isso querendo 
significar prisão preventiva (ou detenção). 
VII - Não fora este o entendimento a perfilhar, teria que estender-se o conceito de 
«ilegalmente presa», por aplicação analógica, a pessoas sujeitas a outras privações 
de liberdade, como as que estão previstas no art. 200.º do CPP. 
VIII - Sempre esta aplicação analógica seria de afastar, por se estar perante uma 
disciplina que se não confunde com a dos recursos, mas é excepcional, e daí estar 
prevista, muito em concreto, apenas para as situações que o legislador entendeu 
que a justificam.  
IX -Esta providência deve ficar reservada para as detenção e prisão ilegais, nos 
termos dos arts. 220.º e 222.º do CPP, e situações que lhe sejam de facto 
equiparáveis, como o internamento de inimputáveis fora do preenchimento dos 
pressupostos legais, de acordo com o art. 31.º da Lei 36/98, de 27-07 (Lei de Saúde 
Mental). 
 

ACÓRDÃO do Tribunal da Relação de ÉVORA, de 13-11-2012 
(http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/ab6af2d142965b0780257acd005
0049b?OpenDocument&Highlight=0,obriga%C3%A7%C3%A3o,de,perman%C3%AAncia,na,habita%C3
%A7%C3%A3o) 

A previsão do crime de evasão inclui todas as situações em que alguém se encontre 
legalmente privado da liberdade e, assim, nele incorre o arguido que se encontrasse 
sujeito à obrigação de permanência na habitação nos termos do art. 201.º do CPP. 
 
 
 
REGIME DE PERMANÊNCIA NA HABITAÇÃO – PENA OU EXECUÇÃO DE PENA 

 

ACÓRDÃO do Tribunal da Relação de GUIMARÃES, de 23-06-2008 
(http://www.dgsi.pt/jtrg.nsf/0/3d6762b36978f3ac8025748e003c039b?OpenDocument) 

I – O arguido veio requerer a reabertura da audiência para aplicação retroactiva de 
lei penal mais favorável, pretendendo que seja admitido a cumprir em regime de 
permanência na habitação a pena de prisão que lhe foi aplicada. [...] 
VII - Nos termos do citado artigo 44°, à semelhança do que se exige no regime de 
semidetenção (art. 46°, nº 1) e na prestação de trabalho a favor da comunidade 
(artigo 58°, nº 5), a nova pena de substituição depende do consentimento do 
condenado (“Se o condenado consentir … ), sendo que o citado artigo 44° é omisso 
sobre a forma como esse consentimento deve ser expresso bem como sobre a 
questão de saber se o mesmo pode ser prestado pelo defensor ou apenas pelo 
condenado. 
VIII - A resposta a tais questões encontra-se no artigo 9° da citada Lei nº 59/2007, 
que determina que: “O disposto no nº 1 do artigo 1º, no artigo 2.°, nos nºs 2 a 5 do 
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artigo 3º, nos artigos 4.° a 6.°, nas alíneas b) e c) do nº 1 do artigo 8.° e no artigo 9.° 
da Lei nº 122/99, de 20 de Agosto, que regula a vigilância electrónica prevista no 
artigo 201° do Código de Processo Penal, é correspondentemente aplicável ao 
regime de permanência na habitação previsto nos artigos 44° e 62º do Código 
Penal.” 
IX – Ora, como refere o artigo 2° da Lei nº 122/99 de 20 de Agosto: 
3 - O consentimento do arguido é prestado pessoalmente perante o juiz, na 
presença do defensor, e reduzido a auto. 
4 – Sempre que a utilização de meios de vigilância electrónica for requerida pelo 
arguido, o consentimento considera-se prestado por simples declaração deste no 
requerimento. 
X – Assim, quando for requerida pelo arguido a lei exige uma declaração do arguido 
que ou assina o requerimento juntamente com o seu ilustre defensor onde declara 
que dá o seu consentimento ou anexa a este uma declaração consentindo na 
utilização de meios de vigilância electrónica, pois que o consentimento só pode ser 
prestado pelo arguido e não pelo seu defensor, salvo se este estiver munido de 
poderes especiais emitidos para esse concreto efeito. [...] 
XII - Como no caso em apreço o requerimento apenas foi assinado pelo ilustre 
defensor do arguido, não foi acompanhado de qualquer declaração do arguido e o 
seu defensor não se encontra munido de poderes especiais, não pode reputar-se 
válida a declaração feita pelo mesmo defensor de que “desde já, o arguido dá o seu 
consentimento” para a utilização de meios de vigilância electrónica, pelo que não 
deveria ter-se designado nem realizado a audiência, sem que antes fosse junta a 
declaração em falta, depois de o defensor ser notificado para o efeito, sob pena de 
indeferimento.  
XIII – A omissão daquela formalidade configura irregularidade que, embora não 
arguida pelo Ministério Público no prazo a que alude o nº 1 do artigo 123°, do C. P. 
Penal, reveste grande gravidade, uma vez que se colocou em funcionamento toda a 
máquina da justiça ao serviço de uma pretensão que está na inteira disponibilidade 
do arguido, sem que este a tenha validamente formulado, dando o seu expresso 
consentimento à execução da pena em regime de permanência na habitação, com 
fiscalização por meio de controlo à distância.  
XIV - Impõe-se, pois, a anulação de todo o processado subsequente ao requerimento 
referido, após o que deverá o ilustre Defensor do arguido ser notificado para juntar a 
declaração em falta sob pena de indeferimento. 
 

ACÓRDÃO do Tribunal da Relação de COIMBRA, de 15-10-2008 
(http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/16df73b04809b0ba802574f7005
86fe8?OpenDocument) 

I. – O alargamento das possibilidades de controlo de indivíduos em situação de 
privação de liberdade através da vigilância electrónica operado pelo artigo 9.º da Lei 
n.º 59/2007, de 04.10 visou libertar as prisões da população prisional, de acordo 
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com as recomendações da Comissão de Estudo da Reforma do Sistema Prisional e da 
Recomendação R (99) 22, do Conselho da Europa, de 30 de Setembro; 
II. – Na concessão da liberdade condicional ou de concessão do período da 
adaptação à liberdade condicional a lei não postula a exigência da presença de 
defensor oficioso para decretamento da concessão mas tão só a audição pessoal do 
condenado para prestação do consentimento. 
III. – Não ocorre, pois, a nulidade prevista na alínea c) do artigo 119.º do C.P.P. se o 
defensor oficioso não estiver presente no momento em que o condenado é ouvido 
para prestar o consentimento a que alude o artigo 485.º do Código de Processo 
Penal. 
 

ACÓRDÃO do Tribunal da Relação de COIMBRA, de 25-11-2009 
(http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/0/a66507b23e44caee802576890041d037?OpenDocum
ent) 
1. A liberdade condicional constitui uma medida de excepção que visa a suspensão 
do cumprimento da pena imposta, de molde a criar um período de transição entre a 
prisão e a liberdade, permitindo dessa forma que o recluso recobre o sentido de 
orientação social enfraquecido devido à reclusão. 
2. O regime de permanência na habitação prevista no art.º 44º do CP é uma pena 
substitutiva da prisão. 
3. O regime de permanência na habitação previsto no artigo 62º do CP é apenas uma 
forma de se chegar à liberdade condicional; 
4. Não se pode aplicar a liberdade condicional, só pensada para as reais situações 
de reclusão prisional, ao regime de permanência na habitação do artigo 44º. 
 

ACÓRDÃO do Tribunal da Relação de LISBOA, de 01-09-2011 
(http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/28f229c15d78d5ba802579b5006
6459a?OpenDocument) 

I – De acordo com o art. 44.º do Código Penal, se o condenado consentir, a pena de 
prisão aplicada em medida não superior a um ano pode ser executada em regime de 
permanência na habitação, com fiscalização por meios técnicos de controlo à 
distância, sempre que o tribunal concluir que este modo de cumprimento realiza de 
forma adequada e suficiente as finalidades da punição. 
II – Com esta disposição, como resulta claramente do seu n.º 2, o legislador de 2007 
instituiu uma nova pena de substituição que deve ser aplicada na sentença, não 
tendo criado uma pena de substituição de uma pena de substituição ou uma 
diferente forma de execução da pena de prisão aplicável, por despacho, em 
momento posterior ao da prolação da sentença. 
 

ACÓRDÃO do Tribunal da Relação de COIMBRA, de 27-06-2012 
(http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/bae7f3dc06dc5a1f80257a3e005
4f2a4?OpenDocument&Highlight=0,perman%C3%AAncia,na,habita%C3%A7%C3%A3o) 
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O regime de permanência na habitação é uma verdadeira pena de substituição da 
pena de prisão e, deste modo, apenas pode ser decidida na sentença, pelo tribunal 
de julgamento, e não na fase de execução da sentença, como se constituísse mero 
incidente da execução da pena de prisão. 
E, se o momento para decidir da aplicação do regime de permanência na habitação é 
o da sentença condenatória, não permite o artigo 44º, do C. Penal, que, tendo sido 
suspensa a execução da pena de prisão, possa ser perspectivada a aplicação daquele 
regime, em caso de posterior revogação da referida suspensão. 
 

ACÓRDÃO do Tribunal da Relação do Porto, de 21-11-2012 
(http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/8853a2ef529169cd80257acd003
f9eb7?OpenDocument&Highlight=0,obriga%C3%A7%C3%A3o,de,perman%C3%AAncia,na,habita%C3
%A7%C3%A3o) 

Não é legalmente possível a ponderação e aplicação do regime previsto no art. 44° 
do C. Penal (regime de permanência na habitação) após o trânsito em julgado a 
sentença que condenou o arguido em pena de prisão aplicada em medida não 
superior a um ano. 
 

ACÓRDÃO do Tribunal da Relação de GUIMARÃES, de 21-01-2013 
(http://www.dgsi.pt/jtrg.nsf/86c25a698e4e7cb7802579ec004d3832/5408ed5c1ebb7ba080257b1f00
528dd6?OpenDocument&Highlight=0,perman%C3%AAncia,na,habita%C3%A7%C3%A3o) 

I – A lei não prevê a possibilidade do condenado em prisão por dias livres cumprir a 
pena na sua habitação. 
II – Transitada em julgado a sentença que aplicou a prisão por dias livres, apenas 
cabe ao tribunal determinar a sua execução. 
III – É ineficaz e insusceptível de criar quaisquer expectativas legítimas a decisão que 
ordena a instalação dos meios necessários a que o arguido cumpra a pena de prisão 
por dias livres na sua habitação. 
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