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      A Lei n.º 115/2009 de 12 de outubro, atual Código de Execução das Penas e Medidas 

Privativas de Liberdade, doravante (CEP), entrou em vigor no passado dia 12.04.2010. 

  

Veio substituir a Lei de Execução das Penas e Medidas Privativas da Liberdade 

(Decreto-lei n.º 265/79, alterado pelos Decretos-leis n.º 49/80 e 414/85) e a Lei orgânica 

dos Tribunais de Execução das Penas (Decreto-Lei n.º 783/76, de 29 de outubro, alterado 

pelos Decretos-Leis n.ºs 227/77, e n.º 204/78,), já desatualizadas face à evolução da 

realidade social e criminal, à difícil compatibilidade com outras legislações e a 

recomendações e orientações europeias, no domínio da execução das penas, quer na 

vertente material quer processual. 

A nova Lei 115/2009, integrou num único código matéria que se encontrava dispersa 

por vários diplomas legais, de forma a conferir atualidade e síntese ao sistema de execução 

de penas. Reforçou o princípio da jurisdicionalização, ampliando, significativamente, as 

competências do Tribunal de Execução das Penas, para acompanhar e fiscalizar a execução 

das penas e medidas privativas da liberdade. 

  

O Ministério Público tem agora um novo papel na execução das penas, à luz da sua 

função constitucional de defesa da legalidade democrática, e várias decisões da 

Administração Prisional passam a ser-lhe obrigatoriamente comunicadas para verificação 

da respetiva legalidade e eventual impugnação. 

Introduz novidades, nomeadamente, na individualização com base na avaliação das 

necessidades e riscos individuais e na elaboração de um plano individual de readaptação. E 

ainda aspetos que se prendem com a problemática do envelhecimento, a 

toxicodependência, o relacionamento com a comunidade social e as visitas intimas. 

I- Nota Introdutória 
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A tramitação dos processos, passa a ser efetuada eletronicamente de acordo com o 

artigo 150.º do CEP, nos termos definidos na Portaria n.º195-A/2010 1 de 8 de abril. 

 

Reforça a integração do recluso na sociedade e valoriza o trabalho prisional. 

 

Possibilita a afetação de parte da remuneração do recluso ao cumprimento de 

obrigações como a prestação de alimentos ou de indemnização à vítima. 

O presente código incorpora o instituto da modificação da execução da pena de prisão2, 

alargando o seu âmbito de aplicação aos condenados afetados por doença grave, evolutiva 

e irreversível; aos condenados portadores de deficiência permanente grave; e aos 

condenados de idade avançada, sempre que a tal se não oponham exigências de prevenção 

ou de ordem e paz social. 

 

 

 

O novo Código de Execução das Penas e Medidas Privativas da Liberdade encontra-se, 

em termos sistemáticos, dividido em duas partes. O Livro I (art.ºs 1.º a 132.º) contém os 

princípios fundamentais da execução das penas e medidas privativas da liberdade e é 

complementado pelo Regulamento Geral dos Estabelecimentos Prisionais [Decreto Lei n.º 

51/2011]3 (art.º1.º n.º2 do CEP) com o objetivo de se estabelecerem regras uniformes e 

garantir uma aplicação homogénea da lei em todo o sistema prisional, terminando com 49 

regulamentos. 

                                                           
1 Altera a Portaria n.º 114/2008, de 6 de fevereiro, com a redação resultante das Portarias n.ºs 457/2008, de 20 

de junho, e 1538/2008, de 30 de dezembro, que regula vários aspetos da tramitação eletrónica dos processos 
judiciais. 
2 Previsto na Lei n.º 36/96, de 29 de agosto e agora revogado pelo art.º 8.º da Lei 115/2009 de 12 de outubro. 
3 Regula a estrutura orgânica, o regime de funcionamento e as competências dos orgãos e serviços do E.P. 
(art.º 116.º do CEP) 

Metodologia 
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O Livro II contém as normas processuais específicas do processo do Tribunal de 

Execução das Penas. 

NOTA: As referências a artigos sem indicação do diploma legal do qual fazem parte, são 

feitas por reporte à Lei n.º 115/2009, de 12 de outubro – Código da Execução das Penas e 

Medidas Privativas da Liberdade. 

Vamos, essencialmente, privilegiar o Livro II por nele estar regulada a tramitação 

processual. 

 

 

 

 

O presente manual pretende ser um mero instrumento de trabalho, de modo nenhum se 

substituindo aos diplomas legais aplicáveis, nem dispensando a sua consulta e, 

naturalmente, sem prejuízo de orientação diversa dos senhores Magistrados4. 

O seu principal objetivo é fornecer informação de forma a facilitar a implementação de 

práticas processuais reputadas mais convenientes e contribuir para uma maior 

uniformização na tramitação processual. 

 

 

 

                                                           
4 Art.º 161.º, n.º 1, do C.P.C.: “As secretarias judiciais asseguram o expediente, autuação e regular 

tramitação dos processos pendentes, nos termos estabelecidos na respetiva Lei Orgânica, em 
conformidade com a lei de processo e na dependência funcional do magistrado competente.” 

Art.º 6.º, n.º 3, do Estatuto dos Funcionários de Justiça, aprovado pelo Dec.-Lei n.º 343/99, de 26/08, na 
redação dada pelo Dec.-Lei n.º 96/2002, de 12/04: “Os oficiais de justiça, no exercício das funções 
através das quais asseguram o expediente, autuação e regular tramitação dos processos, dependem 
funcionalmente do magistrado competente.” 

Objetivos 
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LIVRO I 

 

 

O disposto no Livro I abrange não só o regime da execução das penas e medidas 

privativas da liberdade, nos estabelecimentos prisionais dependentes do Ministério da 

Justiça, mas também o regime da execução de medidas privativas da liberdade nos 

estabelecimentos destinados ao internamento de inimputáveis (art.º 1.º n.º1), 

regulamentado pelo Regulamento Geral dos Estabelecimentos Prisionais, Decreto-lei n.º 

51/2011 5. 

 

O CEP tem também aplicabilidade e contém disposições sobre as finalidades da 

execução da prisão preventiva, do internamento preventivo e da detenção. 

 

 

                                                           
5 Publicado no DR, I série – N.º71 de 11 de abril de 2011 e em vigor a partir de 11-06-2011, mas não aplicável ao 

E.P.Militar de Tomar dependente do Ministério da Defesa, para o qual terá de haver um regulamento muito 
similar ao dos E.P.. 

Princípios Gerais 

 

 

Âmbito de aplicação 
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O novo Código define expressamente as finalidades da execução das penas e medidas 

de segurança privativas da liberdade num grande princípio o da reinserção do agente 

(condenado) na sociedade, preparando-o para conduzir a sua vida de modo socialmente 

responsável, sem cometer crimes (art.º 2.º). 

O Código estabelece no art.º 3.º os princípios orientadores da Execução das Penas e 

Medidas Privativas da Liberdade de que destacámos o respeito pela dignidade da pessoa 

humana, em harmonia com os princípios fundamentais da CRP e a promoção do sentido da 

responsabilidade do recluso através do estimulo à participação no planeamento do seu 

processo de reinserção social, a realizar-se em cooperação com a comunidade, através do 

ensino, formação, trabalho e programas. 

Quanto ao modo de execução, deve respeitar a personalidade do recluso e os seus 

direitos e interesses jurídicos não afetados pela sentença condenatória ou da decisão de 

aplicação de medida privativa da liberdade. 

Deve ser sempre levada a cabo com absoluta imparcialidade, sem discriminações no 

que toca a sexo, raça, língua, território de origem, religião, convicções politicas ou 

ideológicas, situação económica, condição social ou orientação sexual (art.º 3.º do CEP). 

Consagra o estatuto jurídico do recluso com enumeração de um elenco de direitos 

(art.º 7.º) e deveres (art.º 8.º) nomeadamente: 

 - direito a ter acesso ao SNS; 

  - à formação, trabalho, ensino; 

 -o direito de sufrágio, direito à consulta e aconselhamento jurídico;  

-o direito a manter consigo filho até aos 3 anos de idade ou, 

excecionalmente, até aos 5 anos; 

-o direito de acesso ao seu processo individual; 
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-o direito a ser ouvido, a apresentar pedidos, reclamações, queixas e 

recursos e a impugnar a legalidade das decisões dos serviços 

prisionais. 

 

Mas, a grande novidade na execução das penas e medidas privativas de liberdade 

orienta-se pelo princípio da individualização do tratamento prisional (art.º 5.º do CEP) e 

tem por base a avaliação das necessidades e riscos de cada recluso, levadas a cabo por um 

conjunto de atividades de reinserção social, programadas e faseadas, 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; 

 -prover às suas necessidades após a libertação; 
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Os estabelecimentos prisionais podem estar organizados em unidades diferenciadas 

em função da: 

- situação jurídico-penal, sexo, idade, saúde física e mental 

- exigências de segurança 

-programas disponíveis 

-regimes de execução 

 

Devem também existir EP vocacionados para a execução das penas e medidas 

privativas de liberdade aplicadas: 

. a presos preventivos,  

 Estabelecimentos Prisionais 
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. reclusos que cumpram pena de prisão pela 1.ª vez;  

. jovens até aos 25 anos,  

. mulheres,  

. reclusos que careçam de especial proteção ou  

. reclusos casados ou em união de facto. 

 

As unidades devem estar divididas por setores próprios destinados à colocação do recluso: 

   .após o ingresso 

.em cela de separação 

.em quarto de segurança 

.em cela disciplinar  

.em estado de particular vulnerabilidade 

 

Artigo 8.o do DL 125/2007 

Estabelecimentos prisionais 

1—Os serviços externos da DGSP são constituídos pelos estabelecimentos prisionais, não 

dotados de autonomia administrativa e criados por diploma próprio. 

2—Os estabelecimentos prisionais classificam-se em centrais, especiais e regionais. 

3—São equiparados a estabelecimentos prisionais regionais, com as devidas adaptações, as 

zonas prisionais em funcionamento junto da Polícia Judiciária. 

4—São órgãos dos estabelecimentos prisionais centrais, especiais e regionais: 

a) O diretor; 

b) O conselho técnico. 
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1 No Distrito Judicial do Porto: 3 EP centrais, 9 EP regionais (incluindo o EP junto à Polícia 

Judiciária (PJ) no Porto) e 1 EP especial (EP feminino);  

2 No Distrito Judicial de Coimbra: 2 EP centrais, 8 EP regionais (incluindo o EP junto à PJ em 

Coimbra) e 1 EP especial (EP para jovens adultos);  

3 No Distrito Judicial de Lisboa: 7 EP centais, 6 EP regionais (incluindo o EP junto à PJ em 

Lisboa), 2 EP especiais (1 EP feminino e 1 hospital prisional) e 1 cadeia de apoio (dependente de 1 

EP regional);  

4 No Distrito Judicial de Évora: 3 EP centrais, 7 EP regionais e 1 EP especial (EP para membros 

das forças de segurança ou outros reclusos que necessitem de medidas especiais de proteção).  

FONTE: D.G.S.P. in  

 

 

Classificação 

A classificação dos estabelecimentos prisionais é fixada por portaria do Ministro da 

Justiça, tendo em conta dois fatores:  

A - Nível de segurança 6 em: 

- Estabelecimentos de segurança especial – regime de segurança (art.º12 n.º 4) 

- Estabelecimentos de segurança alta – regime comum (art.º 12 n.º2) 

- Estabelecimentos de segurança média – regime aberto (art.º12.º n.º3) 

  B – Grau de complexidade de gestão 

- grau elevado 

- grau médio 

                                                           
6 Art.º 9.º n.º1 al.b) do CEP 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Distrito_Judicial_do_Porto&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADcia_Judici%C3%A1ria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADcia_Judici%C3%A1ria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Porto
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Distrito_Judicial_de_Coimbra&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Coimbra
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Distrito_Judicial_de_Lisboa&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lisboa
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Distrito_Judicial_de_%C3%89vora&action=edit&redlink=1
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Privilegiando-se o regime que mais favoreça a reinserção social, as penas e as medidas 

privativas da liberdade são executadas, tendo em conta a avaliação do condenado e a sua 

evolução ao longo da execução em: 

  REGIME COMUM 

  REGIME ABERTO 

REGIME DE SEGURANÇA 

 

Regime Comum  

O recluso é colocado no regime comum, sendo este o regime regra, quando a 

execução da pena ou medida privativa da liberdade não possa ocorrer em regime aberto 

nem deva realizar-se em regime de segurança. 

A execução das penas e medidas privativas da liberdade em regime comum decorre em 

estabelecimento ou unidade de segurança alta e caracteriza-se pelo desenvolvimento de 

atividades em espaços de vida comum no interior do EP e dos contactos do exterior 

permitidos nos termos da lei. 

 

Regime Aberto 7 

-Finalidades  

                                                           
7  Um dos deveres do recluso no regime aberto é sujeitar-se a testes para deteção de consumo de álcool e de 
substâncias estupefacientes, bem como a rastreio de doenças contagiosas – art.º 8.º al. g) por remissão do art.º 
14.º n.º9 do CEP. 

Regimes de Execução 
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- favorecer os contactos com o exterior e a aproximação à 

comunidade. 

 

   -Pressupostos Comuns 

  - consentimento do recluso; 

-  não for de recear que se subtraia à execução da pena ou 

medida privativa de liberdade ou que se aproveite das 

possibilidades que tal regime lhe proporciona para 

delinquir 

-o regime se mostrar adequado ao seu comportamento 

prisional à salvaguarda da ordem, segurança e disciplina 

no estabelecimento prisional à proteção da vitima e à 

defesa da ordem e da paz social (art.ºs 12.º n.º3 e 14.º, 

n.º1). 

 

O regime Aberto admite duas modalidades 

 

Regime Aberto no Interior (RAI)
8 

  Caracterização: desenvolvimento de atividades no perímetro do E.P. ou 

imediações com vigilância atenuada, não deixando de estar sujeitos aos meios comuns de 

segurança previstos no n.º2 do art.º 88.º nomeadamente, a revista pessoal, a busca, o 

controlo periódico de presenças. 

 

                                                           
8  As decisões de colocação em regime aberto no interior, bem como de cessação, são comunicadas ao 
Diretor geral dos Serviços Prisionais – art.º 14.º n.º 7 do CEP 
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Requisitos específicos  

 – pena de prisão até 1 ano 

 - pena superior a 1 ano, logo que tenha cumprido 1/6 da pena ( n.ºs 2 e 3 

do art.º 14.º  do CEP). 

Competência para conceder regimes abertos (RAI)    

     Diretor do EP 

 

Regime Aberto no Exterior (RAE) 

  

   Caracterização – desenvolvimento de atividades de ensino, formação 

profissional, trabalho ou programas em meio livre, sem vigilância direta. 

 

Requisitos específicos:  

 - cumprimento no mínimo de ¼ da pena; 

   - gozo prévio de uma licença de saída jurisdicional com êxito; 

- inexistência de processo pendente que implique prisão preventiva. 

 

Competência para conceder regimes abertos (RAE) 
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Diretor-Geral dos Serviços Prisionais, cuja decisão de 

colocação é previamente homologada pelo TEP (cfr.art.º 172.º-A9 , 

n.º1 ex vi art.º 14.º  n.º8 do CEP) 

 

Regime de Segurança 

 

O recluso é colocado em regime de segurança quando a sua situação jurídico-penal ou o 

seu comportamento em meio prisional revelam perigosidade por ter sido condenado por 

crime de terrorismo, criminalidade violenta ou altamente organizada ou haja o perigo de 

evasão ou de tirada.- Al.s i),j),l) e m) do art.º 1.º do CPP. 

A colocação do recluso em regime de segurança depende de requisitos objetivos 

consignados na lei 10 (n.º 6 do art.º 15.º do CEP) 

  Competência: as decisões de colocação, manutenção e cessação em regime 

de segurança competem ao Diretor-Geral Dos Serviços Prisionais (cfr.art.º15.º n.º4). 

 

NOTA: 

A execução das penas e medidas privativas da 

liberdade em regime de segurança é 

obrigatoriamente reavaliada no prazo máximo de 6 

meses. 

No caso do recluso com idade até aos 21 anos é 

reavaliado aos 3 meses (cfr. N.º5 do art.º 15.º do 

CEP). 

                                                           
9  Art.º 172.º-A aditado pela Lei n.º 40/2010, de 04-10-2010. 
10 As decisões de colocação e manutenção em regime de segurança, bem como a cessação, são 
comunicadas ao Ministério Público para verificação da legalidade – art.º 15.º n.º 6 do CEP. 
Também ao recluso colocado no regime de segurança não é permitido receber ofertas de alimentos do 
exterior –art.º 31.º n.º 4 do CEP. 
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O recluso ingressa em estabelecimento prisional através de: 

- Mandado do tribunal que determine a execução da pena ou medida       

      privativa da liberdade; 

- Mandado de detenção; 

- Captura, em caso de evasão ou ausência não autorizada; 

-Apresentação voluntária, que é sujeita a confirmação junto do tribunal 

    competente; 

       - Decisão da autoridade competente no âmbito da cooperação judiciária 

          internacional em matéria penal; 

     - Transferência; 

          - Trânsito entre estabelecimentos prisionais. 

 

Procedimentos no ato do ingresso 

Quando o condenado dá entrada no EP, o seu ingresso é registado (art.º 16.º n.º7) e 

organizado, para cada recluso, um processo individual único11 (art.º 18.º) que o 

acompanha em todo o seu percurso, mesmo em caso de reingresso e de transferência12. 

                                                           
11 Para além deste processo individual único, cada recluso tem ainda um processo clínico individual (art.º 
32.º n.º6 do CEP), distinto e autónomo daquele. 

12 Só é aberto um novo processo se os factos tiverem sido cancelados do registo. 

 Ingresso, Afetação, Programação do Tratamento Prisional e Libertação 
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São-lhe comunicados, explicados e traduzidos, se necessário, e entregue cópia, os seus 

direitos e deveres (al.j) n.º5 do art.º 7.º e n.º 4 do art.º 16.º) 

 

Faz parte deste processo o Plano Individual de Readaptação (P.I.R.) (art.ºs 18.º n.º 3 e 

21.º do CEP), aqui sendo estabelecidas as medidas e atividades adequadas ao tratamento 

prisional do recluso, bem como a sua duração e faseamento, nomeadamente nas áreas de 

ensino, formação, trabalho, saúde, atividades sócio-culturais e contactos com o exterior, 

com a finalidade de preparação para a liberdade, procurando obter-se a participação e 

adesão do recluso. No caso de menores, podem ainda participar os pais ou representantes 

legais ou quem tenha a sua guarda (art.º 21.º, n.ºs 5 e 6) 

 

Plano Individual de Readaptação (P.I.R.) 

   

É obrigatório: 

 

- Sempre que a pena não cumprida,13 exceda um ano.  

- Independentemente da duração da pena, nos casos de reclusos até aos 21 

anos14 ou  

- Aos condenados em pena relativamente indeterminada (art. 21.º n.º2 do CEP). 

 

O PIR bem como as suas alterações são aprovados pelo Diretor do EP e comunicados ao 

TEP, para homologação, devendo ser entregue um exemplar ao recluso (art.º 21.º, nºs 7 e 

8). 

                                                           
13  Pena que pode resultar da soma das penas ou parte da pena não cumprida. 
14 No caso de recluso menor de 21 anos o P.I.R. é também elaborado com a participação dos pais, 
representante legal ou de quem tenha a sua guarda. 
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Afetação a Estabelecimento Prisional 

A afetação (art.º 20 do CEP) e a transferência (art.º 22.º) do recluso a um 

determinado E.P. é da competência do diretor-geral dos Serviços Prisionais, sendo 

comunicada aos tribunais competentes e demais entidades. 

 Esta afetação tem em conta a organização dos estabelecimentos prisionais, a 

avaliação do recluso, a situação jurídico-penal, o sexo, a idade, o estado de saúde do 

recluso, a natureza do crime cometido, a duração da pena a cumprir as exigências de 

ordem e segurança e a proximidade ao seu meio familiar. 

 

Mandado de Libertação  

O recluso é libertado por mandado15 do tribunal competente.  

A libertação tem lugar (art.º 24.º do CEP): 

- durante a manhã do último dia do cumprimento da pena. 

- Se o último dia do cumprimento da pena for sábado, domingo ou feriado, a 

libertação pode ter lugar no dia útil imediatamente anterior se a duração da 

pena justificar e a tal se não opuserem razões de assistência. 

- Quando o feriado nacional for o 25 de dezembro, a libertação deve ter lugar 

durante a manhã do dia 23. 

- O momento da libertação pode ser antecipado de dois dias quando razões 

prementes de reinserção social o justificarem. 

 

No momento da libertação, são devolvidos ao recluso os objetos, valores e documentos 

que lhe pertençam (art.º 25.º n.º 4). 

                                                           
15  Em caso de urgência, a libertação pode ser ordenada por qualquer outro meio de comunicação mais 

expedita, nomeadamente, telex, telecópia, correio eletrónico (art.º 111.º do CPP). 
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Quando o Tribunal competente considerar que a libertação (art.º 23.º n.º3), evasão ou 

ausência (art.º 97.º n.º3) do recluso pode criar perigo para o ofendido16, informa-o do dia 

da libertação e também a entidade policial da área de residência do ofendido (art.º 23 n.º 

3). 

 

 

 

Há incentivos ao ensino, considerando-se tempo de trabalho e sendo atribuído ao 

recluso um subsídio pela frequência assídua, aproveitamento escolar e o comportamento 

no espaço educativo, sendo tidos em conta para efeitos de flexibilização da execução da 

pena. 

Com o objetivo de privilegiar a reinserção do recluso são também desenvolvidos nos EP 

ações de formação e aperfeiçoamento profissionais. 

O trabalho pode ser realizado no interior ou no exterior do EP, podendo haver a 

colaboração de entidades públicas ou privadas. 

Dispõe o art.º 46.º que das remunerações e outras receitas auferidas pelo recluso são 

repartidas em quatro partes iguais, que são afetas à constituição de fundos com as 

seguintes finalidades: 

- Uso pessoal pelo recluso, designadamente em despesas da sua vida diária; 

- Apoio à reinserção social, a ser entregue ao recluso no momento da sua libertação  

e, excecionalmente, apoio no gozo de licenças de saída; 

- Pagamento, de indemnizações, multas, custas e outras obrigações emergentes da 

condenação; 

                                                           
16 O art.º 6.º da Lei n.º 51/2007 prevê que a informação ao ofendido deve ser acompanhada da comunicação 
das medidas de polícia tendentes à prevenção do crime. 
 

Ensino, Formação Profissional, Trabalho, Programa e Actividade 
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 - Pagamento de obrigações de alimentos. 

No caso de o condenado não se encontrar sujeito ao pagamento de indemnizações, 

multas, custas ou ao pagamento de obrigações de alimentos, o montante é repartido em 2 

partes iguais pelos restantes fundos. 

 

 

 

Visitas 

Dispõe o art.º 7.º n.º 1 al. e) do CEP que o recluso tem direito a manter contactos com 

o exterior, nomeadamente, receber visitas. Estas, visam manter e promover os laços 

familiares, afetivos e profissionais do recluso. 

O recluso tem direito a receber visitas regulares do cônjuge ou de pessoa, de outro ou 

do mesmo sexo, com quem mantenha uma relação análoga à dos cônjuges, de familiares e 

outras pessoas com quem mantenha relação pessoal significativa (art.ºs 58.º e 59.º). E, se o 

recluso não beneficiar de licenças de saída pode receber visitas íntimas do cônjuge ou de 

pessoa, de outro ou do mesmo sexo, com quem mantenha uma relação análoga à dos 

cônjuges ou uma relação afetiva estável. 

O recluso tem também direito a receber a visita de advogado, notário, conservador ou 

solicitador, tendentes à resolução de assuntos jurídicos. 

 

Não autorização e proibição de visita 

 As decisões de não autorização e de proibição de visita são da competência do diretor 

do estabelecimento prisional por um período de 6 meses e do diretor geral dos Serviços 

Prisionais pelos períodos sucessivos de 6 meses, devendo ser feita a comunicação ao TEP. 

Contudo, a proibição não pode ser aplicada aos advogados, notários… (cfr. ar.º61.ºn.º1). 

Contactos com o exterior 
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As decisões de não autorização, de proibição e de prorrogação da proibição de visita 

são fundamentadas e comunicadas ao recluso. 

O recluso pode impugnar a legalidade das decisões de não autorização, de proibição e 

de prorrogação da proibição de visita perante o tribunal de execução das penas (n.º5 do 

art.º 65.º do CEP). 

 

Correspondência e outros meios de comunicação 

No domínio da correspondência o recluso tem direito a receber e a enviar - a expensas 

suas - correspondência e encomendas (art.º 7.º nº1 al.e) e art.º 67.º do CEP), sendo 

controlada por razões de ordem e segurança do estabelecimento prisional. 

O diretor do EP pode, por despacho fundamentado, ordenar a leitura, quando a 

correspondência possa pôr em perigo as finalidades da execução, quando exista fundada 

suspeita da prática de crime ou por razões de proteção da vítima do crime ou de ordem e 

segurança. 

Esta decisão é comunicada ao recluso, salvo em caso de receio fundado de grave 

prejuízo para os valores que através dela se pretendem acautelar. 

 

Retenção de correspondência 

Na sequência do controlo feito à correspondência, o diretor do EP pode, por despacho 

fundamentado, ordenar a retenção de correspondência e de encomendas do recluso. 

As decisões de retenção de correspondência e de não comunicação ao recluso são 

comunicadas ao Ministério Público junto do tribunal de execução das penas para 

verificação da legalidade (art.º 69.º n.º2 do CEP). 

Sobre a correspondência retida cabe ao Ministério Público junto do tribunal de 

execução das penas promover sobre o destino da mesma, (art.º 69.ºn.º3) e o TEP decidir 

(art.º 138.º n.º4 al.h) do CEP). 
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Os objetos proibidos encontrados na correspondência e nas encomendas são retidos, 

podendo ser destruídos, devolvidos, depositados ou entregues no momento da libertação 

(art.º 28.º n.º3 al. a) e b) do CEP). 

 

Contactos telefónicos 

A competência para autorizar ou restringir chamadas telefónicas, pertence ao diretor 

do E.P., com possibilidade do recluso impugnar para o TEP, das decisões de restrições 

(cfr.n.º 5 do art.º 70.º). 

 

Comunicação social 

Os órgãos de comunicação social podem visitar os estabelecimentos prisionais para 

realização de reportagens, com autorização do Diretor Geral dos Serviços Prisionais (art.º 

75.º,n.º1), bem como realizar entrevistas a reclusos que deem o seu consentimento mas 

cuja autorização é ponderado os riscos de estigmatização do recluso, do impacto negativo 

sobre a vitima e da violação da privacidade. 

 

Direito à informação 

Ao recluso é permitida a possibilidade de se manter informado sobre os 

acontecimentos públicos relevantes, designadamente através de acesso a jornais, revistas, 

livros, emissões de rádio e de televisão. 

 

Contactos com órgãos de comunicação social 

O Diretor-Geral dos Serviços Prisionais pode autorizar os órgãos de comunicação 

social a: 

- visitar os EP 
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- realizar entrevistas a reclusos 17. 

 
 

NOTA: 

No caso de recluso preventivo, a entrevista depende 

de autorização do tribunal à ordem do qual o recluso 

cumpre prisão preventiva. 

 

Não são permitidas: 

- A recolha e divulgação de imagens e sons que permitam a identificação 

de reclusos, salvo consentimento esclarecido e expresso dos mesmos; 

- A recolha e divulgação de imagens e sons que permitam a identificação 

de filhos que os reclusos mantenham consigo no estabelecimento; 

- Emissões de rádio ou televisão em direto do estabelecimento prisional; 

- Entrevistas a reclusos colocados em regime de segurança ou reportagens 

em estabelecimentos prisionais ou unidades de segurança especial; 

- A recolha e divulgação de imagens que possam pôr em risco a segurança 

do estabelecimento prisional. 

 

Licenças de saída do estabelecimento prisional 

[Disposições legais:  Art.ºs 76.º a 85.º do CEP] 

 

Tipos de licenças de saída 

                                                           
17 Esta decisão do Diretor G.S.P. pode ser impugnada pelo recluso para o TEP. 
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Nos termos do art.º 76.º do CEP, com o consentimento do recluso, podem ser 

concedidas, 2 tipos de saída: 

A - As licenças de saída jurisdicionais ou 

B - As licenças de saída administrativas. 

 

Requisitos para a concessão de saídas 

 Podem ser concedidas licenças de saída quando se verifiquem os seguintes 

requisitos: 

 

- Fundada expectativa de que o recluso se comportará de modo socialmente 
responsável, sem cometer crimes; 

- Compatibilidade da saída com a defesa da ordem e da paz social; e 

- Fundada expectativa de que o recluso não se subtrairá à execução da pena ou 

medida privativa da liberdade. 

 

 

A - LICENÇAS DE SAÍDA JURISDICIONAIS 

 

As licenças de saída jurisdicionais visam a manutenção e promoção dos laços familiares 

e sociais e a preparação para a vida em liberdade. 

O Tribunal de Execução das Penas tem competência para conceder e revogar as 

licenças de saída jurisdicionais. 

Podem ser concedidas quando cumulativamente se verifique: 
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- Pena até cinco anos ⇛ o cumprimento de um sexto da pena e no mínimo seis 

meses,  

- Pena superior a cinco anos ⇛ o cumprimento de um quarto da pena; 

- A execução da pena em regime comum ou aberto; 

- A inexistência de outro processo pendente em que esteja determinada prisão 

preventiva; 

- A inexistência de evasão, ausência ilegítima ou revogação da liberdade 

condicional nos 12 meses que antecederem o pedido. 

 

Se a execução da pena está a decorrer em regime comum o recluso pode gozar de 

licenças de saída jurisdicional até 5 dias de 4 em 4 meses. 

 

Se a execução da pena decorre em regime aberto o recluso pode gozar até um 

limite máximo de 7 dias igualmente de 4 em 4 meses. 

As licenças de saída jurisdicionais não são custodiadas. 

 

 

B - LICENÇAS DE SAÍDA ADMINISTRATIVAS 

 

As licenças de saída administrativas compreendem: 

- Saídas de curta duração (art.º 80.º CEP) 

- Saídas para realização de atividades ( art.º 81.º CEP); 
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- Saídas especiais (art.º 82.º CEP),  

- Saídas de preparação para a liberdade (art.º 83.º CEP). 

 

B.1 - Licenças de saída de curta duração 

 

O diretor do estabelecimento prisional pode conceder licenças de saída de curta 

duração desde que cumulativamente se verifique: 

- A execução da pena em regime aberto; 

- O gozo prévio com êxito de uma licença de saída jurisdicional; 

- A inexistência de evasão, ausência ilegítima ou revogação da liberdade 

condicional nos 12 meses que antecederem o pedido. 

 

Podem ser concedidas de 3 em 3 meses, até ao máximo de 3 dias seguidos, 

abrangendo preferencialmente os fins de semana. 

Não são vigiadas. 

 

 B.2 - Licenças de saída para atividades 

 

O diretor-geral dos Serviços Prisionais pode conceder a reclusos que se encontrem em 

regime comum ou aberto: 

 - Licenças de saída para atividades, com carácter ocasional, no âmbito 

laboral, do ensino, da formação profissional ou de outros programas; 
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- Licenças de saída para visitas de estudo, de formação ou lúdicas, 

adequadas ao desenvolvimento de competências pessoais e sociais, 

organizadas pelo estabelecimento prisional. 

Estas licenças são sempre vigiadas. 

O recluso que se encontra em prisão preventiva, pode beneficiar da concessão de 

licenças de saída para atividades, no âmbito laboral, do ensino, da formação profissional 

ou de outros programas desde que não haja oposição do tribunal à ordem do qual cumpre a 

medida de coação. 

 

         B.3 - Licenças de saída especiais 

Podem ser concedidas pelo diretor do estabelecimento prisional e têm a duração 

necessária à concretização do fim a que se destinam, não podendo exceder 12 horas, 

designadamente: 

- Em caso de doença grave ou falecimento de familiar próximo; 

- Por motivo de força maior, de negócio ou ato jurídico. 

 

No caso de recluso em prisão preventiva, a concessão depende da não oposição do 

tribunal à ordem do qual cumpre a medida de coação.  

 

      B.4 - Licenças de saída de preparação para a liberdade 

 

O Diretor-Geral dos Serviços Prisionais, a fim de facilitar a preparação para a 

liberdade, pode autorizar o recluso a sair do estabelecimento prisional, até ao máximo de 

oito dias, nos 

-  últimos três meses de cumprimento da pena ou nos  
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- últimos três meses que antecedem os cinco sextos de pena superior a seis 

anos de prisão.  

  

 

 

Renovação do pedido 

As licenças de saída, quer jurisdicionais quer de curta duração, podem ser concedidas 

ou não concedidas. 

Em caso de não concessão de licença de saída jurisdicional o recluso não pode 

apresentar novo pedido antes de decorridos quatro meses, a contar da data da decisão 

que lhe negou a licença de saída jurisdicional. 

Se a não concessão se prende com a licença de saída de curta duração, o recluso 

apenas pode apresentar novo pedido decorrido três meses, sobre a data da decisão que 

não lhe concedeu a licença de saída.  

 

Decorridos estes prazos há a renovação do pedido. 
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Incumprimento das condições 

Se, durante a licença de saída, o recluso não cumprir qualquer das condições 

impostas, pode a entidade que a concedeu -TEP ou o diretor do E.P.- 

- fazer-lhe solene advertência,  

- determinar a impossibilidade de apresentação de novo pedido durante 

     seis meses ou  

- revogar a licença de saída. 

 Em caso de licença de saída administrativa, o diretor comunica a revogação ao 

Ministério Público junto do tribunal de execução das penas para o MP promover (e o TEP 

determinar) o desconto, no cumprimento da pena, do tempo em que o recluso andou em 

liberdade (art.º 141.º al. h) ex vi art.º 85.º n.º3 do CEP). 

Ao revogar a licença de saída, (TEP ou diretor do EP18) determina a fixação de um 

prazo, entre 6 e 12 meses a contar do regresso ao estabelecimento prisional, durante o 

qual o recluso não pode apresentar novo pedido. 

Tratando-se de licença de saída administrativa, o recluso pode impugnar perante 

o tribunal de execução das penas a legalidade da decisão de revogação. 

 

 

 

Finalidades 

Compete aos serviços prisionais, através do corpo da guarda prisional a manutenção da 

ordem e da segurança no EP. 

                                                           
18 TEP entidade competente para conceder e revogar as licenças de saída jurisdicionais (art.º 79.º e art.º 138.º 

n.º4 al.b) do CEP). Diretor do EP para conceder e revogar as licenças de saída de curta duração (art.º80.º n.º1 e 
85.º n.º1 do CEP) 

Ordem, segurança e disciplina 
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Para assegurar a ordem e a segurança são utilizados meios comuns de segurança, 

designadamente: 

- a observação,  

- a revista pessoal,  

- a busca,  

- o controlo periódico de presenças 

- o controlo através de instrumentos de deteção19 

 

E meios especiais de segurança, como sejam a  

- proibição do uso de determinados bens ou objetos;  

- observação durante o período noturno;  

- privação do convívio ou do acesso a espaços comuns do  EP; 

- utilização de algemas;  

- colocação em cela de separação, 

- colocação em quarto de segurança. 

 

 

 

                                                           
19

 meios cinótécnicos ou sistemas eletrónicos de vigilância.  
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Cela de separação 

O recluso colocado em cela de separação deixa de poder comunicar com os outros 

reclusos e limita os contactos com o exterior. 

A colocação do recluso em cela de separação tem lugar quando exista perigo de 

evasão ou tirada ou perigo da prática de atos de violência e obriga a que seja 

reapreciada pelo diretor do EP, de 72 em 72 horas. 

Na 1.ª reapreciação (cumpridas que sejam as primeiras 72 horas) se for de manter a 

decisão, o diretor do EP informa o MP, para verificação da legalidade (cfr. n..º6 do art.º 

92.º).  

São também comunicadas ao MP as decisões de cessação (art.º 92.º n.º7). 

Decorridos 30 dias e a manter-se a situação, o diretor do EP, propõe a colocação do 

recluso em regime de segurança (sendo esta decisão da competência do DGSP – art.º 15.º 

CEP). 

 

Quarto de segurança 

O recluso é colocado em quarto de segurança quando tiver lugar uma situação de 

grave alteração do estado psico-emocional que represente grave perigo da prática de atos 

de violência. Este recluso é diariamente examinado pelo médico. 

Findos 10 dias e não havendo alteração dos pressupostos é o recluso transferido para 

estabelecimento hospitalar. Esta colocação é comunicada ao MP para verificação da 

legalidade (cfr. N.º5 do art.º 93.º).  

 

Meios coercivos 

É permitida a utilização de meios coercivos, nomeadamente a coação física, a 

coação com meios auxiliares e as armas, ao pessoal do corpo da guarda prisional, para 
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impedir atos de violência, insubordinação, rebelião, amotinação, evasão, tirada de 

reclusos ou a entrada ou permanência ilegais de pessoas no estabelecimento prisional. 

 

Evasão ou ausência não autorizada20 

Em caso de evasão ou ausência não autorizada de algum recluso, o diretor do 

estabelecimento prisional comunica o caso, de imediato: 

  - às forças e serviços de segurança,  

  - ao diretor-geral dos Serviços Prisionais,  

- ao tribunal à ordem do qual cumpre medida privativa de      

     liberdade  e 

- ao tribunal de execução das penas. 

O CEP prevê ainda a aplicação das disposições nos artigos 335.º a 337.º, do CPP, 

relativos à declaração de contumácia aos condenados que dolosamente se tenham 

eximido à execução da pena ou de medida de internamento, estabelecendo a competência 

do TEP para ordenar a declaração (art.º 97.º n.º2), com as seguintes alterações: 

a) Os editais21 e anúncios contêm, em lugar da indicação do crime e das 

disposições legais que o punem, a indicação da sentença condenatória e da pena 

ou medida de segurança a executar; 

                                                           
20 - Ac. TRC - Acórdão da Relação de Coimbra de 07-03-2012 

http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/8fe0e606d8f56b22802576c0005637dc/11764734aecc2221802579d00036aa6b
?OpenDocument 

21 -Locais de afixação de Editais – art.º 113.º, n.º11. 1ªparte. 
 . Um à porta do Tribunal. 
 . Outro na porta da última residência conhecida do condenado. 
 . Outro na junta de freguesia. 

http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/8fe0e606d8f56b22802576c0005637dc/11764734aecc2221802579d00036aa6b?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/8fe0e606d8f56b22802576c0005637dc/11764734aecc2221802579d00036aa6b?OpenDocument
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b) O despacho de declaração da contumácia e o decretamento do arresto são da 

competência do tribunal de execução das penas. 

NOTA: 

Quando considerar que a evasão ou a ausência do 

recluso pode criar perigo para o ofendido, o tribunal 

competente informa-o da ocorrência, reportando-o 

igualmente à entidade policial da área da residência 

do ofendido. 

 

Quais os atos a praticar depois de declarada a contumácia  

(disposições aplicáveis — art.ºs. 337.º CPP)  

 

O despacho que declarar a contumácia é:  

 — anunciado, sempre que o tribunal entenda por conveniente, em dois 

números seguidos de um dos jornais de maior circulação na localidade da 

última residência do arguido ou de maior circulação;  

 — notificado ao defensor do arguido e a parente ou pessoa da sua 

confiança;  

 — Quer o despacho que declara a contumácia quer o que declara a sua 

cessação, são registados no registo de contumácia através de boletim 

próprio e remetido à D.S.I.C., nos termos do art.º 20.º do Decreto-Lei n.º 

381/98, de 27 de novembro.  

  

O instituto da contumácia tem um conjunto de efeitos coativos que vão desde a: 

- anulabilidade dos negócios jurídicos de natureza patrimonial, 
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- proibição de obter documentos tais como: o B.I., passaporte, carta de 

condução, certidões de registo e,  

- decretamento do arresto. 

Como efeito da declaração de contumácia são passados mandados de detenção.  

 

 

 

Princípios 

Também aqui, se procedeu à redefinição do procedimento disciplinar, com vista à 

adoção de princípios e regras. 

Não é permitido o recurso à analogia – n.º2 do art.º98.º do CEP. 

Só pode ser punida disciplinarmente a prática de facto que constitua infração disciplinar – 

Princípio da legalidade (art.º 29.º da CRP e art.º 1.º do CP e n.º1 do art.º 98.º do CEP). 

A medida disciplinar, não pode ofender a dignidade do recluso. 

É proibida a aplicação coletiva ou com carácter perpétuo ou de duração ilimitada ou 

indefinida – n.º 4, 2.ª parte do art.º 98.º CEP. 

A proibição da dupla punição pelo mesmo facto - principio do “ ne bis in idem” – n.º 6 

do art.º 98.º do CEP. 

A definição de concurso de infrações (art.º 100.º do CEP) e de infração disciplinar 

continuada (art.º 101.º do CEP) 

 

Infrações e medidas disciplinares 

Classificação das infrações disciplinares 

Regime Disciplinar 
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As infrações disciplinares classificadas em dois escalões (art.º 102.º do CEP): 

- Infrações disciplinares simples; 

- Infrações disciplinares graves. 

Considera-se infração disciplinar simples: 

- Não se apresentar, reiteradamente, limpo e arranjado; 

- Não proceder, reiteradamente, à limpeza e arrumação do alojamento e 

respetivo equipamento; 

- Não proceder, reiteradamente, à limpeza e arrumação do alojamento e 

respetivo equipamento; 

- Simular doença ou situação de perigo para a sua saúde ou de terceiro; 

- Insultar, ofender ou difamar funcionário prisional no exercício das suas 

funções ou por causa destas, 

de entre outras elencadas no art.º 103.º do CEP. 

 

Considera-se infração disciplinar grave: 

- Estabelecer comunicação não permitida com o exterior ou, com  

   outros reclusos e criar perigo para a ordem e segurança do  

   estabelecimento prisional; 

- Simular doença que implique deslocação ao exterior; 

- Efetuar negócio não autorizado com outros reclusos ou, com  

   funcionários do estabelecimento prisional; 

- Destruir, danificar ou desfigurar bens do estabelecimento prisional,  
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-Tentar, evadir-se, promover ou participar em tirada de recluso; 

De entre outras apontadas no art.º 104.º do CEP. 

 

Classificação das medidas disciplinares 

Das várias medidas disciplinares que dispõe o art.º 105.º do CEP merece-nos especial 

atenção:  

- Permanência obrigatória no alojamento até 30 dias (al.f) n.º 1 do art.º 

105.º do CEP); 

- Internamento em cela disciplinar até 21 dias (al.g) n.º1 do art.º 105.º do 

CEP). 

A permanência no alojamento consiste na presença contínua do recluso naquele 

espaço, podendo ser reduzido o período de permanência a céu aberto, nunca podendo ser 

inferior a uma hora por dia.  

O diretor do estabelecimento prisional pode autorizar visitas de familiares próximos 

com a duração máxima de uma hora por semana, bem como o cumprimento desta medida 

em períodos interpolados, quando esteja em causa a formação profissional ou escolar do 

recluso.  

 

O internamento em cela disciplinar consiste na presença contínua do recluso em cela 

separado da restante população prisional, podendo ser reduzido o período de permanência 

a céu aberto, com salvaguarda do limite mínimo de 1 hora diária. 

Só é aplicável às infrações graves (art.º105.º n.º 2 do CEP). 

O recluso é privado de atividades e de comunicações com o exterior, sem prejuízo dos 

contactos com o advogado ou o assistente religioso e do acesso a correspondência, jornais, 

livros e revistas. 
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Procedimento disciplinar 

 Sendo o procedimento disciplinar do recluso de natureza sancionatória, a sua 

existência pressupõe a prática de uma infração disciplinar. 

 E, neste âmbito estabelece o n.º3 do art.º 105.º do CEP que a escolha e a 

determinação da duração da medida disciplinar são feitas em função: 

 Da natureza da infração, 

 Da gravidade da conduta e das suas consequências, 

 Do grau de culpa do recluso, 

 Dos seus antecedentes disciplinares, 

 Das exigências de prevenção da prática de outras infrações disciplinares, 

 E da vontade de reparar o dano causado. 

 

A tramitação do procedimento disciplinar é concretizada no Regulamento Geral dos 

Estabelecimentos prisionais a que se refere o art.º 1.º, n.º2 e art.º 110.º, n.º5 do CEP, - 

[Decreto Lei n.º 51/2011]. 

 

Competência 

A aplicação de medida disciplinar compete ao diretor do estabelecimento prisional 

(n.º1 do art.º 112.º do CEP) mas, se a infração tiver sido praticada contra ou na pessoa do 

diretor, já a competência para aplicação da medida disciplinar cabe ao diretor geral dos 

serviços prisionais 22 (n.º2, art.º 112.º do CEP). 

A decisão de aplicação de medida disciplinar pode ser precedida de audição do 

conselho técnico do estabelecimento prisional, a titulo meramente consultivo, e não 

vinculativo, dado o regime imperativo do art.º 112.º n.º1, ao estabelecer a competência do 

diretor do E.P. para aplicar medidas disciplinares. 

                                                           
22 A competência é assumida por via hierárquica. É a consagração de que ninguém deve ser juiz em causa 

própria. 
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Contudo, há situações em que é obrigatória a audição prévia - no caso do n.º2 do art.º 

109.º do CEP – do médico do E.P., quando o recluso se encontre em tratamento médico 

psiquiátrico, ou que revele ideação suicida ou, no caso de gravidez, puerpério ou após 

interrupção de gravidez, quando se trate de medidas disciplinares previstas nas al.s f) e g) 

do n.º1 do art.º 105.º do CEP e, nos restantes casos quando circunstâncias excecionais o 

justifiquem. 

 

Trâmites legais do procedimento disciplinar 

De acordo com o n.º 2 do art.º 110.º do CEP, logo que seja iniciado o 

procedimento, o recluso é informado dos factos que lhe são imputados, sendo-lhe 

garantidos os direitos de ser assistido por advogado, ser ouvido e de apresentar provas para 

sua defesa. 

 

O procedimento disciplinar é considerado urgente, devendo ser concluído no prazo 

máximo de 10 dias úteis (n.º3 do art.º 110.º do CEP). 

A decisão final, fundamentada de facto e de direito, na medida em que algumas 

decisões desta natureza podem ser objeto de impugnação perante o TEP- cfr. n.º 2 do art.º 

114.º do CEP- são notificadas ao recluso23 e ao seu defensor, quando o tenha, e 

registadas 24 no processo individual daquele. 

Esta impugnação tem efeito suspensivo (art.º 114.º n.º2, mas sem prejuízo das medidas 

cautelares na pendência do procedimento disciplinar (art.º 114.º n.º2 e 111.º n.º1) 

Mas, nem todas as decisões disciplinares são impugnáveis; apenas o são as decisões que 

aplicam medidas disciplinares permanência obrigatória no alojamento (al. f) n.º1 do art.º 

105.º do CEP e 107.º ou internamento em cela disciplinar (al. g) do n.º1 do art.º 105.º do 

CEP e 108.º). 

                                                           
23 É com esta notificação da decisão final que se desencadeia a impugnação referida no art.º 114.º do CEP. 
24 Este registo está relacionado com o tratamento prisional individualizado - n.º2 do art.º 5.º 
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A impugnação para o TEP, referida no art.º 114.º desencadeia-se após a notificação ao 

recluso e ao seu defensor da decisão final e da sua fundamentação – art.º 110.º n.º 4. 

 

Medidas cautelares na pendência do processo disciplinar 

 

No decurso do processo disciplinar, o diretor do estabelecimento prisional pode 

determinar a aplicação das medidas cautelares necessárias para impedir a continuação da 

infração disciplinar. 

 

A aplicação de medidas cautelares não pode exceder 60 dias ou, no caso de 

confinamento, 30 dias. 

Sendo aplicada medida cautelar de confinamento por todo o dia, é aplicável o n.º 1 do 

artigo 109.º isto é, o recluso fica sob vigilância clínica e assistência médica. 

 

Execução das medidas disciplinares 

A execução da medida disciplinar é imediata, quando não há impugnação – art.º 113.º 

n.º1. 

A impugnação da decisão para o TEP, tem efeito suspensivo, suspendendo a eficácia da 

decisão aplicada pelo diretor do EP – 114.º n.º2, sem prejuízo das medidas cautelares que 

seja necessário levar a efeito. 

Quando o recluso tiver de cumprir duas ou mais medidas disciplinares, a sua execução 

é simultânea sempre que as medidas forem concretamente compatíveis. 

A execução sucessiva de medida disciplinar de internamento em cela disciplinar não 

pode exceder 30 dias 25. 

                                                           
25 Explica-se esta norma pelo isolamento a que o recluso é submetido durante muito tempo seguido em 
cela disciplinar. 
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Se o recluso tiver para cumprir medidas de internamento em cela disciplinar por mais 

de 30 dias interrompe a execução da medida, sendo retomada decorridos oito dias. 

Em situações especiais - aniversário, visita papal, ramadão, etc. o diretor do 

estabelecimento prisional pode interromper o cumprimento das medidas disciplinares 

- Permanência obrigatória no alojamento até 30 dias; 

- Internamento em cela disciplinar até 21 dias. 

previstas nas alíneas f) e g) do n.º 1 do artigo 105.º pelo período máximo de vinte e quatro 

horas. 

 

Impugnação das medidas disciplinares 

Nos termos do art.º 114.º o recluso pode impugnar, para o TEP, das decisões 

administrativas proferidas pelo diretor do EP ou do diretor geral dos serviços prisionais de 

aplicação de medidas disciplinares. 

Tal impugnação apenas é admissível das decisões de aplicação das medidas 

disciplinares de 

 permanência obrigatória no alojamento e de 

 internamento em cela disciplinar. 

 

Esta impugnação tem efeito suspensivo; e tendo efeito suspensivo reveste natureza 

urgente, sendo tramitada imediatamente e com preferência sobre qualquer outra 

diligência (art.º 202.º n.º2 do CEP). 

Mas, a impugnação não prejudica a execução das medidas cautelares na pendência do 

processo disciplinar (cfr. 114.º n.º2 e 111.º) 

 

O Prazo para impugnar  
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  das decisões de aplicação das medidas disciplinares de 

 permanência obrigatória no alojamento e de 

 internamento em cela disciplinar. 

 

 

É de 5 dias26 (art.º 203.º n.º1 do CEP) a contar da comunicação ou da notificação da 

decisão conforme estatui o art.º 203.º n.º1 do CEP. 

 

 

Prescrição 

O procedimento disciplinar extingue-se, por efeito de prescrição, a contar da data do 

cometimento da infração 

- Para as infrações simples – 4 meses 

- Para as infrações graves – 6 meses 

 

A prescrição interrompe-se com a comunicação ao recluso da instauração do 

procedimento disciplinar. 

 

A medida disciplinar  prescreve 

 

-Para as infrações simples – 4 meses 

-Para as infrações graves – 6 meses 

 

                                                           
26 - É diferente do prazo geral da impugnação do art.º 200.º do CEP que é de 8 dias. 



 

                                                                      41                                                        

    

 

a contar do dia seguinte ao da decisão que a aplicou. 

A prescrição da medida disciplinar interrompe-se com o início de execução da medida. 

  

 

 

 

 PRISÃO PREVENTIVA  

 DETENÇÃO 

 PRISÃO POR DIAS LIVRES E EM REGIME DE SEMI - DETENÇÃO 

 MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAMENTO E INTERNAMENTO DE     

IMPUTAVEL PORTADOR DE ANOMALIA PSIQUICA 

 

Prisão preventiva 

A prisão preventiva é uma medida de privação de liberdade ordenada pelo juiz como 

medida de coação (art.º 202.º do CPP) e observa os prazos do art.º 215.º do CPP. 

A presente lei atribui exclusivamente ao TEP a competência para acompanhar e 

fiscalizar a execução de medidas privativas da liberdade prevendo, também para o preso 

preventivo que ele possa, querendo, beneficiar de determinados aspetos do regime de 

execução das penas, nomeadamente, frequentar cursos de ensino e formação profissional, 

trabalhar e participar em atividades organizadas pelo estabelecimento prisional. 

 

 

NOTA: 

O recluso que se encontre em prisão preventiva pode 

beneficiar de Licenças de Saída Administrativas para 

Regras especiais 
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realização de Atividade e licenças de saídas especiais. 

 

 

Detenção 

A detenção é uma medida cautelar de acordo com o preceituado no art.º 254.º do CPP 

com as finalidades de: 

-Assegurar a presença imediata ou, nunca excedendo 24 horas, do detido 

perante a autoridade judiciária em ato processual (art.ºs 116.º e 333.º do CPP). 

-Sujeitar o detido, no prazo máximo de 48 horas,  

-a julgamento em processo sumário (art.º 381.º do C.P.P.),  

-a primeiro interrogatório judicial (art.º 141.º do CPP) ou 

-à aplicação ou execução de uma medida de coação; 

 

Dependendo da finalidade com que é realizada a detenção tanto pode recair sobre o 

arguido, suspeito, ofendido ou testemunha. 

Na detenção efetuada com as finalidades supra descritas, o detido permanece em 

estabelecimento prisional, por despacho do diretor geral dos serviços prisionais. 

 

Prisão por dias livres 

O n.º1 do art.º 45.º do C. Penal trata a prisão por dias livres como uma forma de 

cumprimento de pena de prisão, não uma prisão contínua mas uma privação de liberdade 

por períodos correspondentes a fins de semana. O condenado pode, por ex., apresentar-se 

no E.P. às 19 horas de sábado, para sair às 7 horas de segunda feira, ficando registado no 

processo individual do condenado.  
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Início do cumprimento 

A decisão que fixa o cumprimento da pena por dias livres e em regime de 

semidetenção, menciona os elementos necessários à execução da mesma, indicando a 

data do início.  

É entregue ao condenado cópia da decisão condenatória e guia de apresentação no 

E.P. onde a pena deve ser cumprida.  

Não são passados mandados de condução nem de libertação. As faltas de entrada de 

acordo com a sentença são comunicadas ao TEP. Não sendo considerada a falta justificada 

depois de ouvido o condenado, a pena de prisão passa a ser cumprida em regime contínuo 

pelo tempo que faltar, passando-se mandados de captura (art.º 125.º n.º4). 

 

O E.P. abre processo individual, com base na certidão da sentença com nota do 

trânsito em julgado e na guia de apresentação. Neste processo são anotadas, todas as 

entradas e saídas do condenado, bem como as decisões dos serviços prisionais relativas ao 

mesmo. 

 

Regime de Semidetenção 

A possibilidade da semidetenção, prevista no n.º1 do art.º 46.º do C.Penal, e art.º 487.º 

do C.P.P. depende do consentimento do condenado. Essencialmente permite ao 

condenado prosseguir com a sua atividade profissional normal, os seus estudos ou a sua 

formação profissional. O condenado concluídas as suas tarefas diárias regressa ao E.P..  

 

Medida de segurança de internamento e internamento de imputável portador de 
anomalia psíquica 
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A decisão de afetação a estabelecimento ou unidade prisional compete ao diretor geral 

dos serviços prisionais e é comunicada ao TEP (art.º 126.º n.º3 CEP) 

Deve ser elaborado com a participação de especialistas em saúde mental o plano 

terapêutico e de reabilitação, estruturado em função das necessidades, aptidões 

individuais e avaliação de risco, homologado pelo TEP (art.º 128.º n.ºs 1,2 e 3). 

De acordo com o art.º 128.º n.º6 o internado goza de direitos previstos na Lei de Saúde 

Mental (Lei n.º 36/98,27), nomeadamente os direitos de: 

- Ser informado dos seus direitos; 

- Bem como do plano terapêutico proposto 

-Receber tratamento e proteção, no respeito pela sua individualidade e 

dignidade. 

 

É organizado um processo individual do internado, no qual constam todas as 

comunicações recebidas do tribunal e registados os elementos a este fornecidos, bem como 

os relatórios de avaliação periódica dos efeitos do tratamento sobre a perigosidade do 

internado (art.º 129.º n.º1). 

O relatório de avaliação periódica é remetido ao TEP anualmente, ou sempre que as 

condições o justificaram ou o TEP o solicitar (art.º 129.º, n.º2) 

 

Licenças de saída 

São aplicáveis as licenças de saída se não houver prejuízo para as finalidades 

terapêuticas e se se verificarem os respetivos pressupostos, que devem ser aferidos sob 

orientação médica, sendo limitadas às saídas jurisdicionais compatíveis com o plano 

terapêutico e de reabilitação durante o período mínimo de internamento (3 anos) aplicado 

nos termos do art.º 91.º n.º2 do CP (art.º 130.º n.ºs1 e 2). 

                                                           
27 Alterada pela Lei n.º 101/99 de 26.07. 
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LIVRO II 

 

DO PROCESSO PERANTE O TRIBUNAL DE EXECUÇÃO DAS PENAS 

O Livro II contém as normas processuais específicas do Tribunal de Execução das Penas. 

 

O art.º 9.º da Lei 115/2009, define o direito aplicável.  

 

Disposições transitórias 

As disposições do livro II do Código da Execução das Penas e Medidas Privativas da Liberdade não se aplicam aos 

processos iniciados anteriormente à sua vigência [12-04-2009] quando da sua aplicabilidade imediata possa resultar 

agravamento sensível e ainda evitável da situação processual do recluso ou quebra da harmonia e unidade dos vários 

atos do processo, continuando, nesses casos, os processos a reger-se, até final, pela legislação ora revogada; e não 

prejudica a aplicação imediata das normas sobre renovação da instância nos processos de liberdade condicional. 

Para os efeitos previstos no artigo 145.º do Código, constituem-se em principais os primeiros autos registados e 

autuados após a data de entrada em vigor da presente lei. 
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Aos Tribunais Judiciais compete administrar a justiça penal em matéria de execução 

das penas e medidas privativas da liberdade. 

Ao Ministério Público, nos termos do CEP e do EMP compete acompanhar e verificar a 

legalidade da execução das penas e medidas privativas de liberdade. 

Aos Serviços Prisionais compete garantir a ordem, a segurança e a disciplina nos 

estabelecimentos prisionais de forma a que a execução das penas e medidas privativas de 

liberdade decorra com normalidade e proceder às comunicações e diligências legalmente 

previstas no CEP. 

Aos Serviços de Reinserção Social 28compete intervir na execução das penas e medidas 

privativas de liberdade prestando assessoria técnica 29 aos tribunais de Execução das Penas 

e garantir o acompanhamento da liberdade condicional e da liberdade para prova e a 

colaboração com os serviços prisionais na preparação da liberdade condicional, 

promovendo a reinserção social e a prevenção criminal, através de mecanismos de 

natureza social educativa e laboral. 

Com a reforma de 2007,a aplicação da vigilância eletrónica [Lei n.º 33/2010] é alargada 

à fase pós-sentencial, passando a DGRS a fiscalizar a execução de penas curtas de prisão 

em regime de permanência na habitação e o período de adaptação à liberdade condicional  

Artigo 1.º 

Âmbito 

A presente lei regula a utilização de meios técnicos de controlo à distância, adiante designados por vigilância 

                                                           
28 - A Direcção-Geral dos Serviços Prisionais e a Direcção-Geral da Reinserção Social, dão origem a um 
único organismo — a Direcção-Geral da Reinserção Social e dos Serviços Prisionais – DGRSP- (cfr.Dec.Lei 
n.º123/2011 – art.º 12.º) 
29 A assessoria prestada pela reinserção social tem especial relevância nos processos de internamento, 
liberdade condicional, licença de saída jurisdicional, modificação da execução da pena de prisão e indulto, 
através de informações, relatórios sociais, relatórios com avaliação psicológica e perícias sobre a 
personalidade. 

Disposições Gerais 
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eletrónica, para fiscalização: 

a) Do cumprimento da medida de coação de obrigação de permanência na habitação, prevista no artigo 201.º do 
Código de Processo Penal; 

b) Da execução da pena de prisão em regime de permanência na habitação, prevista no artigo 44.º do Código Penal; 

c) Da execução da adaptação à liberdade condicional, prevista no artigo 62.º do Código Penal; 

d) Da modificação da execução da pena de prisão, prevista no artigo 120.º do Código da Execução das Penas e 
medidas Privativas da Liberdade; 

 e) Da aplicação das medidas e penas previstas no artigo 35.º da Lei n.º 112/2009, de 16 de setembro.  

 

 

 

Os tribunais de execução das penas (TEP) são tribunais judiciais de competência 

especializada.  

O novo Código atribui, exclusivamente, ao TEP a competência para acompanhar e 

fiscalizar a execução das penas e medidas privativas da liberdade, após o trânsito em 

julgado, da sentença que decretou o cumprimento da medida privativa da liberdade, 

pondo termo à sobreposição de práticas processuais entre o tribunal da condenação e o 

TEP. 

Existem, atualmente, no ordenamento jurídico Português 4 Tribunais de Execução das 

Penas a saber; 

 1- Tribunal de Execução das Penas do Porto 

 2- Tribunal de Execução das Penas de Coimbra 

 3- Tribunal de Execução das Penas de Lisboa e 

 4- Tribunal de Execução das Penas de Évora 

Tribunais de Execução das Penas 
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Competência territorial 

A competência territorial30 do TEP determina-se em função da localização do 

estabelecimento a que se encontra afeto o recluso. Esta é coincidente com a área dos 

respetivos distritos judiciais, com exceção dos estabelecimentos prisionais de Vale dos 

Judeus e de Alcoentre que embora localizados no distrito judicial de Évora, estão sujeitos 

à jurisdição do TEP de Lisboa. 

  Assim, 

-É competente o TEP com sede na área da residência do arguido ou do condenado. 

- Se o arguido ou condenado residir no estrangeiro é competente o TEP de Lisboa.  

-Se houver TRANSFERÊNCIA e o processo for remetido a outro tribunal de Execução das 

Penas esta transmissão  

  é notificada ao: 

 . arguido 

  . seu advogado 

  . ao tribunal de condenação 

  . aos serviços de reinserção social  

E, se o arguido estiver privado da liberdade também 

  . à D.G. dos Serviços Prisionais e  

  . aos diretores dos Estabelecimentos Prisionais envolvidos. 

 

                                                           
30 Jurisprudência: Ac. STJ - 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/b846cd1c7b2aa164802577ed004b
be2e?OpenDocument 
 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/b846cd1c7b2aa164802577ed004bbe2e?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/b846cd1c7b2aa164802577ed004bbe2e?OpenDocument
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Competência em razão da matéria 

 

Consta dos art.ºs  470.º, 474.º e 475.º do CPP; art.ºs 91.º e 92.º da Lei n.º3/99 e 124.º e 

125.º da Lei n.º 52/2008, - Lei de Organização e Funcionamento dos Tribunais Judiciais 

(LOFTJ) - e também o CEP, no art.º138.º, consagra um vasto leque de competências, 

nomeadamente: 

1 — Compete ao tribunal de execução das penas garantir os direitos dos reclusos, pronunciando-se sobre a 

legalidade das decisões dos serviços prisionais nos casos e termos previstos na lei. 

2 — Após o trânsito em julgado da sentença que determinou a aplicação de pena ou medida privativa da 

liberdade, compete ao tribunal de execução das penas acompanhar e fiscalizar a respetiva execução e decidir 

da sua modificação, substituição e extinção, sem prejuízo do disposto no artigo 371.º -A do Código de Processo 

Penal. 

3 — Compete ainda ao tribunal de execução das penas acompanhar e fiscalizar a execução da prisão e do 

internamento preventivos, devendo as respetivas decisões ser comunicadas ao tribunal à ordem do qual o 

arguido cumpre a medida de coação. 

4 — Sem prejuízo de outras disposições legais, compete aos tribunais de execução das penas, em razão da 

matéria: 

a) Homologar os planos individuais de readaptação, bem como os planos terapêuticos e de reabilitação de 

inimputável e de imputável portador de anomalia psíquica internado em estabelecimento destinado a 

inimputáveis, e as respetivas alterações; 

b) Conceder e revogar licenças de saída jurisdicionais; 

c) Conceder e revogar a liberdade condicional, a adaptação à liberdade condicional e a liberdade para 

prova; 

d) Homologar a decisão do diretor-geral dos Serviços Prisionais de colocação do recluso em regime aberto 

no exterior, antes da respetiva execução; 

e) Determinar a execução da pena acessória de expulsão, declarando extinta a pena de prisão, e 

determinar a execução antecipada da pena acessória de expulsão; 

f) Convocar o conselho técnico sempre que o entenda necessário ou quando a lei o preveja; 

g) Decidir processos de impugnação de decisões dos serviços prisionais; 

h) Definir o destino a dar à correspondência retida; 
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i) Declarar perdidos e dar destino aos objetos ou valores apreendidos aos reclusos; 

j) Decidir sobre a modificação da execução da pena de prisão relativamente a reclusos portadores de 

doença grave, evolutiva e irreversível ou de deficiência grave e permanente ou de idade avançada, bem como 

da substituição ou da revogação das respetivas modalidades; 

l) Ordenar o cumprimento da prisão em regime contínuo em caso de faltas de entrada no estabelecimento 

prisional não consideradas justificadas por parte do condenado em prisão por dias livres ou em regime de 

semidetenção; 

m) Rever e prorrogar a medida de segurança de internamento de inimputáveis; 

n) Decidir sobre a prestação de trabalho a favor da comunidade e sobre a sua revogação, nos casos de 

execução sucessiva de medida de segurança e de pena privativas da liberdade; 

o) Determinar o internamento ou a suspensão da execução da pena de prisão em virtude de anomalia 

psíquica sobrevinda ao agente durante a execução da pena de prisão e proceder à sua revisão; 

p) Determinar o cumprimento do resto da pena ou a continuação do internamento pelo mesmo tempo, no 

caso de revogação da prestação de trabalho a favor da comunidade ou da liberdade condicional de indivíduo 

sujeito a execução sucessiva de medida de segurança e de pena privativas da liberdade; 

q) Declarar a caducidade das alterações ao regime normal de execução da pena, em caso de simulação de 

anomalia psíquica; 

r) Declarar cumprida a pena de prisão efetiva que concretamente caberia ao crime cometido por 

condenado em pena relativamente indeterminada, tendo sido recusada ou revogada a liberdade condicional; 

s) Declarar extinta a pena de prisão efetiva, a pena relativamente indeterminada e a medida de 

segurança de internamento; 

t) Emitir mandados de detenção, de captura e de libertação; 

u) Informar o ofendido da libertação ou da evasão do recluso, nos casos previstos nos artigos 23.º e 97.º; 

v) Instruir o processo de concessão e revogação do indulto e proceder à respetiva aplicação; 

x) Proferir a declaração de contumácia e decretar o arresto de bens, quanto a condenado que 

dolosamente se tiver eximido, total ou parcialmente, à execução de pena de prisão ou de medida de 

internamento; 

z) Decidir sobre o cancelamento provisório de factos ou decisões inscritos no registo criminal; 

     aa) Julgar o recurso sobre a legalidade da transcrição nos certificados do registo criminal. 
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Dos conflitos de competência 

 

Os conflitos de competência podem ser negativos ou positivos.  

Negativos quando dois ou mais Tribunais em conflito se declarem incompetentes para 

conhecerem de determinado crime.  

Positivos quando dois ou mais Tribunais se declararem competentes para conhecerem 

desse mesmo crime.  

O conflito cessa logo que um dos Tribunais se declare, conforme os casos, competente 

ou incompetente para conhecer desse crime. 

  

DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL  

 

Disposições aplicáveis – art.ºs 34.º, 35.º e 36.º do C.P.P. 

 

Artigo 34.º 

Casos de conflito e sua cessação 

1 - Há conflito, positivo ou negativo, de competência quando, em qualquer estado do processo, dois ou mais tribunais, de 

diferente ou da mesma espécie, se considerarem competentes ou incompetentes para conhecer do mesmo crime imputado 

ao mesmo arguido. 

2 - O conflito cessa logo que um dos tribunais se declarar, mesmo oficiosamente, incompetente ou competente, segundo o 

caso. 

Artigo 35º 

Denúncia do conflito 

1 - O tribunal, logo que se aperceber do conflito, suscita-o junto do órgão competente para o decidir, nos termos dos artigos 

11º e 12º, remetendo-lhe cópia dos atos e todos os elementos necessários à sua resolução, com indicação do Ministério 

Público, do arguido, do assistente e dos advogados respetivos. 

2 - O conflito pode ser suscitado também pelo Ministério Público, pelo arguido ou pelo assistente mediante requerimento 

dirigido ao órgão competente para a resolução, contendo a indicação das decisões e das posições em conflito, ao qual se 

juntam os elementos mencionados na parte final do número anterior. 

3 - A denúncia ou o requerimento previstos nos números anteriores não prejudicam a realização dos atos processuais 

urgentes. 
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Artigo 36.º 

Resolução do conflito 

1 - O órgão competente para dirimir o conflito envia os autos com vista ao Ministério Público e notifica os sujeitos 

processuais que não tiverem suscitado o conflito para, em todos os casos, alegarem no prazo de cinco dias, após o que, e 

depois de recolhidas as informações e as provas que reputar necessárias, resolve o conflito. 

2 - A decisão sobre o conflito é irrecorrível. 

3 - A decisão é imediatamente comunicada aos tribunais em conflito e ao Ministério Público junto deles e notificada ao 

arguido e ao assistente. 

4 - É correspondentemente aplicável o disposto no n.º 3 do artigo 33.º. 

 

CONFLITOS DE COMPETÊNCIA - TEP 

SUSCITADO CONFLITO QUEM O DECIDE E DISPOSIÇÃO LEGAL 

 

MAGISTRADOS JUDICIAIS 

  

QUEM DECIDE 

 

DISPOSIÇÃO LEGAL 

1.ª INSTÂNCIA  

 MESMO DISTRITO 
JUDICIAL 

 

TRIBUNAL DA RELAÇÃO 

 

ART.º 12.º N.º 5 al. a) do 
CPP 

1.ª INSTÂNCIA  

DISTRITOS JUDICIAIS 
DIFERENTES 

 

SUPREMO TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA 

 

ART.º 11.º n.º 6 al.a) do 
CPP 

 

Ministério Público 

 Compete em especial ao Ministério Público nos termos do art.º 3.º, n.º 1 al.g) do 

E.M.P., (aprovado pela Lei n.º 60/98 de 27.08) promover a execução das decisões dos 

tribunais para que tenha legitimidade. Ora, na área processual penal tal legitimidade é-lhe 

conferida por meio do disposto no art.º 469.º do CPP “promover a execução das penas e 

medidas de segurança”. 
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Também a nova Lei n.º 115/2009, no âmbito do processo junto do TEP, o MP tem as 

competências elencadas no art.º 141.º do CEP e que se transcrevem:  

a) Visitar os estabelecimentos prisionais regularmente e sempre que necessário ou conveniente para o 
exercício das competências previstas no presente Código; 

b) Verificar a legalidade das decisões dos serviços prisionais que, nos termos do presente Código, lhe 
devam ser obrigatoriamente comunicadas para esse efeito e impugnar 

as que considere ilegais; 

c) Recorrer das decisões do tribunal de execução das penas, nos termos previstos na lei; 

d) Participar no conselho técnico; 

e) Impulsionar a transferência, para o país da nacionalidade ou da residência, de pessoa sujeita a medida 
privativa da liberdade por tribunal português ou dar seguimento ao pedido; 

f) Promover a detenção provisória, a extradição ativa e a entrega de pessoa contra a qual exista processo 
pendente no tribunal de execução das penas; 

g) Diligenciar, junto do tribunal competente, pela promoção da realização do cúmulo jurídico de penas 
logo que, por qualquer forma, tome conhecimento da verificação dos respetivos pressupostos; 

h) Promover o desconto, no cumprimento da pena, do tempo em que o recluso andou em liberdade, na 
hipótese de revogação de licença de saída administrativa ou jurisdicional; 

i) Em caso de execução sucessiva de penas, proceder ao respetivo cômputo, para efeitos de concessão de 
liberdade condicional; 

j) Em caso de revogação de licença de saída ou da liberdade condicional, calcular as datas para o termo de 
pena e, nos casos de admissibilidade de liberdade condicional, para os efeitos previstos nos artigos 61.º e 62.º 
do Código Penal e submeter o cômputo à homologação do juiz; 

l) Dar parecer sobre a concessão do indulto e promover a respetiva revogação; 

m) Suscitar a resolução do conflito de competência; 

n) Instaurar a execução por custas; 

o) Instaurar os procedimentos, promover e realizar as demais diligências previstas no presente Código. 

 

 

Dispõe o art.º 142.º do CEP que o Conselho Técnico 31 é um órgão auxiliar do TEP, com 

funções consultivas, competindo-lhe emitir parecer sobre a concessão de liberdade 

condicional, de liberdade para prova e de licenças da saída jurisdicionais e definir as 

                                                           
31

 O Artigo 10.º do Dec-Lei n.º 125/2007 (estrutura orgânica da DGSP), define CT dos EP. 

Conselho técnico 
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condições a que devam ser sujeitas. Compete ainda ao Conselho Técnico dar parecer sobre 

os assuntos solicitados pelo juiz do TEP. 

 

Quem participa no Conselho Técnico 

O CT é presidido pelo Juiz do TEP, podendo participar o MP junto do mesmo tribunal. 

Fazem parte do CT o diretor do EP com voto de qualidade, o responsável para a área 

do tratamento penitenciário, o chefe do serviço de vigilância e segurança e o 

responsável da competente equipa dos serviços de reinserção social.  

Para além destes membros pode ainda participar no CT qualquer funcionário 32 que o 

Juiz entenda ser útil para os assuntos a debater. 

 

 

 

O processo é individual (art.º 144.º) e único (art.º 145.º). Desde logo pela imposição do 

principio da individualização da execução prevista no art.º 5.º. 

O que significa que no âmbito do art.º 477.º do CPP são extraídas, oficiosamente, 

tantas certidões quantos os arguidos e organizado no TEP, um único processo, sendo os 

autos principais os que derem origem à abertura do processo (cfr. art.º 9.º n.º3 do CEP). 

São autuados e correm por apenso aos autos principais todos os outros processos e 

incidentes. 

Se o processo estiver findo, são requisitados ao arquivo, ainda que de outro Tribunal, a 

não ser que se refiram a factos já cancelados do registo criminal. 

Estatui o art.º 146.º do CEP, como regra para os atos decisórios, 33 do juiz do TEP, que 

são sempre fundamentados de facto e de direito. 

                                                           
32 Este funcionário sem direito de voto. 

O Processo: Sua natureza 

 



 

                                                                      55                                                        

    

 

Publicidade do processo 

 – Art.º 146.º do CEP 

- O processo no TEP é, desde o início, acessível aos sujeitos que nele intervêm, 

ficando estes, porém, vinculados ao segredo de justiça. 

- OUTRAS entidades não judiciais, o processo torna-se público a partir da audição do 

arguido ou condenado, se a ela houver lugar. Se não houver lugar à referida audição, o 

processo é público depois de proferida a decisão em 1.ª instância. 

- A consulta de auto, obtenção de cópias, extratos e certidões de partes dele e a 

reprodução, pelos órgãos de comunicação social dependem de requerimento dirigido ao 

juiz com indicação dos fins a que se destinam – art.º 146.º do CEP.  

 

DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL  

 

Da forma dos atos e da sua documentação 

Forma escrita dos atos 

 

Artigo 94.º 

Forma escrita dos atos 

1 – Os atos processuais que tiverem de praticar-se sob a forma escrita são redigidos de modo 

perfeitamente legível, não contendo espaços em branco que não sejam inutilizados, nem entrelinhas, rasuras 

ou emendas que não estejam ressalvadas.  

2 – Podem utilizar-se máquinas de escrever ou processadores de texto, caso em que se certifica, antes da 

assinatura que o documento foi integralmente revisto e se identifica a entidade que o elaborou.  

3 – Podem igualmente utilizar-se fórmulas pré-impressas, formulários em suporte eletrónico ou carimbos, 

a completar com o texto respetivo, podendo recorrer-se a assinatura eletrónica certificada.  

4 – Em caso de manifesta ilegibilidade do documento, qualquer participante processual pode solicitar, 

sem encargos, a respetiva transcrição datilográfica.  

                                                                                                                                                                                      
33 - Atos decisórios art.º 97.º do C.P.P.. 
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5 – As abreviaturas a que houver de recorrer-se devem possuir significado inequívoco. As datas e os 

números podem ser escritos por algarismos, ressalvada a indicação das penas, montantes indemnizatórios e 

outros elementos cuja certeza importe acautelar.  

 

Assinatura  

Artigo 95º 

Assinatura 

1 - O escrito a que houver de reduzir-se um ato processual é no final, e ainda que este deva continuar-se em 

momento posterior, assinado por quem a ele presidir, por aquelas pessoas que nele tiverem participado e pelo 

funcionário de justiça que tiver feito a redação, sendo as folhas que não contiverem assinatura rubricadas 

pelos que tiverem assinado. 

2 - As assinaturas e as rubricas são feitas pelo próprio punho, sendo, para o efeito, proibido o uso de 

quaisquer meios de reprodução. 

3 - No caso de qualquer das pessoas cuja assinatura for obrigatória não puder ou se recusar a prestá-la, a 

autoridade ou o funcionário presentes declaram no auto essa impossibilidade ou recusa e os motivos que para 

elas tenham sido dados 34. 

 

Os atos decisórios  

(disposições aplicáveis — art.º. 97.º CPP)  

 

Dos juízes:  

  Sentenças, quando conhecerem a final o objeto do processo;  

  Despachos quando conhecerem qualquer questão interlocutória ou quando 

    puserem termo ao processo fora do caso atrás referido;  

  Acórdãos, quando forem proferidos por um tribunal colegial.  

 

Os atos decisórios do Ministério Público tomam a forma de despachos.  

                                                           
34 Ter em atenção que não se torna necessário a indicação de testemunhas ou a aposição da impressão 
digital quando o notificando não possa ou se recuse a assinar o auto, bastando tão só o oficial de justiça 
encarregado da notificação de dizer dos motivos que tenham sido dados para a falta de assinatura.  
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Os atos decisórios referidos nos números anteriores revestem os requisitos formais dos 

atos escritos ou orais consoante os casos.  

Os atos decisórios são sempre fundamentados, devendo ser especificados os motivos 

de facto e de direito da decisão.  

Definição de auto  

“Artigo 99.º  

Auto  

1 - O auto é o instrumento destinado a fazer fé quanto aos termos em que se desenrolaram aos atos 

processuais a cuja documentação a lei obrigar e aos quais tiver assistido quem o redige, bem como a recolher 

as declarações, requerimentos, promoções e atos decisórios orais que tiverem ocorrido perante aquele.  

2 – O auto respeitante ao debate instrutório e à audiência denomina-se ata e rege-se 

complementarmente pelas disposições legais que este Código lhe manda aplicar.  

3 – O auto contém, além dos requisitos previstos para os atos escritos, menção dos seguintes elementos: 

 a) Identificação das pessoas que intervieram no ato; 

 b) Causas, se conhecidas, da ausência das pessoas cuja intervenção no ato estava prevista; 

 c) Descrição especificada das operações praticadas da intervenção de cada um dos participantes 

processuais, das declarações prestadas, do modo como o foram, dos documentos apresentados ou 

recebidos e dos resultados alcançados, de modo a garantir a genuína expressão da ocorrência;  

d) Qualquer ocorrência relevante para a apreciação da prova ou da regularidade do ato.  

4 -.É correspondentemente aplicável o disposto no artigo 169.º do C.P.P.”  

 

Redação do auto 

(disposições aplicáveis — art.º.100.º CPP) 

 É efetuada pelo funcionário de justiça ou pelo funcionário de polícia criminal, sob a 

direção da entidade que presidir ao ato.  

 

Intervenção de Advogado 

Nos termos do nº 1 e 2 do art.º 147.º do CEP, o condenado, tem a possibilidade e a 

obrigatoriedade de intervenção do advogado.  
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O direito à assistência judiciária. A constituição de advogado ou a nomeação de 

defensor.  

 

OBRIGATORIEDADE de defensor 

   no processo de internamento (art.º 157º nºs 1 e 2) e  

    no incidente de incumprimento (artº 185º). 

 

Aplicação subsidiária do art.º 64.º do CPP, ex vi art.º 154.º do CEP.   

 

Comunicações, convocações e notificações 

O art.º 149.º do CEP faz remissão para as disposições do CPP respeitantes às 

comunicações, convocações e notificações.  

(Disposições aplicáveis – art.ºs 111.º a 117.º do CPP) 

 

Como se fazem as comunicações entre os serviços de justiça, e entre as autoridades 

judiciárias e os órgãos de polícia criminal 

 Por mandado: quando o ato seja praticado dentro dos limites da competência 

territorial da entidade que proferiu a ordem;  

 Por carta precatória: quando o ato seja praticado fora daqueles limites;  

 Por carta rogatória: havendo que concretizar o ato no estrangeiro;  

 Por ofício, aviso, carta, telegrama, telex, telecópia, comunicação telefónica, 

correio eletrónico ou qualquer outro meio de comunicação: quando estiver em 
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causa um pedido de notificação ou qualquer outro tipo de transmissão de 

mensagem.  

 

Como se fazem as convocações para ato processual  

 

A convocação de uma pessoa para comparecer a ato processual pode ser feita por 

qualquer meio destinado a dar-lhe conhecimento do facto, inclusivamente por via 

telefónica, lavrando-se cota no auto quanto ao meio utilizado (cfr. art.º 112.º CPP).  

Quando for utilizada a via telefónica, a entidade deve identificar-se e dá conta do 

cargo que desempenha, bem como dos elementos que permitam ao chamado inteirar-se do 

ato para que é convocado e efetuar, caso queira, a contraprova de que se trata de 

telefonema oficial e verdadeiro (art.º 112.º, n.º 2 do C.P.P.). 

  

Quais os casos em que se exige o formalismo próprio da notificação 

  

 -Na convocação para interrogatório ou para declarações;  

-Na convocação de toda e qualquer pessoa para participar em debate instrutório 

ou em audiência;  

-Na convocação de pessoa que haja já sido chamada, sem efeito cominatório, e 

tenha faltado;  

-Na convocação para aplicação de uma medida de coação ou de garantia 

patrimonial (art.º 112.º, n.º 3).  
 
 

REGRAS GERAIS SOBRE NOTIFICAÇÕES 

            (disposições aplicáveis: art.º 113.ºdo C.P.P.):  

 

Como se efetuam as notificações  

 



 

                                                                      60                                                        

    

 

 - Por contacto pessoal com o notificando e no lugar em que este for encontrado;  

 - Por via postal registada, por meio de carta ou aviso registados;  

- Por via postal simples, por meio de carta ou aviso nos casos expressamente 

previstos;  

 - Por editais e anúncios, nos casos em que a lei expressamente o admitir.  

 

 

Como proceder em cada uma delas  

 

1. Contacto pessoal:  

Chamamos a este contacto uma notificação pessoal que é efetuada pelo funcionário 

de justiça ou agente policial (não pelo serviço postal), logo, cara a cara com o 

notificando.  

Deverá ser lavrada uma certidão de notificação. 

2. Via postal registada:  

Há de a notificação ser feita através de serviços postais por carta registada 

expedida com PROVA DE RECEÇÃO. Esta notificação presume-se efetuada no 3.º dia 

útil posterior ao do envio (cfr. art.º 113.º, n.º 2 do CPP).  

Quando o meio utilizado for esta via postal registada (carta ou aviso) de acordo 

com o n.º 5 do artigo 113.º do CPP, o rosto do sobrescrito ou do aviso deve indicar, 

com precisão, a natureza da correspondência, a identificação do tribunal ou do 

serviço remetente e as normas de procedimento a que se refere o n.º 6 daquela 

disposição legal.  

Das normas e procedimentos referidos nas alíneas a) e c), do n.º 6 do art.º 113.º do 

CPP, resulta a necessidade do sobrescrito se fazer acompanhar de um destacável, 

que se denomina por “PROVA DE RECEÇÃO”, para no caso da alínea a), ser lavrada 

nota do incidente e no caso da alínea c), ser fornecida a identificação da pessoa a 

quem a carta ou o aviso foram entregues.  
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3. Via postal simples:  

Procedimentos do funcionário judicial:  

Lavra cota no processo, indicando:  

— a data da expedição da carta; e  

— o domicílio para a qual foi enviada.  

 
 

Casos especiais de notificação  

 

 - Pessoa que se encontre presa e de funcionários públicos:  

 

A notificação de pessoa que se encontre presa é requisitada ao diretor do 

estabelecimento prisional respetivo (art.º 114.º, n.º 1 CPP).  

O funcionário público pode ser notificado por via de requisição, ou por notificação 

pessoal (art.º 114.º, n.º 2 CPP).  

Assim, impõe-se que se opte por uma destas modalidades (requisição ou notificação 

pessoal).  

Será aconselhável o uso da requisição, sempre que se trate de agentes da P.S.P., 

G.N.R., P.J., GUARDAS PRISIONAIS, MILITARES e outros em que se preveja a sua atividade 

profissional por turnos ou escalas de serviço.  

 

Consequências da falta injustificada de pessoa que se encontre regularmente notificada 

 

As faltas injustificadas de comparência de pessoas que tenham sido notificadas, 

implica para os faltosos o pagamento de uma soma entre 2 a 10 UCs. (unidades de conta) – 

art.º 116.º n.º 1 CPP.  
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Em que prazo se pode justificar uma falta  

 

Estabelece o art.º 117.º um regime bastante exigente quanto à justificação das faltas, 

as quais são primordialmente justificadas de forma antecipada.  

No n.º 2 do art.º 117.º, são estabelecidos os impedimentos previsíveis e imprevisíveis.  

  

- Se for previsível: deve a falta ser comunicada com cinco dias de antecedência;  

 - se for imprevisível: no dia e hora designados para a prática do ato.  

 

FALTA INJUSTIFICADA de comparecimento 

 

Em caso de falta injustificada de comparência, o juiz condena o faltoso ao pagamento 

de uma soma entre 2 UC e 10 UC (cfr. Art.º 116.º n.º1 do CPP). 

 

tTRS 

 - Notificação do despacho, ao faltoso, e aguardar o trânsito em julgado35 já que é 

passível de recurso nos termos do Art.º 401.º n.º1 al.d) do CPP por remissão do art.º 154.º 

do CEP. 

 - Notificação nos termos do art.º 28.º do RCP, para no prazo de 10 dias proceder ao 

pagamento da multa com a advertência de que transitará para a conta final acrescido de 

50%, caso a mesma, não tenha sido paga. 

 - Notificação da conta final com o acréscimo, nos termos do art.º 28 da Portaria 

419-A/200936. 

                                                           
35 - Prazo de 20 dias acrescidos de 3 dias úteis nos termos do art.º 107.º n.º5, 107-A do CPP e 145.º n.ºs 5 a 7 

do CPC. 

COMO PROCEDER 
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De acordo com o art.º 150.º do CEP a tramitação dos processos está regulamentada 

pela Portaria 114/2008,que regula vários aspetos da tramitação eletrónica dos processos 

judiciais,nos termos definidos na Portaria n.º 195-A/2010. 

 

 

 

 

A Portaria n.º 195-A/2010 de 08.04.2010 veio regular a apresentação de peças 

processuais e documentos, a distribuição de processos, a prática, por meios eletrónicos, 

dos atos processuais dos magistrados e dos funcionários, os atos, peças, autos e termos do 

processo que não podem constar do processo em suporte físico e a comunicação com os 

serviços prisionais e de reinserção social. 

Assim, é aplicável aos processos do TEP a Portaria n.º 114/2008, com as alterações 

introduzidas pelas Portarias n.ºs 457/2008, de 20 de junho, e 1538/2008, de 30 de 

dezembro. 

No TEP quando recebida a comunicação de decisão que aplicar pena ou medida 

privativa da liberdade, é criado um processo único de recluso (P.U.R.), relativamente a 

cada indivíduo, se ainda não existir. 

Correm por apenso aos autos principais (os que deram origem à abertura do processo) 

todos os demais processos e incidentes37, salvo se se referirem a factos já cancelados do 

registo criminal. 

                                                                                                                                                                                      
36 - Alterada pela Portaria n.º 82/2012, de 29 de março de 2012. 
37 O C.E.P., procurou assegurar a unidade de critério decisório, através do imediato acesso ao historial do 
recluso, por parte do juiz do Tribunal de Execução das Penas chamado a decidir sobre a sua situação. 

TRAMITAÇÃO ELETRÓNICA 

 

 

 

PORTARIA  N.º 195-A/2010 
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Do Tempo dos Atos  

Dos prazos processuais 

  

Como se contam e quando correm os prazos judiciais em processo penal  

(disposições aplicáveis — art.ºs. 103.º a 106.º CPP)  

 

Os prazos para a prática de atos de processo penal contam-se segundo a regra da 

continuidade, nos termos do disposto no art.º 144.º, n.º 1 do Código de Processo Civil para 

onde nos remete o art.º 104.º, n.º 1 do CPP.  

Assim, são contados de forma contínua, suspendendo-se, durante as férias judiciais.  

Quando o prazo terminar em dia que os tribunais estiverem encerrados, transfere-se o 

seu termo para o 1.º dia útil seguinte.  

Na contagem dos prazos deve ter-se em conta o disposto no art.º 279.º do C. Civil, não 

se incluindo o dia em que ocorrer o evento (dia da notificação) a partir do qual o prazo 

começa a correr, contando-se o último.  

Em processo penal, não é feita qualquer referência a prazos dilatórios, pelo que 

inexistem.  

Os atos processuais praticam-se nos dias úteis, às horas de expediente dos serviços de 

justiça e fora do período de férias judiciais (art.º 103.º do C.P.P.). 

  

Correm e praticam-se durante as férias judiciais os seguintes atos processuais:  

 • atos processuais de arguidos detidos ou presos, ou indispensáveis à garantia da 

liberdade das pessoas;  

 • atos relativos aos conflitos de competência, requerimentos de recusa e pedidos de 

escusa; 
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 • atos de mero expediente, bem como as decisões das autoridades judiciárias, 

sempre que necessário.  

 

Processos urgentes 

 

CORREM EM FÉRIAS os Processos de: 

 

 . Concessão de adaptação à liberdade condicional 

 . liberdade condicional e de 

 . liberdade para prova,  

. de modificação da execução da pena de prisão por motivo de doença grave,  

        evolutiva e irreversível,  

. de verificação de legalidade,  

. de impugnação de decisões dos serviços prisionais com efeito suspensivo e, 

. os processos cuja demora possa causar prejuízo, quando o juiz,  oficiosamente, 

ou a requerimento, o decida por despacho fundamentado. 

 

O prazo geral é de 10 dias para a prática de qualquer ato processual – cfr. art.º 152.º 

do CEP. 

 

À contagem dos prazos são aplicáveis as disposições da lei do processo civil – art.º 144.º 
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DO REGULAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS  

 
 

Âmbito de aplicação 

 

A nova redação dada ao Regulamento das Custas Processuais [RCP]38, pela Lei 

7/2012 de 13 de fevereiro, aplica-se a todos os processos que correm termos nos tribunais 

judiciais, nos tribunais administrativos e fiscais e no balcão nacional de injunções e, 

  

- a todos os processos iniciados após a sua entrada em vigor – 29 de março de 

2012- (cfr. Art.º 2.º e n.º1 do art.º 8.º). 

- Aos processos pendentes nessa data, considerando-se válidos e eficazes todos os 

pagamentos e atos praticados anteriormente ainda que da nova lei resulte uma 

diferente solução – n.º 2 do art.º 8.º.  

 

A UNIDADE DE CONTA – UC 

[Art.22.º do Decreto-Lei 34/2008 e 5.º do RCP] 

  

A UC é atualizada anualmente com base na taxa de atualização do IAS, nos termos 

do n.º2 do art.º 5.º do RCP e calculada com base no disposto no art.º 22º do Decreto-Lei n.º 

34/2008.  

 

Atualmente o valor da UC é de 102,00 € 39. 

                                                           
38 - Cfr. Coleção pedagógica do Centro de Formação de Funcionários de Justiça - Alterações ao RCP, Aplicação no tempo e 

o que mudou no RCP, divulgadas na plataforma E-learning. 

39 - Sobre o assunto consultar os Textos de Apoio sobre o RCP, deste CFFJ. 
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ISENÇÕES 

[Artigos 4.º do RCP] 

1– Estão isentos de custas: 

 …… 

j) Os arguidos detidos, sujeitos a prisão preventiva ou a cumprimento de pena de prisão efectiva, 
em estabelecimento prisional, quando a secretaria do Tribunal tenha concluído pela sua insuficiência 
económica nos termos da lei de acesso ao direito e aos tribunais, em quaisquer requerimentos ou oposições, 
nos habeas corpus e nos recursos interpostos em qualquer instância, desde que a situação de prisão ou 
detenção se mantenha no momento do devido pagamento; 

 

A Lei n.º 7/2012 veio alterar o art.º 4.º do RCP. 

 

A isenção prevista na al. j) do n.º 1 do art.º 4.º, é agora alargada a todos os 

recursos, independentemente da instância.  

 

Assim, estão isentos de custas 

 Os arguidos detidos, em prisão preventiva ou efetiva, em estabelecimento 

prisional40, quando a secretaria conclua pela insuficiência económica, nos termos da lei 

do acesso ao direito e aos tribunais desde que, na altura do pagamento, se mantenha a 

prisão ou detenção – al.ª j n.º1 art.º 4.º). 

Esta isenção abrange quaisquer requerimentos ou oposições, habeas corpus (a que 

se reportam os art.ºs 220.º e 221.º do C.P.P.) e nos recursos interpostos em qualquer 

instância. 

A secção de processos tem que, oficiosamente, apreciar a sua situação económica 

para efeitos da aplicação ou não da mencionada isenção de custas. 

Na apreciação da insuficiência económica dos arguidos para efeitos de nomeação de 

defensor oficioso a secretaria do tribunal baseia-se na declaração por eles emitida, 

                                                           
40 - Não abrange aqueles que estejam sob a medida de permanência na habitação. 
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mediante o recurso, sempre que possível, a simulador eletrónico (art.º 5.º da Portaria 

10/2008 e art.ºs 8.º-A e 8.º-B da Lei n.º 34/2004 com as alterações da Lei n.º 47/2007). 

A concessão de apoio judiciário é da competência dos serviços de Segurança Social. 

O oficial de justiça41 apenas aprecia a situação económica dos arguidos detidos ou 

em cumprimento de pena para efeitos de beneficiarem ou não de isenção de custas, ou 

seja de taxa de justiça e de encargos. 

Quando a secção de processos conclua no sentido de que o arguido em prisão 

preventiva ou efetiva é insuficiente económico, nos termos da Lei de acesso ao direito e 

aos tribunais, se ao tempo do pagamento da taxa de justiça e ou dos encargos já se não 

mantiver a detenção ou a prisão, não funciona a referida isenção. 

 

ISENÇÕES 

[Artigos 4.º do RCP] 

2- Ficam também isentos: 

a)……..;  
b) ………; 

c) Todos os processos que devam correr no Tribunal de Execução de Penas, quando o 
recluso esteja em situação de insuficiência económica, comprovada pela secretaria do 
tribunal, nos termos da lei de acesso ao direito e aos tribunais; 

 

Ficam também isentos nos termos da al.ª c), n.º2 do art.º 4.º do RCP 

 

 Todos os processos do Tribunal de Execução das Penas, quando o recluso 

tenha insuficiência económica comprovada pela secretaria do tribunal, nos termos da lei 

de acesso ao direito e aos tribunais. 

Embora a lei se refira a todos os processos que correm termos no TEP, dando ideia 

de uma isenção absoluta, a realidade é bem diferente pois implica dois requisitos: 

                                                           
41 - A referida apreciação pelo oficial de justiça é apenas suscetível de reclamação para o juiz de que aquele 
dependa funcionalmente (art.ºs 4.º do CPP e 161.º n.º5 do CPC) 
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Que o recluso esteja em situação de insuficiência económica nos termos da lei de 

acesso ao direito e aos tribunais e  

Que se mantenha a situação de prisão ou detenção aquando da obrigação de 

pagamento.  

Em conclusão diremos que esta isenção de custas não abrange indistintamente 

qualquer procedimento que corra termos nos TEP´s, sendo o respetivo quantitativo fixado 

pelo juiz, a final, mediante a complexidade da causa, nos termos previstos no n.º9 do art.º 

8.º do RCP (cfr. Tabela III)  

 

Aliás, o art.º 153.º do CEP, apenas isenta de custas o processo de Indulto. 

Artigo 153.º 

Custas 

Nos processos que corram termos pelo tribunal de execução das penas são devidas custas, sem prejuízo do disposto na 

lei em matéria de apoio judiciário, em conformidade com o Regulamento das Custas Processuais. 

O processo de indulto não está sujeito ao pagamento de quaisquer custas. 

A liquidação das custas é efetuada a final pela secção de processos, no prazo de cinco dias. 

Em caso de recurso, a liquidação é realizada após o trânsito em julgado da decisão final, no tribunal de execução das 

penas que tiver decidido em 1.ª instância. 

Sobre as quantias contadas ou liquidadas incidem juros de mora a partir do prazo estabelecido na lei para o respetivo 

pagamento. 

Em tudo o que não estiver previsto nos números anteriores é aplicável subsidiariamente o disposto no Regulamento 

das Custas Processuais. 

 

Taxa de Justiça 

A taxa de justiça que for devida, é paga a final, sendo fixada pelo Juiz em 

conformidade com a complexidade da causa e dentro dos limites fixados na Tabela III. - 

art. 8.º, n.º 9 do RCP - Processos especiais. 
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Se o juiz não fixar a taxa de justiça considera-se a mesma fixada no dobro do seu 

limite mínimo – n.º10 do art.º 8.º do RCP. Como o mínimo é ½ da UC, o dobro será 1 UC. 

MULTAS 

[arts. 27.º e 28.º, 32.º do RCP] 

 

As multas e outras penalidades são sempre fixadas de forma autónoma das custas. 

No Código de Processo Penal estão previstas várias penalidades, entre outras as do 

Art.º 116.º/1. 

As multas, penalidades e a taxa sancionatória excecional são devidas mesmo que o 

condenado seja isento de custas, goze do benefício do apoio judiciário ou tenha tido 

vencimento na causa. 

O despacho que condena em multa, penalidade ou taxa sancionatória excecional é 

passível de recurso, nos termos e prazos dos art.º 401.º n.º 1 al. d) e 411.º do Código de 

Processo Penal. 

 

PRAZO DE PAGAMENTO 

 

O prazo de pagamento das multas, penalidades ou taxa sancionatória excecional é 

de 10 dias após o trânsito em julgado do despacho que as fixou. 

Se a parte não tiver mandatário constituído ou for mero interveniente processual, 

após o trânsito em julgado do despacho de condenação, deverá ser notificada do prazo de 

pagamento e das cominações para a falta de pagamento. 

 

FALTA DE PAGAMENTO 
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Caso as multas e penalidades não sejam pagas no prazo de pagamento voluntário, 

transitam para a conta de custas do responsável com um acréscimo de 50%.  
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SUPLETIVO 

FORMAS DE PROCESSO 

Art.º 155.º nºs 1 e 2  

INTERNAMENTO 

HOMOLOGAÇÃO 

LIBERDADE 

CONDICIONAL 

LICENÇA DE SAÍDA 

JURISDICIONAL 

VERIFICAÇÃO DA 

LEGALIDADE 

IMPUGNAÇÃO 

MODIFICAÇÃO  DA 

EXECUÇÃO DA PENA DE 

PRISÃO 

INDULTO 

CANCELAMENTO 

PROVISÓRIO DO 

REGISTO CRIMINAL 

 

 

 

 

NOMINADAS INOMINADAS 



 

                                                                      73                                                        

    

 

 

 

 

INTERNAMENTO 

I – INTERNAMENTO ANTERIORMENTE DECRETADO 

Dispõe o art.º 502.º do CPP(42) (43) que o M.ºP.º envia, no prazo de cinco dias, após o 

trânsito em julgado, cópia de sentença que aplicar medida de segurança privativa de 

liberdade: 

- ao TEP 

- Serviços Prisionais 

- Serviços de Reinserção social e 

- à instituição onde  irá decorrer o internamento 

 

Início do processo 

O processo, no tribunal de execução das penas, inicia-se com a autuação de certidão 

da: 

- Sentença que declare a inimputabilidade e determine o internamento 

do arguido; 

- Sentença condenatória que determine o internamento de arguido 

imputável 44 em estabelecimento destinado a inimputáveis pelo tempo 

correspondente à duração da pena; 

                                                           
42

 A execução das medidas de segurança privativas da liberdade está regulada nos artigos 501.º, 502.º, 504.º e  

506.º do CPP, nos art.ºs 20.º,91.º a 95.º do CP e nos art.ºs 156.º a 171.º do CEP. 

43 que comporta uma tramitação em tudo idêntica à prevista no art.º 477.º do CPP para a execução da pena de 
prisão. 
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- Decisão que revogue a suspensão da medida de internamento e 

determine a execução. 

No caso de o arguido se encontrar privado de liberdade, a certidão deve fazer menção 

da sua localização. 

 

A quem é notificada a instauração do processo 

 

Independentemente de despacho,  

 

- é notificada : 

         ao arguido,  

comunicada ao tribunal da condenação e  

aos serviços de reinserção social  

 

Se o arguido estiver privado de liberdade é também notificada: 

à Direção-Geral dos Serviços Prisionais e  

ao diretor do estabelecimento a que o condenado esteja afeto. 

Defensor 

                                                                                                                                                                                      
44  Art.º 104 do CP – não se exclui nem se prejudica a possibilidade de concessão da liberdade condicional e 
não se afasta a colocação em estabelecimento comum logo que cessar a causa do internamento e pelo 
período de privação de liberdade que falta cumprir. 
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É obrigatória a presença de defensor (art.º 157.º n.º1 do CEP). Quando o condenado 

não tenha defensor constituído, o tribunal solicita à Ordem dos Advogados a nomeação de 

defensor.  

 

REGIME DE ACESSO AO DIREITO E AOS TRIBUNAIS 

O sistema de acesso ao direito e aos tribunais, mais vulgarmente conhecido por “Apoio 

judiciário”, encontra-se legalmente previsto na Lei n.º 34/2004, alterada pela Lei n.º 

47/2007, e destina-se a assegurar que a ninguém seja dificultado ou impedido, em razão 

da sua condição social ou cultural, ou por insuficiência de meios económicos, o 

conhecimento, o exercício ou a defesa dos seus direitos. 

O regime de acesso ao direito e aos tribunais aplica-se em todos os tribunais, 

independentemente da forma de processo, e é concedido independentemente da posição 

processual do requerente. 

 

O apoio judiciário compreende as seguintes modalidades 

 (cfr. art. 16º, nº 1 da citada Lei) 

- Dispensa de taxa de justiça e demais encargos com o processo; 

- Nomeação e pagamento da compensação de patrono; 

- Pagamento da compensação de defensor oficioso; 

- Pagamento faseado de taxa de justiça e demais encargos com o processo;  

- Nomeação e pagamento faseado da compensação de patrono;  

- Pagamento faseado da compensação de defensor oficioso;  

- Atribuição de agente de execução. 
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DISPOSIÇÕES ESPECIAIS SOBRE PROCESSO PENAL 

Art.º 39.º 

Nomeação de defensor 

Atenta a especificidade do processo penal, e de acordo com o n.º 4 do artigo 39.º 

da Lei n.º 34/2004, de 29 de julho, na redação dada pela Lei n.º 47/2007, de 28 de agosto 

(regime de acesso ao direito e aos tribunais – RADT), incumbe à secretaria do Tribunal, no 

âmbito do processo penal, proceder à apreciação da insuficiência económica do arguido, 

tendo em conta, nomeadamente, as suas declarações, não carecendo de prova 

documental. 

No Tribunal de Execução das Penas entendemos que o condenado deve emitir uma 

declaração de rendimentos, a qual permitirá ao oficial de justiça proceder à apreciação 

provisória da insuficiência económica45 daquele, através do simulador eletrónico46, no 

início do processo. 

O arguido que, em virtude do resultado da aplicação do simulador, tenha direito a apoio 

judiciário, a título provisório, em qualquer das modalidades previstas no RADT, será 

advertido que deverá requerer junto dos serviços da segurança social a concessão do 

respetivo benefício, sob pena de incorrer nas consequências previstas no artigo 39.º do 

RADT, que se seguem: 

 

CONSEQUÊNCIAS CONSAGRADAS NO ART.º 39.º DO RADT 

a) a) Se, posteriormente à concessão provisória, os serviços da segurança social 

decidirem não lhe conceder o benefício de apoio judiciário, será responsável pelo 

pagamento de € 150 (n.º 8); 

                                                           
45 Encontra-se em situação de INSUFICIÊNCIA ECONÓMICA aquele que, tendo em conta o rendimento, o 

património e a despesa permanente do seu agregado familiar, não tem condições objetivas para suportar 

pontualmente os custos de um processo.  

46
 Através dos simuladores de proteção jurídica utilizados pelos serviços da Segurança social em: 

http://195.245.197.202/left.asp?01.08.04 

http://195.245.197.202/left.asp?01.08.04
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b) Se se demonstrar que a sua declaração foi manifestamente falsa, será responsável 

pelo pagamento de € 750 (n.º 8 parte final); 

c) Concluindo a secretaria pela suficiência económica do arguido e caso este não 

tenha constituído advogado e for obrigatória ou considerada necessária ou 

conveniente a assistência de defensor, deve este ser nomeado, ficando responsável 

pelo pagamento de € 450 (n.º 9); 

d) Se o arguido não solicitar a concessão de apoio judiciário, junto da segurança social 

é responsável pelo pagamento de € 450 (n.º 7). 

 

A  - Revisão obrigatória 

A apreciação da situação do internado é obrigatória, independentemente de 

requerimento, decorridos dois anos sobre o início do internamento ou sobre a decisão 

que o tiver mantido. (Art.º 93.º e 94.º do CP e 158.º do CEP). 

Tramitação 

Até dois meses antes da data calculada para a revisão, oficiosamente ou a 

requerimento do Ministério Público, do internado ou do seu defensor, o Juiz: 

 Ordena, a realização de perícia psiquiátrica ou sobre a personalidade com 

vista a apurar se ainda sofre da anomalia psíquica que justifique o internamento. O 

relatório deve conter informação sobre a capacidade do internado para prestar 

declarações; 

 Ordena, oficiosamente ou a requerimento a realização de outras diligências 

com interesse para a decisão. 

 

- Os serviços de reinserção social enviam um relatório ao TEP, dentro do mesmo 

prazo, informando-o sobre a situação sócio-familiar e profissional do internado e a 

avaliação das suas perspetivas e necessidades de reinserção social; 
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- O estabelecimento remete relatório de avaliação sobre a evolução clínica e 

comportamental do internado. 

Audição do internado 

O Juiz designa data para audição do internado, se para tal este for considerado capaz. 

Deste despacho, é notificado o MP e o defensor, que podem estar presentes (cfr. n.º 5 do 

art.º 158.º), ficando as suas declarações consignadas em auto. 

 

B - Revisão a requerimento 

 

Nos termos do n.º1 do art.º 159.º do CEP e do art.º 93.º n.º1 do C.Penal, o tribunal 

aprecia a questão a todo o tempo se for invocada a existência de causa justificativa da 

cessação do internamento. 

 

Legitimidade 

Têm legitimidade para requerer a revisão invocando a existência de causa justificativa 

da cessação do internamento 

- o internado,  

- o seu representante legal, 

- o Ministério Público e  

- o diretor do estabelecimento.  

  

— O juiz, até dois meses antes da data calculada para a revisão: 

Ordena, a realização de perícia psiquiátrica ou sobre a personalidade e fixa 

prazo para a apresentação do respetivo relatório, o qual deve também conter juízo 

sobre a capacidade do internado para prestar declarações; 
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Determina a realização das demais diligências que se afigurem com interesse 

para a decisão. 

Pode ainda ordenar o envio do relatório dos serviços de reinserção social e do 

estabelecimento onde se encontra o internado. 

 

Audição do internado 

O Juiz designa data para audição do internado, se para tal este for considerado capaz. 

Deste despacho, é notificado o MP e o defensor, que podem estar presentes (cfr. n.º 5 do 

art.º 158.º). É elaborado auto com as declarações do internado. 

 

Alegações e vista ao Ministério Público 

Após a audição, é notificado o defensor para, em cinco dias, alegar o que tiver por 

conveniente. 

Juntas as alegações ou findo o prazo o processo vai com vista ao MP para, no prazo de 

cinco dias, emitir parecer, após o que será proferida decisão. 

  A decisão é notificada: 

 ao Ministério Público,  

 ao internado,  

 ao respetivo mandatário ou defensor e ao seu representante legal, se 

    tiver sido  este a requerer a revisão; 

  E comunicada  

 ao tribunal da condenação,  

 ao diretor do estabelecimento onde o internado se encontre,  



 

                                                                      80                                                        

    

 

 à Direção-Geral dos Serviços Prisionais e  

 aos serviços de reinserção social. 

 

Prorrogação do internamento 

 Dispõe o art.º 92.º n.º 1 do C.Penal que a causa do internamento é a perigosidade 

do inimputável. A cessação do estado determina a cessação do internamento. Contudo, se 

o facto praticado pelo inimputável corresponder a crime punível com pena superior a oito 

anos e houver o perigo da prática de novos factos da mesma espécie podem 

desaconselhar a libertação e surge a possibilidade de prorrogação47 por períodos sucessivos 

de 2 anos (n.º3 do art.º 92.º do CP). 

 

Execução e incumprimento da liberdade para prova 

À execução e incumprimento da liberdade para prova são correspondentemente 

aplicáveis as normas estabelecidas para a liberdade condicional – art.ºs 183.º a 187.º do 

CEP –, abordadas neste manual a - pág. 89 a 108. 

É ouvido obrigatoriamente o defensor.   

 

II – INTERNAMENTO DETERMINADO PELO T.E.P. 

Outros casos de aplicação do processo 

O processo de internamento é também aplicável: 

 

 1 .  Às situações de anomalia psíquica manifestada durante a execução da pena    

                                                           
47 - Podendo conduzir ao internamento “perpetuo” até se verificar a situação do nº1 do art.º 92.”O 

internamento finda quando o tribunal verificar que cessou o estado de perigosidade criminal” 
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   privativa da liberdade 48; 

 

 2 .  À decisão que revoga a LC ou a prestação de trabalho a favor da comunidade e 

o tribunal decide se o agente deve cumprir o resto da pena ou continuar o       

internamento pelo mesmo tempo (parte final do n.º 6 do artigo 99.º do Código     

Penal).  

 3 . Tratando-se de pena relativamente indeterminada, a partir do momento em que se     

                mostre cumprida a pena que concretamente caberia ao crime cometido, tendo 

sido recusada ou revogada a liberdade condicional, nos termos do n.º 3 do                   

artigo 90.º do  Código Penal. 

 

Início do processo 

 1 .  Nas situações de anomalia psíquica manifestada durante a execução da pena 

privativa da liberdade (alínea a) do n.º 1 do artigo 164.º do CEP), o processo inicia -se 

com: 

 O requerimento do condenado ou do seu representante legal,  

 do Ministério Público ou  

 do diretor do estabelecimento prisional a que aquele está afeto. 

 2 . No caso de revogação da prestação de trabalho a favor da comunidade ou a 

liberdade condicional -alínea b) do n.º 1 do artigo 164.º do CEP, o processo tem início  

   com  

 a autuação de certidão da sentença que revogue a prestação de trabalho a 

favor da comunidade ou a liberdade condicional. 

                                                           
48 - Nos casos previstos nos n.os 1 dos artigos 104.º, 105.º e 106.º do Código Penal. 
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 3 . Na hipótese de pena relativamente indeterminada prevista no n.º 2 do artigo 164.º 

do CEP , o processo inicia -se com  

 a autuação de certidão da decisão que, não tendo sido concedida ou tendo sido  

      revogada a liberdade condicional, declare cumprida a pena que concretamente  

      caberia ao condenado em pena relativamente indeterminada. 

  

A quem é notificada a instauração do processo 

Independentemente de despacho,  

 - é notificada 

        ao arguido,  

 comunicada ao tribunal da condenação e  

 aos serviços de reinserção social  

 - Se o arguido estiver privado de liberdade é também notificada: 

 à Direção-Geral dos Serviços Prisionais e  

 ao diretor do estabelecimento a que o condenado esteja afeto. 

 

Instrução 

Recebido o requerimento ou autuada a certidão, o juiz declara aberta a instrução e 

ordena: 

A realização de perícia psiquiátrica ou sobre a personalidade e avaliação da     

         capacidade do agente para prestar declarações; 
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    Elaboração de relatório aos serviços de reinserção social e avaliação das suas 

perspetivas e necessidades de reinserção social; 

 A realização de outras diligências necessárias à decisão. 

 

Declarada encerrada a instrução,  

é o defensor notificado para, em cinco dias, alegar o que tiver por conveniente, após o 

que são os autos continuados com vista ao Ministério Público para, no mesmo prazo, 

emitir parecer. 

 

 - A decisão é notificada: 

 Ao Ministério Público,  

 ao internado,  

ao respetivo mandatário ou defensor  

ao seu representante legal, se tiver sido este a requerer a revisão; 

 - Comunicada  

ao tribunal da condenação,  

ao diretor do estabelecimento onde o internado se encontre,  

à Direção-Geral dos Serviços Prisionais e  

aos serviços de reinserção social. 
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Substituição da prisão por prestação de trabalho a favor da comunidade 

 

Dispõe o art.º 169.º do CEP que o requerimento para a substituição do tempo de prisão 

por prestação de trabalho a favor da comunidade é apresentado até dois meses antes da 

data calculada para a revisão obrigatória ou no requerimento de revisão, devendo o 

condenado indicar as suas habilitações literárias e profissionais, a sua situação profissional 

e familiar e, se possível, a entidade na qual pretenda prestar trabalho. 

O tribunal pode solicitar informações complementares aos serviços de reinserção 

social, nomeadamente sobre o local e horário de trabalho. 

 

O Ministério Público emite parecer nos próprios autos. 

 

A decisão de substituição indica, o número de horas de trabalho e respetivo horário e a 

entidade a quem é prestado,  

 - Esta decisão é notificada: 

- ao recluso e  

- ao Ministério Público; 

    -  E comunicada  

 - aos serviços de reinserção social e  

- à entidade a quem o trabalho deva ser prestado. 

 

Incumprimento 

Revogação da prestação de trabalho a favor da comunidade 
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Se houver incumprimento da prestação de trabalho a favor da comunidade é 

correspondentemente aplicável o disposto quanto ao incidente de incumprimento da 

liberdade condicional –(cfr.art.º 185.º do CEP)- tratado a pág.105 a 108. 

 

É ouvido obrigatoriamente o defensor. 

 

Recursos  

É recorrivel: 

- Decisão que determine, recuse, prorrogue internamento ou cesse. 

- Decisão de substituição da pena prisão não cumprida por prestação de trabalho 

a favor da comunidade e a revogação desta. 

- Decisões de concessão, recusa ou revogação da liberdade para prova. 

 

Têm efeito suspensivo os recursos interpostos da decisão que: 

 

- Determine o internamento; 

- Substitua a pena de prisão ainda não cumprida por prestação de trabalho a 

favor da comunidade ou que revogue esta; 

- Revogue a liberdade para prova. 
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DISPOSIÇÕES LEGAIS: Art.ºs 21.º;138.º, n.º4, al.a); 172.º e 172.º-A do CEP         

 

HOMOLOGAÇÃO DOS PLANOS 

A presente lei aposta no planeamento do tratamento penitenciário e na elaboração de 

um plano individual de readaptação e para isso dispõe que a execução das penas e medidas 

de segurança é individualizada, programada e faseada, de forma a permitir uma 

aproximação progressiva à vida livre; 

 

Tipos de planos 

 PLANO INDIVIDUAL DE READAPTAÇÃO 

(DISPOSIÇÕES LEGAIS: N.º3 do art.º 18.º; n.º4 do art.º 19.º e 21.º do C.E.P.) 

   

Características: 

É elaborado desde que o remanescente da pena a cumprir exceda um ano.  

Dispõe sobre as medidas necessárias ao tratamento do recluso, duração e 

faseamento.  

Incide, em especial, sobre formação, trabalho, saúde e contactos com o exterior. 

É obrigatório para menores de 21 anos e para penas relativamente indeterminadas.  

É sempre, que possível, elaborado com a participação do recluso.  

O plano é periodicamente avaliado. 
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 PLANO TERAPÊUTICO e de REABILITAÇÃO 

(DISPOSIÇÕES LEGAIS: Art.º 128.º) 

 

Características: 

É obrigatório, no caso de medida de segurança privativa da liberdade ou de 

internamento de imputável em estabelecimento destinado a inimputáveis. 

Dispõe em função das necessidades, aptidões individuais e avaliação de risco. 

Compreende atividades ocupacionais e terapias individuais ou de grupo.  

É elaborado com a participação de especialistas em saúde mental. 

Obter, sempre que possível, a adesão e a participação do internado.  

O plano é periodicamente avaliado e atualizado. 

 

Tramitação 

Recebido e autuado o plano individual de readaptação ou o plano terapêutico e de 

reabilitação, a secretaria, independentemente de despacho, abre vista ao Ministério 

Público para que se pronuncie. 

De seguida, vão os autos conclusos ao juiz, o qual despacha no sentido de: 

 

  Homologar o plano,  

 - sendo notificado  

 ao Ministério Público e  

 ao recluso e  

 - comunicado, acompanhado de certidão integral do plano homologado,  
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 ao respetivo estabelecimento e  

 aos serviços de reinserção social. 

 

  Não homologar o plano,  

 - sendo o despacho notificado  

 ao Ministério Público e  

 - comunicado  

 ao estabelecimento para que, no prazo de 15 dias reformule o mesmo. 
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DISPOSIÇÕES LEGAIS: Art.ºs 138.º, n.º 4 al.s c),p) e r); 151.º; 173.º a 188.ºdo CEP.  

Art.ºs 61.º,63.º e 90.º, n.º1, do C.Penal 

 

LIBERDADE CONDICIONAL 

O Instituto da liberdade condicional foi introduzido em Portugal em 1893. E, não pode 

ser considerado como uma medida de clemência ou recompensa. É um período de transição 

entre a prisão e a liberdade definitiva, para o condenado recuperar o sentido de 

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

responsável, com o objetivo de não cometer crimes. 

Conforme estabelecido no art.º 61.º do C.P., a liberdade condicional passa a ser 

sempre suscetível de ser concedida, cumprida que seja ½ metade da pena, 

independentemente, da duração desta ou da natureza dos crimes por que o recluso foi 

condenado. 

Pressupostos da Liberdade Condicional 

 - A aplicação da Liberdade condicional depende sempre do consentimento do 

condenado – art.º 61.º nº.1 do CP  

  – de condenação transitada em julgado; 

  – de condenação em pena de prisão superior a 6 meses; 

  – do cumprimento de ½ da pena e no mínimo 6 meses se: 

a) For fundadamente de esperar, atentas as circunstâncias do caso, a vida 

anterior do agente, a sua personalidade e a evolução desta durante a execução da 
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pena de prisão, que o condenado, uma vez em liberdade, conduzirá a sua vida de 

modo socialmente responsável, sem cometer crimes; e 

b) A libertação se revelar compatível com a defesa da ordem e da paz social.  

 

 – do cumprimento de 2/3 da pena e, no mínimo 6 meses de prisão se: 

  For fundadamente de esperar, atentas as circunstâncias do caso, a vida 

anterior do agente, a sua personalidade e a evolução desta durante a execução da 

pena de prisão, que o condenado, uma vez em liberdade, conduzirá a sua vida de 

modo socialmente responsável, sem cometer crimes. 

 

 – logo que houver cumprido 5/6 da pena, quando a pena for superior a 6    

     anos. 

 

Abordagem ao art.º477.º do CPP 

 

 O Ministério Público no âmbito do n.º1 do art.º 477.º do CPP, solicita ao processo da 

condenação a entrega de 3 certidões. 

Se a decisão abranger vários arguidos, extrair-se-ão, oficiosamente, tantas certidões 

quantos os arguidos – Principio da Natureza Individual do Processo - (cfr. art.º 144.º n.º2 do 

CEP). 

Nos termos do n.º2 do art.º 477.ºdo CPP, deve o MP providenciar pela liquidação da 

pena, ficando no processo da condenação as datas calculadas para o termo da pena e (½, 

2/3 e 5/6) para efeitos da concessão da liberdade condicional, sempre que esta seja 

admissível nos termos previstos nos art.ºs 61.º e 62.º do C.P. 

No caso de pena relativamente indeterminada o MP indica a data referente ao limite 

mínimo, para efeitos do n.º1 do art.º 90.º do CP  
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Nos termos do n.º3 do art.º 477.º e tratando-se de pena relativamente indeterminada, 

o MP indica também, a data calculada para o fim da pena relativamente indeterminada, 

bem como as datas de revisão obrigatória referidas, nos termos do art.º 93.º n.º2 do CP. 

Dispõe o n.º 4 do art.º 477.º do CPP, que ao condenado 49 é comunicada a liquidação da 

pena, efetuada pelo MP e homologada pelo juiz, à qual se pode opor. 

 

Início do processo 

 

O Processo de Liberdade condicional inicia-se com a certidão da sentença ou 

acórdão,50 que aplicar pena privativa de liberdade, remetida pelo tribunal de 

condenação: 

  

- Ao TEP competente 

- Aos Serviços Prisionais 

- Aos Serviços de Reinserção Social. 

 

DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL  

 

TEMPO DA PRÁTICA DOS ATOS E CONTAGEM DOS PRAZOS  

 

Da contagem e decurso dos prazos judiciais em processo penal: 

(disposições aplicáveis — art.ºs. 103.º a 106.º CPP) 

                                                           
49 A comunicação ao condenado deve ser feita nos termos do art.º 113.º n.º9, 1.ª parte. 
50 A certidão deve conter a data do trânsito em julgado e todos os elementos constantes do art.º 477.º do 
CPP, bem como os elementos enunciados no art.º 25.º-D, n.ºs 1 e 2 da Portaria 114/2008 com as 
alterações introduzidas pela Portaria 195-A/2010 de 08-04-2010. 
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Os prazos para a prática de atos de processo penal contam-se segundo a regra da 

continuidade, nos termos do disposto no art.º 144.º, n.º 1 do Código de Processo Civil para 

onde nos remete o art.º 104.º, n.º 1 do CPP.  

Assim, são contados de forma contínua, suspendendo-se, durante as férias judiciais. 

 

Quando o prazo terminar em dia que os tribunais estiverem encerrados, transfere-se o 

seu termo para o 1.º dia útil seguinte.  

 

Na contagem dos prazos deve ter-se ainda em conta o disposto no art.º 279.º do C. 

Civil, não se incluindo o dia em que ocorrer o evento (dia da notificação) a partir do qual o 

prazo começa a correr, contando-se o último. 

Em processo penal, não é feita qualquer referência a prazos dilatórios, pelo que 

inexistem. 

 

Prática dos atos processuais: 

 

Os atos processuais praticam-se nos dias úteis, às horas de expediente dos serviços de 

justiça e fora do período de férias judiciais (art.º 103.ºdo C.P.P.). 

 

Correm e praticam-se durante as férias judiciais os seguintes atos processuais: 

 

 atos processuais de arguidos detidos ou presos, ou indispensáveis à garantia da 

liberdade das pessoas; 

 atos de inquérito e de instrução, bem como os debates instrutórios e 

audiências relativamente aos quais seja reconhecida, por despacho de quem a 
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elas presidir, vantagem em que o seu início, prosseguimento ou conclusão 

ocorra sem aquelas limitações; 

 atos de mero expediente, bem como as decisões das autoridades judiciárias, 

sempre que necessário. 

 

Correm também em férias judiciais os relativos aos atos referentes a: 

 processos sumários; 

 processos abreviados; 

 atos processuais relativos aos conflitos de competência; 

 requerimentos de recusa e pedidos de escusa; e 

 à concessão da liberdade condicional, quando se encontrar cumprida a 
parte da pena necessária à sua aplicação; 

 

Prazo para a prática de atos pelos sujeitos processuais 51 

(disposições aplicáveis — art.ºs. 105.º CPP) 

 

O sujeito processual (arguido, assistente e partes civis) tem o prazo de dez dias para 

praticar os atos, salvo disposição legal ou despacho em contrário (art.º 105.º do CPP). 

                                                           
51

     No decurso de um processo são várias as pessoas que nele intervêm. São as testemunhas que são inquiridas, 

o MP que profere despachos, os arguidos que são interrogados, os peritos que emitem as suas opiniões, os 

juízes que decidem sobre certas situações e sentenciam, os intérpretes que traduzem, enfim uma enorme 

quantidade de intervenientes que se movem no processo de acordo com certas regras e para a realização de 

determinados atos. Todos esses intervenientes são participantes processuais na medida em que participam ou 

colaboram na realização dos atos processuais. No entanto existem dois tipos de participantes processuais: Os 

chamados participantes comuns e os participantes especiais. 

Distinguindo-os uns dos outros, diremos que os participantes especiais são aqueles que imprimem ao 

processo uma certa orientação, enquanto os outros nada fazem. 

Assim poderemos dizer que os participantes especiais são os chamados sujeitos processuais ou seja, são 

os participantes a quem a lei confere poderes que lhes permitem influir no andamento do processo. 

Como sujeitos processuais o Código de Processo Penal considera: Os Tribunais (artigos 8.º a 47.º); O 

Ministério Público (artigos 48.º a 56.º) O arguido e seu defensor (artigos 57.º a 67.º); O assistente (artigos 68.º 

a 70.º) e as partes civis (artigos 71.º a 84.º). 
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Os atos podem ainda ser praticados fora do prazo desde que seja invocado justo 

impedimento, de acordo com o estipulado no art.º 107.º do CPP, cujo propósito é o de 

regulamentar a possibilidade da prática de atos, fora do prazo. 

 

Renuncia ao decurso de um prazo que está a correr em benefício de um sujeito 

processual - (disposições aplicáveis — art.ºs. 107.º CPP). 

O artigo 107.º, n.º 1 do CPP, trata da possibilidade da pessoa em benefício da qual for 

estabelecido um prazo, renunciar ao seu decurso bastando para tal, endereçar 

requerimento à autoridade judiciária que dirigir a fase processual, o qual é despachado em 

24 horas. 

 

 

Caso em que uma pessoa (sujeito processual ou interveniente acidental) pode praticar 

um ato processual fora do prazo estabelecido: 

(disposições aplicáveis — art.ºs. 107.º-A do CPP, 145.º,n.º 5 a 7 do CPC) 

 

Independentemente do justo impedimento, pode o ato ser praticado no prazo, nos 

termos e com as mesmas consequências que em processo civil, com as necessárias 

adaptações (n.º 5 do art.º 107.º do Código de Processo Penal). 

 

Há, por isso, que ter em conta o disposto no art.º 145.º, n.º 5 a 7, daquela disposição 

legal (Código de Processo Civil). 

Assim, desde que seja invocado justo impedimento, devem os autos ser presentes à 

Autoridade Judiciária respetiva, para decisão.  

Caso não seja invocado justo impedimento e forem solicitadas guias para pagamento 

da multa correspondente, devem estas ser passadas, ficando a validade do ato dependente 

do pagamento imediato, de uma multa fixada nos seguintes termos: 
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a) Se o ato for praticado no 1.º dia, a multa é equivalente a 0,5 UC; 

b) Se o ato for praticado no 2.º dia, a multa é equivalente a 1 UC; 

c) Se o ato for praticado no 3.º dia, a multa é equivalente a 2 UC.» 

 

 

Praticado o ato em qualquer dos três dias úteis seguintes sem ter sido paga imediatamente 

a multa devida, logo que a falta seja verificada, a secretaria, independentemente de 

despacho, notifica o interessado para pagar a multa, acrescida de uma penalização de 25% 

do valor da multa, desde que se trate de ato praticado por mandatário (n.º 6 do art.º 145º 

CPC). 

 

Se o ato for praticado diretamente pela parte, em ação que não importe a constituição 

de mandatário, o pagamento da multa só é devido após notificação efetuada pela 

secretaria, na qual se prevê um prazo de 10 dias para o referido pagamento (n.º 7 do art.º 

145.º CPC). 
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TABELA de CÁLCULO  

 

CÓDIGO PROCESSO PENAL 

 

Art.º 107-A do C.P.P. e n.OS 5 a 7 do art.º 145.º do CPC 

 

UC – 102 € 

 

  Processos  do T.E.P. 

  1º Dia      0,5 UC         51 € 

  2ºDia        1 UC         102 € 

  3ºDia        2 UC        204 € 

  Falta de Pagamento 

Art.º 145.º nº 6 e 7 do 

CPC 

 

25% do valor da 

multa 

1º Dia -   63,75 € 

2º Dia - 127,50 € 

3.ºDia –255,00 € 

 

 

 

Dos prazos para a prática dos atos por oficiais de justiça: 

(disposições aplicáveis — art.º. 106.º CPP) 

 

Aos funcionários de justiça interessa ter em especial atenção o disposto no art.º 106.º 

CPP, sendo os termos do processo lavrados, e os mandados passados no prazo de DOIS 

DIAS. 
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Caso se trate de processos urgentes (quando houver arguidos detidos ou presos e o 

prazo ali fixado afetar o tempo de privação da liberdade) a lei fala em “imediatamente e 

com preferência sobre qualquer outro serviço” (cfr. art.º 106.º, n.º 2 CPP). 

Tramitação do processo de liberdade condicional 

Instrução 

Recebida no TEP, a certidão do tribunal de condenação no âmbito do art.º 477.º n.º 1 

do CPP, seja por transmissão eletrónica de dados seja por outra via, a seção central 

procede ao registo do Processo Único de Recluso, se ainda não existir (n.º1 do art.º 25.º-B 

da Portaria 114/2008, com as alterações da Portaria n.º 195-A/2010 de 8 de abril.  

Podendo existir divergências nas datas indicadas, o TEP deve fixar, as datas para 

efeitos de apreciação da liberdade condicional. 

 

Podem surgir 2 situações: 

– A data, para o TEP, se pronunciar sobre a concessão da liberdade condicional estar 

próxima ou,  

- A data para apreciação da liberdade condicional ser ainda muito distante. 

No 2.º caso haverá que agendar a data concreta dos 90 dias anteriores à apreciação da 

liberdade;  

no 1.º caso o juiz do TEP, solicita nos termos do art.º 173.º n.º1 al.s a), b) e c) do CEP: 

 

- Relatório dos serviços prisionais contendo avaliação da evolução da personalidade do 

recluso durante a execução da pena, das competências adquiridas nesse período, do seu 

comportamento prisional e da sua relação com o crime cometido; 

- Relatório dos serviços de reinserção social contendo avaliação das necessidades 

subsistentes de reinserção social, das perspetivas de enquadramento familiar, social e 
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profissional do recluso e das condições a que deve estar sujeita a concessão de liberdade 

condicional, ponderando ainda, para este efeito, a necessidade de proteção da vítima; 

- outros elementos, oficiosamente ou a requerimento do Ministério Público ou do 

condenado, que se afigurem relevantes para a decisão. 

A instrução deve estar concluída até 60 dias52 antes da data admissível para a 

concessão da liberdade condicional (art.º 173.º do CEP). 

 

Recebidos os relatórios e todos os elementos solicitados, o juiz encerra a instrução, por 

despacho, e convoca o conselho técnico53 para um dos 20 dias 54 seguintes e designa hora 

para a audição do recluso. 

 

Este despacho  

- é NOTIFICADO 

-ao Ministério Público,  

-ao recluso,  

-ao defensor, quando o tenha,  

- e comunicado ao estabelecimento prisional e  

- aos serviços de reinserção social. 

 

 

 

                                                           
52 O prazo de 60 dias é reduzido para 30, nos casos em que a sentença condenatória transitar em julgado 
após o 90.º dia anterior à data admissível para a concessão da liberdade condicional (art.º 181.º do CEP). 
53 Ver art.ºs 142.º e 143.º do CEP sobre competência, presidência e composição. 
54 Este prazo de 20 dias é reduzido a 10 dias nos termos do art.º 181.º al.b). 
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Conselho técnico 

 O Conselho Técnico reúne no dia agendado, presta os esclarecimentos que forem 

solicitados, emite parecer,55 quanto à concessão da liberdade condicional e às condições a 

que a mesma deve ser sujeita. 

Em caso de se optar que a liberdade condicional seja subordinada a regime de prova, o 

juiz solicita aos serviços de reinserção social a elaboração, no prazo de 15 dias,56 do plano 

de reinserção social. 

É lavrada ata da reunião do conselho técnico (art.º 175.º n.º4 do CEP). 

 

 

Audição do recluso 

 

O recluso é ouvido, obrigatoriamente, pelo juiz em ato seguido à reunião do conselho 

técnico, para que este possa oferecer provas e, nomeadamente, para dar o 

consentimento57. 

Caso estejam presentes, é dada a palavra ao MP e ao defensor. 

A audição do recluso é reduzida a auto (cfr. art.º 176.º do CEP). 

 

 

Parecer do Ministério Público  

O Ministério Público, nos cinco dias58 seguintes à audição do recluso, emite, nos 

próprios autos, parecer quanto à concessão da liberdade condicional e às condições a que 

esta deva ser sujeita. 

                                                           
55 Ver votação art.º 143 do CEP. 
56 Prazo reduzido a metade nos termos do art.º 181.º al.b) do CEP. 
57 Requisito necessário para uma eventual concessão da liberdade condicional – art.º 61.º n.º1 do CP. 
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Decisão 

 

Reunidos todos os elementos no processo, nomeadamente, o parecer do MP, o TEP 

decide pela concessão ou recusa da liberdade condicional. 

 

Se for  

 

CONCEDIDA A LIBERDADE CONDICIONAL 

CONCEDIDA A LIBERDADE CONDICIONAL 

o juiz : 

- Determina a data do seu termo; 

- Determina a data em que se cumprem os cinco anos, no caso e para os efeitos 

previstos nos n.os 5 do artigo 61.º e 2 do artigo 90.º do Código Penal; 

- Fixa as condições a que a mesma fica sujeita, nomeadamente regras de conduta 

ou outras obrigações, a residência concreta para onde vai o libertado, não podendo 

este dela se ausentar ou mudar sem dar conhecimento e obter autorização do TEP; 

e 

- Aprova o plano de reinserção social,59 se impuser regime de prova60. 

 

 

                                                                                                                                                                                      
58 Prazo reduzido a metade nos termos do art.º 181.º al.b) do CEP. 
59 O plano de reinserção social contem objetivos de ressocialização, deveres e regras de conduta a atingir pelo 
condenado, sendo dado a conhecer ao condenado, obtendo-se, sempre que possível, o seu acordo antecipado 
(cfr. art.º 54 do C.P.).  
60 Liberdade para prova no âmbito do art.º 94.º do C.Penal. 
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A QUEM É NOTIFICADA A DECISÃO  

 

- ao recluso entregando-se cópia da decisão;  

- ao defensor;  

- ao Ministério Público e,  

 

após trânsito em julgado, comunicada  

- aos serviços prisionais 

- aos serviços de reinserção social e, 

 - ao serviço de estrangeiros e fronteiras no caso de decisão que determine a           

execução da pena de expulsão  

- aos demais serviços ou entidades 61 que devam intervir na execução da   

 liberdade condicional e  

- aos serviços de identificação criminal, através de boletim do registo criminal. 

 

NOTA: 

RECLUSOS ESTRANGEIROS 

A lei n.º 23/2007, de 04.07, no artigo 151.º, veio 

consignar que: 

“Sendo decretada a pena acessória de expulsão, o 

juiz de execução de penas ordena a sua execução logo 

que estejam cumpridos dois terços da pena de 

                                                           
61 - Nomeadamente entidade patronal, SEF quando se trata de libertação de estrangeiros. 
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prisão.” –n.º 4. 

“O juiz de execução das penas pode decidir a 

antecipação da execução da pena acessória de 

expulsão, em substituição da concessão de liberdade 

condicional, logo que julgue preenchidos os 

pressupostos desta e desde que esteja cumprida 

metade da pena de prisão.” – n.º 5. 

 

 

Suspensão da decisão 

O juiz pode suspender a decisão, por um período não superior a três meses, tendo em 

vista a verificação de determinadas circunstâncias ou condições ou a elaboração e 

aprovação do plano de reinserção social (art.º 178.º do CEP). 

 

Recurso 

O recurso é limitado à questão da concessão ou recusa da liberdade condicional. 

 

Quem tem legitimidade para recorrer 

 

-O Ministério Público quanto à decisão de concessão ou de recusa.  

-O recluso, apenas quanto à decisão de recusa da liberdade condicional. 

 

NOTA: 

Tem efeito suspensivo e reveste natureza urgente, 

nos termos do artigo 151.º do CEP, o recurso da 

decisão de concessão quando os pareceres do 
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conselho técnico e do Ministério Público tiverem sido 

contrários à concessão da liberdade condicional. 

Execução da liberdade condicional 

 

Relatórios 

 Colocado o recluso em liberdade condicional, os serviços de reinserção social e os 

outros serviços ou entidades que devam intervir, para apoio e vigilância do cumprimento 

das regras de conduta fixadas, no decurso da execução, remetem ao TEP relatórios 

periódicos de acompanhamento e comunicam qualquer circunstância relevante no 

comportamento estipulado no plano fixado para o condenado. 

 

Duração da liberdade condicional 

A liberdade condicional tem uma duração igual ao tempo de prisão que falte 

cumprir, até ao máximo de 5 anos, considerando-se extinto o excedente da pena, se tal 

liberdade não for revogada – artigo 61.º, n.º5 do CP.  

 

Extinção da pena 

Com alguma antecedência do termo da liberdade condicional, a secretaria abre 

conclusão ao juiz que ordena a requisição do CRC e informações às entidades encarregadas 

pela vigilância, sobre o comportamento e o cumprimento das obrigações impostas ao 

condenado. Não tendo ocorrido qualquer incumprimento do plano de reinserção social ou 

das regras de conduta impostas e não havendo motivos para a revogação, o juiz declara 

extinta a pena (cfr. art.º 187.º do CEP e 57.º do Código Penal). 
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NÃO CONCEDIDA A LIBERDADE CONDICIONAL 

NÃO CONCEDIDA A LIBERDADE CONDICIONAL 

 Nos casos em que a liberdade condicional não tenha sido concedida, após pareceres 

do conselho técnico e do Ministério Público nos termos dos art.ºs 175.º e 177.º do CEP há 

lugar à 

 

Renovação da instância 

 nos termos do art.º 180.º do CEP, sendo necessário:  

- que já tenha sido concedida a liberdade condicional; 

- que esta liberdade condicional tenha sido revogada; 

- que a prisão haja de prosseguir por mais de um ano 

 

Nos casos em que a liberdade condicional não tenha sido concedida e a prisão haja de 

prosseguir por mais de um ano, a instância renova-se de 12 em 12 meses 62 a contar da 

data em que foi proferida a anterior decisão. 

 

Tratando-se de pena relativamente indeterminada, a instância renova -se: 

- Decorrido um ano sobre a não concessão da liberdade condicional; 

- Decorridos dois anos sobre o início da continuação do cumprimento                      

       da pena quando a liberdade condicional for revogada.  

                                                           
62 Na prática, o cálculo dos 2/3 das penas apesar de exigida na lei perdeu completamente o interesse prático 
dada a norma do n.º1 do art.º 180.º do CEP. 
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Na renovação da instância aplicam-se, com as devidas adaptações, as regras previstas 

para a tramitação da instrução da liberdade condicional – PAG. 97 a 100 deste texto de 

apoio. 

 

INCIDENTE DE INCUMPRIMENTO 

INCIDENTE DE INCUMPRIMENTO 

Ao longo do período da liberdade condicional pode o condenado não cumprir com as 

regras acordadas e haver incumprimento. 

 

O incumprimento 

 Pode resultar 

- da prática de novos crimes cometidos durante o período da liberdade condicional; ou 

- incumprimento do plano de reinserção social ou das regras de conduta impostas. 

 

Quem faz a comunicação do incumprimento 

-O Tribunal da condenação envia, ao TEP, cópia da decisão condenatória, nos 

casos da prática de novos crimes. 

- Os serviços de reinserção social e  

-demais serviços ou entidades que intervenham na execução da liberdade 

condicional, logo que detetem alguma alteração no comportamento do 

condenado, incumprimento do plano de reinserção social ou das regras de 

conduta impostas. 
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INÍCIO do Incidente de incumprimento 63 

O incidente de incumprimento inicia-se com a autuação de comunicação por via da 

certidão enviada pelo Tribunal de condenação ou da comunicação dos serviços de 

reinserção social ou outros serviços. 

 

Existindo já Processo único de Recluso, este incidente de incumprimento é autuado e 

corre por apenso, conforme estatui os n.ºs 1, 2 e 3  do art.º145.º do CEP e os n.ºs 1, 2 e 3 

do art.º 25.º-B  da Portaria 114/2008, com as alterações introduzidas pela Portaria 195-

A/2010 de 8 de abril. 

 

DUAS SITUAÇÕES podem ocorrer: 

- o recluso regressa ao Estabelecimento prisional 

- ou o recluso anda fugido “a monte” 

 

No 1.º caso o juiz indica data e local para a audição do condenado, que ocorrerá num 

dos 10 dias posteriores 64. 

No 2.º caso o juiz ordena a passagem de mandados de captura (cfr. 97.º,2 CEP)  

 

A abertura deste processo  

 é notificada 

- ao Ministério Público,  

- aos serviços de reinserção social e aos demais serviços ou entidades,  

                                                           
63 - Era designado no ora revogado Decreto-Lei n.º783/76, Processo de Revogação da Liberdade Condicional. 
64 - Estes 10 dias contados a partir da data de autuação e não da conclusão – n.ºs 1 e 2 do art.º 185.º do CEP. 
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- ao condenado e  

- seu defensor, com indicação dos factos em causa e da data e local designados 

para a audição, a qual ocorre num dos 10 dias posteriores. 

 

Após a audição do condenado, o juiz ordena as diligências que entenda necessárias. O 

Ministério Público emite parecer quanto às consequências do incumprimento. 

 

A decisão do juiz (Revogação da LC ou Não Revogação da LC)  

- é notificada 

  - ao recluso,  

- ao defensor e  

- ao Ministério Público  

e, após trânsito em julgado,  

- comunicada  

-aos serviços prisionais; 

- aos serviços de reinserção social,  

- aos demais serviços ou entidades que estivessem a intervir na execução da 

liberdade condicional e,  

 

em caso de revogação,  

- aos serviços de identificação criminal, através de boletim do registo criminal. 
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Em caso de revogação, o Ministério Público 65 efetua o cômputo da pena de prisão que 

vier a ser cumprida, para efeitos do n.º 3 do artigo 64.º do Código Penal, sendo o cômputo, 

depois de homologado pelo juiz, comunicado ao condenado. 

 

Recurso 

 

Dispõe o art.º 186.º do CEP que podem recorrer o condenado e o Ministério Público. 

O recurso é limitado à questão da revogação ou não revogação da liberdade 

condicional. 

Em caso de revogação, o recurso tem efeito suspensivo e reveste natureza urgente, nos 

termos do artigo 151.º. 

 

Período de adaptação à liberdade condicional 

Período de adaptação à liberdade condicional 

 

O n.º 2 do art.º 8.º da Lei n.º 115/2009 revogou o art.º 484.º do CPP substituído pelo 

art.º 188.º do CEP. 

O condenado pode agora requerer ao tribunal de execução das penas a concessão de 

adaptação à liberdade condicional66 em regime de permanência na habitação com 

fiscalização por meios técnicos de controlo à distância, a partir de dois meses antes da 

                                                           
65 Junto do tribunal de execução das penas (art.º 185.º n.º8 do CEP). 
66 - O Ac. do Supremo Tribunal de Justiça n.º 14/2009, de 20/11, que fixou a seguinte jurisprudência: '«O 

período de adaptação à liberdade condicional previsto no artigo 62.º do Código Penal pode ser concedido, 

verificados os restantes pressupostos, a partir de um ano antes de o condenado perfazer metade, dois 

terços ou cinco sextos da pena, com o limite de cumprimento efetivo de um mínimo de 6 meses de prisão»' 

http://www.dre.pt/pdf1s/2009/11/22600/0844208450.pdf
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data indicada para a apreciação da liberdade condicional. Pode requerer 14 meses antes 

da data indicada para a apreciação da liberdade condicional.  

 

O requerimento é apresentado no estabelecimento prisional com indicação do local 

onde o recluso pretende residir e declaração de consentimento das pessoas que consigo 

habitam. 

 

O diretor remete ao tribunal de execução das penas, no prazo de oito dias, o 

requerimento acompanhado de nota biográfica. 

 

Em caso de não rejeição, o juiz solicita: 

 

-Relatório dos serviços prisionais contendo avaliação da evolução da personalidade do 

recluso durante a execução da pena, das competências adquiridas, do seu comportamento 

prisional e da sua relação com o crime cometido; 

Relatório dos serviços de reinserção social contendo informação relativa à existência 

das condições legalmente exigíveis para a permanência na habitação com fiscalização por 

meios técnicos de controlo à distância e avaliação das necessidades subsistentes de 

reinserção social, das perspetivas de enquadramento familiar, social e profissional do 

recluso, das condições a que deve estar sujeita a antecipação da liberdade condicional, 

ponderando ainda, para este efeito, a necessidade de proteção da vítima. 

Outros elementos que considere relevantes, determinando um prazo para a sua 

apresentação. 
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TRAMITAÇÃO 

Segue a tramitação da liberdade condicional, para onde nos remete o n.º6 do art.º 

188.º,e abordada a fl.s 97 a 101, deste manual. 

 

 

O despacho que concede o período da adaptação à liberdade condicional: 

- Determina a data do seu termo; 

- Determina a data em que se cumprem os cinco anos, no caso e para os efeitos               

previstos nos n.os 5 do artigo 61.º e 2 do artigo 90.º do Código Penal; 
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- Fixa as condições a que a mesma fica sujeita, nomeadamente regras de conduta 

ou outras obrigações, a residência concreta para onde vai o libertado, não podendo 

este dela se ausentar ou mudar sem dar conhecimento e obter autorização do TEP; 

e 

- Aprova o plano de reinserção social,67 se impuser regime de prova68. 

 

A execução da adaptação à liberdade condicional em regime de permanência na 

habitação, é efetuada pelos serviços de reinserção social que imediatamente após a 

libertação do recluso, procedem à instalação dos meios técnicos de controlo à distância, 

retirando-os no termo do período. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
67 O plano de reinserção social contem objetivos de ressocialização, deveres e regras de conduta a atingir pelo 
condenado, sendo dado a conhecer ao condenado, obtendo-se, sempre que possível, o seu acordo antecipado 
(cfr. art.º 54 do C.P.).  
68 Liberdade para prova no âmbito do art.º 94.º do C.Penal. 
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69 

(Disposições legais: art.ºs 79.º; 138.º, n.º 4, al.b); 189.º a 196.º) 

 

LICENÇA DE SAÍDA JURISDICIONAL 

 

O art.º 76.º do CEP estabelece dois tipos de licenças de saídas: 

   As licenças de saída administrativas70 e 

   As licenças de saída jurisdicionais 

  

NOTA: 

As licenças de saída administrativas foram objeto 

de análise a fls. 25 a 28, deste manual. 

 

Vamos debruçarmo-nos sobre as licenças de Saída Jurisdicionais as quais podemos 

definir como concessões de saída do E.P. permitidas ao condenado pelo Juiz do TEP, 

verificados certos requisitos legais e que têm como finalidade a manutenção e promoção 

dos laços familiares e sociais e a preparação para a vida em liberdade. 

 

                                                           
69 No Dec.-lei n.º 783/76, ora revogado, eram designadas por SAIDAS PRECÁRIAS PROLONGADAS. 
70 Designadas no Dec.-lei n.º783/76, ora revogado, por SAÍDAS DE CURTA DURAÇÃO 
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Apresentação e instrução do requerimento 

A concessão de licença de saída jurisdicional é requerida pelo recluso. 

O requerimento é apresentado na secretaria do respetivo estabelecimento prisional, 

onde é registado. 

 

 Este requerimento é remetido ao tribunal de execução das penas instruído com os 

seguintes elementos: 

 

  Registo disciplinar; 

 Informação sobre o regime de execução da pena ou medida privativa da 

liberdade, data do início da privação da liberdade, processos pendentes, se 

os houver, medidas de coação impostas e eventual evasão. 

 

Tramitação 

Autuado o processo, é concluso ao juiz, que pode: 

- indeferir liminarmente 71, terminando o processo; 

- convidar ao aperfeiçoamento, oficiando ao E.P., ou 

- designar dia e hora para a reunião do conselho técnico. 

 

 Se o juiz designa dia para a reunião do conselho técnico o despacho  

- é notificado: 

                                                           
71 - O juiz indefere liminarmente o requerimento quando dos elementos que instruem o processo resulte a não 
verificação dos requisitos previstos no artigo 79.º do CEP e analisados a fl.s 24 e 25, deste manual. 
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- ao Ministério Público e  

 

 - comunicado  

- ao estabelecimento prisional e  

- aos serviços de reinserção social. 

 

Conselho técnico 

 

O conselho técnico emite parecer, quanto à concessão da licença de saída jurisdicional 

e às condições a que a mesma deve ser sujeita. 

 

Sempre que o entender necessário, o juiz interrompe a reunião do conselho técnico e 

procede à audição do recluso72, na presença do Ministério Público. 

 

É lavrada ata da reunião do conselho técnico, da qual consta súmula das declarações do 

recluso. 

 

Decisão 

 

O Ministério Público, querendo, emite parecer, após o que o juiz profere decisão 

ditada para a ata. 

                                                           
72 - Não é regra a audição do recluso. Se o juiz tiver que ouvir o recluso, marca nova data e convoca o M.ºP.º. 
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Em caso de conceder a licença de saída jurisdicional, o juiz fixa a sua duração e 

condições. 

Quando não a conceder, pode o juiz, fixar prazo inferior ao previsto na lei para a 

renovação do pedido. 

 

NOTA: 

Em caso de concessão é entregue ao recluso no ato 

da notificação, pelo funcionário do E.P., cópia da 

decisão, duplicado do mandado de saída e explicadas 

as condições da concessão bem como das sanções a 

que fica sujeito no caso de incumprimento – art.º 

193.º do CEP. 

 

 - A decisão é notificada:  

-  ao Ministério Público,  

-  ao recluso e  

      

- ainda comunicada  

- aos serviços de reinserção social e 

- demais serviços ou entidades que devam acompanhar o cumprimento das 

    condições eventualmente impostas. 
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Incumprimento 

Em caso de incumprimento é imediatamente comunicado ao tribunal de execução 

das penas pelo diretor do estabelecimento prisional e por quaisquer outras entidades ou 

serviços que devam acompanhar a sua execução. 

 

Incidente de incumprimento73 

 

Inicia-se com a autuação da comunicação.  

 

 E, DUAS SITUAÇÕES podem ocorrer: 

- o recluso regressa ao Estabelecimento prisional 

- ou o recluso anda fugido “a monte” 

 

É concluso ao juiz que: 

 

No caso do recluso não ter regressado ao Estabelecimento Prisional, na data indicada, 

é ordenado, de imediato, a passagem de mandado de captura. 

 

No 1.º caso o juiz indica data e local para a audição do condenado, que ocorrerá num 

dos 10 dias posteriores. 

A obrigatoriedade de assistência de advogado (cfr.147.º n.º2 e 185.º) 

A abertura deste processo  

                                                           
73 - Era designado por REVOGAÇÃO DE SAÍDA PRECÁRIA DE LONGA DURAÇÃO. 
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 é notificada 

- ao Ministério Público,  

- aos serviços de reinserção social e aos demais serviços ou entidades,  

- ao condenado e  

- seu defensor, com indicação dos factos em causa e da data e local designados 

para a audição, a qual ocorre num dos 10 dias posteriores. 

 

A audição ou a falta injustificada do condenado vale como efetiva audição. 

Em caso de audição do condenado, o juiz ordena as diligências que entenda 

necessárias. O Ministério Público emite parecer quanto às consequências do 

incumprimento. 

 

   - Seguidamente o juiz profere decisão que é notificada  

- ao recluso,  

- ao defensor;  

- ao Ministério Público e,  

- após trânsito em julgado, comunicada  

- aos serviços prisionais e de 

- reinserção social. 
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Em caso de revogação, o Ministério Público junto do tribunal de execução das penas 

efetua o cômputo da pena de prisão que vier a ser cumprida, indicando as datas 

calculadas para o termo da pena e para os efeitos da aplicação da liberdade condicional e 

da adaptação à liberdade condicional, sendo o cômputo, depois de homologado pelo juiz, 

comunicado ao condenado. 

 

Recursos 

 

Quem tem legitimidade 

 

-O Ministério Público pode recorrer da decisão que conceda, recuse ou revogue                                          

a  licença de saída jurisdicional. 

-O recluso apenas pode recorrer da decisão que revogue a licença de saída                    

jurisdicional. 

 

O recurso interposto da decisão que conceda ou revogue a licença de saída 

jurisdicional tem efeito suspensivo. 
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Disposições legais: art.ºs 141.º, al.b); 197.º a 199.ºdo CEP 

 

VERIFICAÇÃO DA LEGALIDADE 

Objeto 

 O processo de verificação da legalidade tem por objeto a apreciação, pelo 

Ministério Público, da legalidade das decisões dos serviços prisionais que, nos termos do 

presente Código, lhe devam ser obrigatoriamente comunicadas para esse efeito. 

 O Ministério Público tem agora uma ampla legitimidade para intervir, recorrer e 

tomar uma posição ativa em prol da defesa e direitos do recluso. 

 

 

DECISÕES SUJEITAS A VERIFICAÇÃO DA LEGALIDADE 

 

    

   - Art.º 15.º n.º6 

- Art.º 69.º n.º2 – art.º 138.º n.º4 al.g) 

- Art.º 92.º n.º6 

- Art.º 93.º n.º 5 
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Comunicação das decisões 

No âmbito do art.º 198.º do CEP, os serviços prisionais74 comunicam ao Ministério 

Público, no prazo de vinte e quatro horas, as decisões sujeitas a verificação da 

legalidade, acompanhadas dos elementos que serviram de base à decisão. 

Tramitação 

Recebida a comunicação é autuado e concluso  o processo ao MP. 

o Ministério Público: 

Profere despacho liminar de arquivamento quando conclua pela legalidade da 

decisão; ou 

Impugna, nos próprios autos, a decisão, requerendo a respetiva anulação. 

 

O MP tem o prazo de 8 dias para impugnar ( cfr.art.º 203.º n.1 do CEP), a contar da 

comunicação ou da notificação da decisão. 

 

O processo de verificação da legalidade é um processo urgente. Corre em férias (cfr. 

art.º 151.º n.º1 do CEP) 

 

 

 

                                                           
74 - O RGEP (Regulamento Geral dos Estabelecimentos Prisionais - DL. 51/2011 

Artigo 258.º 
Comunicações e notificações 

1 — As comunicações previstas no presente Regulamento Geral, nomeadamente entre os 
estabelecimentos prisionais, os serviços centrais e os tribunais de execução das penas são efetuadas, sempre 
que possível, por via eletrónica, em condições que permitam a verificação da sua autenticidade. 

2 — As notificações ao recluso são efetuadas por notificação pessoal e, caso o mesmo recuse a 
notificação, o facto é certificado com recurso a, pelo menos, uma testemunha. 
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Disposições legais: Art.ºs 138.º, n.º4, al.g);199.º, al.b); 200.º a 215.º 

 

IMPUGNAÇÃO 

Decisões impugnáveis 

 

Dispõe o art.º 7.º n.º 1 al. m) do CEP que um dos direitos do recluso é impugnar 

perante o TEP a legalidade de decisões dos serviços prisionais. 

Assim, o recluso passa a poder impugnar a legalidade das decisões de proibição de 

visitas, de restrição de contactos telefónicos, de não autorização de entrevista, de 

revogação de licença de saída ou de aplicação das medidas disciplinares de 

permanência obrigatória no alojamento e de internamento em cela disciplinar. 

 

As decisões dos serviços prisionais são impugnáveis, nos casos previstos no presente 

Código e que seguem.  

 - Art.º 65.º n.º5  

   -Art.º 70.º n.º5 

   - Art.º 75.º n.º4 

 - Art.º 85.º n.º2 

 -Art.º 114.º ___ 105 n.º1 al.s f) e g) 
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Efeito da impugnação 

— A regra é a impugnação não ter efeito suspensivo. 

— As impugnações com efeito suspensivo revestem natureza urgente75, são 

tramitadas imediatamente e com preferência sobre qualquer outra diligência. Estão neste 

caso as decisões de: 

-aplicação das medidas disciplinares de permanência obrigatória no 

alojamento e de 

-internamento em cela disciplinar. 

(cfr. art.º, 114.º, n.º1, e 138.º, n.º4, al. g ) 

 

Prazo e forma 

— É de oito dias o prazo para a impugnação, a contar da comunicação ou da notificação                       

da decisão, 

— É de cinco dias o prazo para a impugnação de decisão disciplinar. 

— A impugnação não obedece a formalidades especiais, mas deve conter súmula das 

razões de facto ou de direito, indicando os meios de prova que pretende ver produzidos ou 

especificar as normas jurídicas que julga terem sido violadas. 

 

Despacho liminar 

 

— Recebida a impugnação, o juiz despacha, no prazo de cinco dias, no sentido de: 

- rejeitar,  

- admitir ou 

                                                           
75 - Ver art.º 151.º do CEP – Processos urgentes 



 

                                                                      123                                                        

    

 

- mandar aperfeiçoar. 

 

Instrução 

— Admitida a impugnação, o juiz notifica o autor da decisão, bem como o Ministério 

Público quando não seja o impugnante, para, querendo, se pronunciarem, no prazo de 

cinco dias. 

— Oficiosamente ou a requerimento, o juiz determina a realização das diligências de 

prova que entender necessárias. 

 

NOTA: 

No caso de impugnação de decisão disciplinar, a 

secretaria, independentemente de despacho, 

solicita, pelo meio mais expedito, aos serviços 

prisionais cópia do processo disciplinar e de 

relatório médico, se o houver. 

 

Decisão 

 

— Produzida a prova, quando a ela houver lugar, o juiz profere decisão76, que  

 

- é notificada: 

- ao Ministério Público,  

- ao recluso,  

                                                           
76 O tribunal não pode modificar em prejuízo do recluso, as medidas disciplinares da decisão impugnada. 
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- ao autor do ato impugnado e  

- demais entidades que por ela possam ser afetadas. 

 

 

 

NOTA: 

Não são passíveis de recurso ordinário as decisões do 

Tribunal de Execução das Penas proferidas no 

processo de impugnação de decisões da administração 

prisional, pois já está assegurada uma dupla instância 

de apreciação: administrativa e judicial. 

 

Obrigação de executar a decisão 

— O autor da decisão impugnada, deve: 

    -Tomar nova decisão, no prazo máximo de cinco dias, se a decisão foi 

anulada; 

    -Executar a sentença proferida pelo tribunal de execução das penas, no 

prazo nela fixado. 

             -Reconstituir a situação, que existiria se a decisão anulada não tivesse sido 

proferida. 

 

Execução das sentenças 

— Se os serviços prisionais não executarem a sentença no prazo de cinco dias ou 

outro prazo nela fixado, o impugnante pode apresentar, nos 15 dias subsequentes, 

petição de execução no tribunal que a proferiu. 
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Tramitação  

— Aceite a petição, a secretaria procede à notificação: 

- Do Ministério Público, se não tiver sido ele a apresentar a petição de       

execução. 

- Da entidade obrigada à execução, para responder no prazo de oito dias. 

 

— Junta a resposta ou esgotado o prazo, o juiz ordena as diligências instrutórias que 

considere necessárias, após o que profere decisão. 

 

Decisão 

 

Se procedente a petição do autor, o juiz na decisão especifica os atos e operações a 

realizar para dar execução à sentença, fixando prazo para o cumprimento da mesma.  

 

Substituição na execução 

 

Se, terminado o prazo para a execução da sentença, a entidade requerida não cumprir, 

o juiz manda notificar o titular de poderes hierárquicos ou de superintendência sobre 

aquela entidade para que ele cumpra a sentença em sua substituição. 
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de reclusos portadores de doença grave, evolutiva e irreversível ou de 
deficiência grave e permanente ou de idade avançada 

Disposições legais: art.ºs. 118.º a 122.º;138.º, n.º4, al.j); 151.º e 216.º a 222.º do CEP 

 

MODIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO DA PENA DE PRISÃO 

 

O atual Código da Execução das Penas e Medidas Privativas da Liberdade, passou a 

incorporar o Instituto da Modificação da execução da pena de prisão77 e alargou o seu 

âmbito de aplicação a reclusos portadores de doença grave, evolutiva e irreversível ou de 

deficiência grave e permanente ou de idade avançada. O alargamento é justificado, por 

razões de ordem humanitária, sempre que a tal se não oponham exigências de prevenção 

ou de ordem e paz social.  

 

Quem pode beneficiar do Instituto 

 

A modificação depende sempre do consentimento do condenado – que pode ser 

presumido (art.º 119.º) desde que: 

 Se encontre gravemente doente com patologia evolutiva e irreversível; 

 Seja portador de grave deficiência ou doença irreversível; ou 

                                                           
77

 - A Lei n.º36/96 foi revogada pela Lei n.º115/2009,- cfr. art.º 8.º n.º1 al.c). 

 



 

                                                                      127                                                        

    

 

 Tenha idade igual ou superior a 70 anos e o seu estado de saúde, física ou    

psíquica, seja débil. 

 

Modalidades de modificação da execução da pena 

 

A modificação da execução da pena reveste as seguintes modalidades: 

- Internamento do condenado em estabelecimentos de saúde ou de 

acolhimento adequados; ou 

- Regime de permanência na habitação. 

 

As modalidades referidas podem ser: 

 

a) Substituídas uma pela outra; 

b) Revogadas, quando o condenado infrinja os deveres ou cometa novo 

crime pelo qual venha a ser condenado. 

 

Deveres do condenado 

Recaem sobre o condenado que beneficie da modificação da execução da pena, os 

deveres de permanecer no estabelecimento ou na habitação nos períodos de tempo fixados 

e de aceitar as medidas de apoio e vigilância dos serviços de reinserção social, cumprir as 

suas orientações e responder aos contactos, nomeadamente por via telefónica, que por 

este forem feitos durante os períodos em que deva permanecer no estabelecimento ou na 

habitação. 
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Extensão do regime 

Este regime pode ser aplicado logo no momento da condenação, se estiverem 

preenchidos todos os requisitos, pelo tribunal que condene em pena de prisão (art.º 122.º 

n.º1). 

Aplica-se o disposto no artigo 477.º do Código de Processo Penal. 

 

Legitimidade 

No âmbito do art.º 216.º do CEP têm legitimidade para requerer a modificação da 

execução da pena de prisão: 

-O condenado; 

-O cônjuge ou a pessoa, de outro ou do mesmo sexo, com quem o condenado 

mantenha uma relação análoga à dos cônjuges, ou familiar; 

-O Ministério Público, oficiosamente ou mediante proposta fundamentada, 

nomeadamente do diretor do estabelecimento prisional. 

 

Instrução  

O requerimento é dirigido ao juiz do tribunal de execução das penas. 

A modificação da execução da pena depende sempre do consentimento78 do 

condenado. 

No caso do requerente não ser o condenado, é este notificado para que preste o seu 

consentimento. 

 

Obtido o consentimento o tribunal de execução das penas promove a instrução do 

processo e 

                                                           
78 Efectivo ou presumido (art.º 119.º n.º1 do CEP). 
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Solicita os seguintes elementos consoante se trate de: 

 

RECLUSO COM DOENÇA GRAVE E IRREVERSÍVEL: 

 

 Parecer clínico dos serviços do estabelecimento prisional contendo a 

caracterização, história e prognose clínica da irreversibilidade da doença, da 

fase em que se encontra e da não resposta às terapêuticas disponíveis, a 

indicação do acompanhamento médico e psicológico prestado ao condenado 

e a modalidade adequada de modificação da execução da pena; 

 Relatório do diretor do estabelecimento relativo ao cumprimento da pena 

e à situação prisional do condenado; 

 Relatório dos serviços de reinserção social que contenha avaliação do 

enquadramento familiar e social do condenado e, tendo por base o parecer 

previsto no número anterior, das concretas possibilidades de internamento 

ou de permanência em habitação e da compatibilidade da modificação da 

execução da pena com as exigências de defesa da ordem e da paz social; 

 Parecer de médico do estabelecimento prisional quanto à impossibilidade 

de o condenado conhecer os pressupostos de modificação da execução da 

pena ou de se pronunciar sobre eles, sempre que haja de comprovar-se o seu 

consentimento presumido. 

 

COM DEFICIÊNCIA OU DOENÇA GRAVE E PERMANENTE 

 

 Parecer clínico dos serviços do estabelecimento prisional contendo a 

caracterização do grau de deficiência ou da doença, sua 

irreversibilidade, grau de autonomia e de mobilidade, a indicação do 
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acompanhamento médico e psicológico prestado ao condenado e a 

modalidade adequada de modificação de execução da pena;  

 Relatório do diretor do estabelecimento relativo ao cumprimento da pena 

e à situação prisional do condenado; 

 Relatório dos serviços de reinserção social que contenha avaliação do 

enquadramento familiar e social do condenado e, tendo por base o parecer 

previsto no número anterior, das concretas possibilidades de internamento 

ou de permanência em habitação e da compatibilidade da modificação da 

execução da pena com as exigências de defesa da ordem e da paz social; 

 Parecer de médico do estabelecimento prisional quanto à impossibilidade 

de o condenado conhecer os pressupostos de modificação da execução da 

pena ou de se pronunciar sobre eles, sempre que haja de comprovar-se o seu 

consentimento presumido. 

 

DE IDADE AVANÇADA 

 

  Certidão de nascimento e parecer clínico dos serviços competentes do 

estabelecimento prisional contendo a caracterização do grau de autonomia e 

de mobilidade, a indicação do acompanhamento médico e psicológico 

prestado ao condenado e a modalidade adequada de modificação de 

execução da pena. 

 Relatório do diretor do estabelecimento relativo ao cumprimento da pena 

e à situação prisional do condenado; 

 Relatório dos serviços de reinserção social que contenha avaliação do 

enquadramento familiar e social do condenado e, tendo por base o parecer 

previsto no número anterior, das concretas possibilidades de internamento 

ou de permanência em habitação e da compatibilidade da modificação da 

execução da pena com as exigências de defesa da ordem e da paz social; 
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 Parecer de médico do estabelecimento prisional quanto à impossibilidade 

de o condenado conhecer os pressupostos de modificação da execução da 

pena ou de se pronunciar sobre eles, sempre que haja de comprovar-se o seu 

consentimento presumido. 

 

Tramitação  

 

Finda a instrução, é aberta vista ao Ministério Público, se não for este o requerente, 

para, emitir parecer ou requerer o que tiver por conveniente, no prazo máximo de dois 

dias. 

O juiz pode ordenar a realização de perícias e outras diligências que entenda 

necessárias, após o que decide no prazo máximo de dois dias. 

 

Decisão 

 

O Juiz determina a modalidade de modificação da execução da pena (para 

estabelecimento de saúde ou acolhimento adequado, regime de permanência na 

habitação79…) e as condições a que esta fica sujeita, sendo  

- a decisão notificada: 

 

- Ao Ministério Público,  

- ao condenado e  

- ao requerente que não seja o condenado  

 

                                                           
79 - Lei da Vigilância eletrónica (Lei n.º 33/2010). 
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- e comunicada  

- ao estabelecimento prisional,  

- aos serviços de reinserção social e  

- demais entidades que devam intervir na execução da modificação. 

 

Deveres do condenado 

 

No âmbito do art.º 121.º do CEP, o condenado tem como deveres: 

-permanecer no estabelecimento ou na habitação consoante os casos, 

-aceitar as medidas de apoio e vigilância dos serviços de reinserção social,  

-cumprir as suas orientações e  

-responder aos contactos, quer por via telefónica, quer por qualquer outra. 

 

 

Execução da decisão 

Nos termos do art.º 220.º do CEP, compete aos serviços de reinserção social 

acompanhar a execução da decisão de modificação e,  

-Elaborar relatórios contendo avaliação da execução, trimestralmente ou 

com a periodicidade determinada pelo tribunal; 

-Prestar ou diligenciar para que seja prestado adequado apoio psicossocial 

ao condenado e respetiva família;  

-Comunicar de imediato ao tribunal de execução das penas a verificação 

das circunstâncias que devam conduzir à substituição da modalidade de 

execução determinada ou à sua revogação; 
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-Comunicar ao tribunal de execução das penas o falecimento do 

condenado. 

 

Alteração da decisão 

Se o condenado não cumprir com os deveres (art.º 121.º CEP) ou com as 

condições determinadas na decisão pode haver lugar: 

 à substituição da modalidade da execução ou 

 à revogação da modificação da execução.  

 

Incumprimento 

 Em caso de incumprimento, aplicam-se com as necessárias adaptações, o disposto 

quanto ao incidente de incumprimento da liberdade condicional (art.º 185.º do CEP)-

tratado a fls. 105-108, deste manual 

 

Recurso 

Cabe recurso das decisões de concessão, recusa ou revogação da modificação da 

execução da pena. 

 

Tem efeito suspensivo o recurso interposto da decisão de revogação da modificação da 

execução da pena. 
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Disposições legais: Art.ºs 138.º,n.º4 al.v); 141.º,al. l); 153.ºn.º2 e  223.º a 228.º CEP 

 

INDULTO 

O indulto é uma medida individual de clemência concedida pelo Chefe de Estado, 

prevista na Constituição da República80, e que pode abranger não só o perdão total ou 

parcial da pena de prisão, mas também a revogação de penas acessórias de expulsão do 

país aplicadas a reclusos de nacionalidade estrangeira. 

 

Legitimidade 

 

O indulto, 81 pode ser pedido: 

 pelo condenado,  

 pelo representante legal,  

 pelo cônjuge ou por pessoa, de outro ou do mesmo sexo, com quem o 

condenado mantenha uma relação análoga à dos cônjuges,  

 por familiar; ou 

 Proposto pelo diretor do estabelecimento. 

 

 

                                                           
80 Art.º 134.º, al.f) da CRP; art.ºs 127.º,n.º1 e 128.ºn.º4 do C.P.; art.º 474.º n.º2, do CPP. 
81 total ou parcial, de pena ou medida de segurança. 
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Quando se pede 

O pedido ou a proposta pode ser apresentado até ao dia 30 de junho de cada ano e é 

dirigido ao Presidente da República.  

 

Instrução 

O pedido ou a proposta dá entrada no Tribunal de Execução das Penas, quer 

diretamente quer remetido pelo Ministério da Justiça, para instrução. 

 

Autuado, a secretaria, oficiosamente, solicita em cinco dias, os seguintes elementos: 

a) Se o condenado estiver privado de liberdade: 

-Informações do processo individual do recluso; 

-Relatório dos serviços prisionais; 

-Parecer do diretor do estabelecimento prisional; 

b) Relatório dos serviços de reinserção social, contendo avaliação das necessidades 

subsistentes de reinserção social, das perspetivas de enquadramento familiar, social e 

profissional do condenado e da necessidade de proteção da vítima;  

c) Informação sobre o estado de saúde sempre que o pedido se baseie em razões de 

saúde; 

d) Registo criminal atualizado do condenado; 

e) Cópia da sentença ou acórdão condenatório; 

f) Cômputo da pena, homologado pela autoridade judiciária competente. 

Juntos todos os elementos, vão os autos com vista ao Ministério Público para promover 

outros atos instrutórios que entender necessários e emitir parecer no prazo de 5 dias. 
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A instrução deve estar concluída no prazo de 90 dias a contar da data de autuação ou 

excecionalmente até ao limite de 120 dias.  

 

Emitido o parecer, o juiz pronuncia-se no prazo de oito dias e ordena a remessa dos 

autos ao Ministro da Justiça, que os apresenta para decisão do Presidente da República. 

 

Decreto presidencial e libertação imediata do recluso 

 

O dia 22 de dezembro, é o dia da concessão anual do indulto. 

O decreto presidencial que conceda o indulto ou o despacho que o negue é, após baixa 

dos autos ao tribunal de execução das penas: 

Comunicado 

- ao condenado,  

- ao requerente que não seja o condenado e  

- ao Ministério Público; 

 

Em caso de concessão,  

- comunicado 

- aos tribunais onde correram os respetivos processos de condenação e  

- aos serviços de identificação criminal através de boletim do registo 

criminal. 
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Quando a concessão do indulto implicar a imediata libertação, o decreto presidencial é 

comunicado, pelo Ministério da Justiça, ao tribunal de execução das penas com vista à 

emissão do mandado de libertação – cfr. art.ºs 138.º, n.º4 al.t) e 227.º, n.º3 do CEP. 

 

Revogação 

 

O indulto pode ser revogado: 

 Se vierem a revelar-se falsos os factos que fundamentaram a sua concessão; ou 

 Se houver incumprimento de condições. 

 

A revogação é promovida pelo Ministério Público, oficiosamente ou a solicitação do 

Ministro da Justiça. 

Realizadas as diligências instrutórias, o juiz pronuncia-se e ordena a remessa dos 

autos ao Ministro da Justiça, que os fará presentes ao Presidente da República para 

decisão. 

O decreto presidencial que revogue o indulto é, após baixa dos autos ao tribunal de 

execução das penas: 

- Comunicado 

- ao condenado  

- ao Ministério Público; 

- aos respetivos processos de condenação e  

- aos serviços de identificação criminal através de boletim do registo criminal. 
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(art.ºs 138.º, n.º4, al.z) e 229.º a 233.º do C.E.P.) 

  

CANCELAMENTO PROVISÓRIO DO REGISTO CRIMINAL 

 

   NOTA: 

 

Lei da Identificação Criminal 

Lei n.º 57/98 – art.º 16.º- cancelamento provisório 
                        

                          Com as alterações 

 

          Rect. n.º 16/98 

           D.L. n.º 323/2001 

           Lei n.º 113/2009 

           Lei n.º 114/2009 e 

           Lei n.º 115/2009 
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A pedido do interessado, para fins de emprego, exercício de profissão ou 

atividade cujo exercício dependa de título público,82 o Tribunal de Execução das Penas 

pode determinar, decorridos dois anos sobre a extinção da pena principal ou da medida 

de segurança, o cancelamento provisório,83 total ou parcial, das decisões que devessem 

constar de certificado do registo criminal 84 emitido para fins particulares. 

 

Quem pode requerer o cancelamento provisório 

  

- Interessado (requerente),  

- representante legal,  

  - cônjuge ou por pessoa, de outro ou do mesmo sexo, com quem o   condenado 

mantenha uma relação análoga à dos cônjuges, ou  

- familiar   

 

Despacho liminar 

 

Recebido o requerimento é autuado e concluso ao juiz para despacho liminar. 

 

Podendo acontecer 2 situações: 

 

                                                           
82 - Artigos 11.º, 12.º e 16.º da Lei n.º 57/98. 
83 -Era designado, no ora revogado Decreto-Lei n.º 783/76, Processo Gracioso de REABILITAÇÃO. 
84 Nos termos do preceituado no art.º 5.º al. a) da Lei n.º 57/98, estão sujeitos a registo “as decisões que 
apliquem medidas de segurança ou que determinem o seu reexame, substituição, suspensão, prorrogação da 
suspensão, revogação e que declarem a sua extinção”, prevendo-se no art.º 15.º do mesmo diploma o respetivo 
cancelamento definitivo, decorridos 5, 7 ou 10 anos sobre a extinção da pena ou medida de segurança.  
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1. Indeferido o requerimento, ordenado o arquivamento e a notificação ao 

requerente. 

Este despacho é passível de recurso, para o tribunal da Relação. 

2.  Deferido o requerimento e ordenado a produção dos meios de prova. 

 

Tramitação 

Produzida a prova, é aberta vista ao Ministério Público para, emitir parecer, em cinco 

dias. 

E depois proferida a sentença. 

 

Notificação e comunicação da sentença 

 

- A sentença é notificada: 

 

- ao requerente,  

- ao interessado que não seja o requerente e  

- ao Ministério Público. 

 

   NOTA: 

E comunicada se procedente 

aos serviços de identificação criminal através de 

boletim do registo criminal. 
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Revogação 

No caso do interessado ser condenado em nova condenação por crime doloso e se se 

verificarem os pressupostos da pena relativamente indeterminada ou da reincidência o 

cancelamento provisório é revogado. 

 

Os serviços de identificação criminal informam o Ministério Público junto do 

T.E.P., em caso de sentenças condenatórias contra arguidos relativamente aos quais vigore 

cancelamento provisório do registo criminal. 

 

Neste caso o Ministério Público, através de requerimento, declara a revogação do 

cancelamento provisório. 

 

NOTA: 

A revogação do cancelamento provisório é 

obrigatoriamente comunicada aos serviços de 

identificação criminal através de boletim do registo 

criminal. 

 

 

NOTA: 

É passível de recurso, para o Tribunal da Relação, 

a concessão, recusa e revogação do cancelamento 

provisório do registo criminal – cfr. al.b) n.º2 art.º 

235.º do CEP. 
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(ART.º 234.º) 

 

PROCESSO SUPLETIVO 

O Processo Supletivo consta do n.º2 do art.º 155.º do CEP, como sendo uma 

forma de processo que tem lugar sempre que se torne necessário instaurar perante o TEP, 

processo não previsto na lei. 

 

Abarca processos da mais variada índole como sejam aplicação da medida de 

permanência na habitação com vigilância eletrónica aplicada pelos tribunais de 

condenação, aplicação da medida de coação de prisão preventiva, contumácia, o 

cumprimento da prisão em regime contínuo em caso de falta de entrada no EP em prisões 

por dias livres ou em regime de semidetenção ou decidir sobre a prestação de trabalho a 

favor da comunidade e sobre a sua revogação, nos casos de execução sucessiva de medida 

de segurança e pena privativa da liberdade, entre outros. 

 

O processo supletivo segue os trâmites do processo de concessão da liberdade 

condicional, com as devidas adaptações-(art.ºs 173.º a 182.º) –pág. 89-100 deste manual. 

 

As decisões proferidas em processo supletivo são passíveis de recurso para o Tribunal 

da Relação (cfr. art.º 235.º n.º2 al.c) do CEP) 
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RECURSOS 

 

Decisões recorríveis 

O recurso é um meio de impugnação das decisões judiciais, tendo em vista uma nova 

apreciação por outro tribunal. 

É permitido recorrer dos acórdãos, sentenças e despachos cuja irrecorribilidade não 

estiver prevista na lei (art.º 399.º do CPP). 

Na verdade, permite a lei que reaja contra as decisões judiciais quem pelas mesmas se 

sinta prejudicado. 

 

E o legislador, ao longo do C.E.Penas, teve o cuidado de declarar a expressa 

recorribilidade de certas decisões, o que fez em diversas disposições legais e de que são 

exemplo: 

 

  - art.º 171.º  

  - art.º 179.º 

  - art.º 182.º n.º5 

  - art.º 186.º 

  - art.º 196.º 

  - art.º 222.º  

 

E, ainda se recorre 
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- da extinção da pena e da medida de segurança privativas da    

liberdade, 

- da concessão, recusa e revogação do cancelamento provisório do 

registo criminal,  

- de decisões proferidas em processo supletivo. 

 

Noção de trânsito em julgado 

 
O conceito de trânsito em julgado não resulta expressamente de qualquer 

disposição do CEP ou do CPP. Terá de se ir buscar, pelo caminho do art.º 4.º do CPP, ao 

art.º 677.º do C.P.Civil. 

 

 

NOTA: 

Noção de trânsito em julgado (art.º 677.º do CPC). 

“A decisão considera-se transitada em julgado logo 

que não seja suscetível de recurso ordinário ou de 

reclamação, nos termos dos art.ºs 668.º e 669.º “. 

 

 

Da noção de trânsito em julgado retira-se que uma decisão judicial, transita em julgado 

quando se torna insuscetível de recurso ordinário ou de reclamação85. Uma vez transitada 

em julgado, a decisão passa a ter força de caso julgado (art.ºs 671.º, n.º 1 e 672.º do 

C.P.Civil). 

                                                           
85 - “O trânsito em julgado da decisão é o momento a partir do qual a decisão passa a revestir-se da 

certeza e da segurança jurídica que decorre do art.º 671.º do CPC.” (António Santos Abrantes Geraldes). 
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ESPÉCIES DE RECURSOS 

 

As decisões judiciais podem ser impugnadas através de recursos86, sendo contempladas 

na lei 2 espécies: 

 

 

 

1 . -  recursos ordinários; 

2 . - recursos extraordinários. 

 

OS RECURSOS ORDINÁRIOS 

1. - Os recursos ordinários são aqueles que se interpõem de decisões ainda não 

transitadas em julgado. 

 

Considera-se que a decisão ainda não transitou quando ainda se não tornou definitiva, isto 

é, enquanto ainda é possível, através de recurso interposto, alterá-la por outra decisão de 

                                                           
86 -Recurso é o meio processual destinado a sujeitar a decisão a um novo juízo de apreciação, agora por 
parte de um tribunal hierarquicamente superior. 

ESPÉCIES 

de 

RECURSOS 

       EXTRA-

ORDINÁRIOS 

- Para as Relações 

- Para o S.T.J. 

Fixação da  

Jurisprudência 

-fixação da jurisprudência     

propriamente dita 

-de decisão proferida contra 

jurisprudência obrigatória. 

-no interesse da unidade do 

direito 

 

. 

Revisão 

1 

2 

ORDINÁRIOS 
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um tribunal hierarquicamente superior. Pelo contrário, a decisão transitou quando se 

tornou definitiva87. 

 

2. -Os recursos extraordinários são os que visam atacar decisões já transitadas. 

 
 

Legitimidade (art.ºs 141.º, al.c) e 236.º do CEP; 401.º, n.º1 do C.P.P.) 

 

Podem recorrer: 

●- Ministério Público 

●- Condenado ou quem legalmente o represente 

●- Requerente e, 

●- Aqueles que tiverem sido condenados ao pagamento de quaisquer 

importâncias, nos termos do CPP 88 ou tiver a defender um direito afetado 

pela decisão.  

 

NOTA: 

Não pode recorrer quem não tiver legitimidade e 

interesse em agir – cfr. art.º 236.º do CEP. 

 
 

                                                           
87 - No sentido de que já não é mais possível tocar-lhe pelas vias ordinárias, mas apenas por intermédio dos 
recursos extraordinários. 
88 - Em caso de falta injustificada de comparecimento (cfr. Art.º 116.º n.º1 do C.P.P.). 
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MODO DE RECORRER 

 

Os recursos interpõem-se: 

 

●- por meio de requerimento dirigido ao tribunal que proferiu a decisão de 

que se discorda, acompanhada da respetiva motivação no prazo máximo de 

20 dias, ou  

●- por via oral através de simples declaração para a ata e não sendo de 

imediato motivado, no prazo máximo de 20 dias. 

 

 

NOTA: 

Os recursos são interpostos, tramitados e julgados como os 

recursos em processo penal – cfr. art.º 239.º do CEP. 

 
 
 
Tramitação dos recursos:  
(disposições aplicáveis — art.ºs. 411.º e seguintes CPP) 

  

 

Prazo de recurso e início da sua contagem:  

 

Os prazos para recorrer no âmbito dos recursos ordinários são disciplinados no art.º 

411.º, do CPP. 
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Assim, o prazo para recorrer é de 20 dias89 a contar da notificação da decisão 

(despachos que conheçam qualquer questão interlocutória, ou quando se puser termo ao 

processo - n.º 1 alínea a) do art.º 411.º do CPP). 

 

Mas, o ato pode ainda praticar-se para além do prazo estabelecido por lei em duas 

situações: 

 

 ● por justo impedimento – art.º 107.º, n.ºs 2 e 3 do C.P.P. 

● fora de justo impedimento – mediante determinados pagamentos – art.º n.º 107.º 

n.º5 do CPP, 107.º-A do CPP e 145.º n.ºs 5 a 7 do CPC. 

 

 

«Para que se opere o trânsito em julgado de uma decisão, há que fazer acrescer aos 

prazos normais de interposição de recurso, e/ou de arguição de nulidades e similares, o 

prazo máximo de condescendência fixado no art. 145.º para a prática do ato com multa» 

- cf. Abílio Neto, Código de Processo Civil Anotado, 14.ª edição, Ediforum, 1997, 

anotação ao art. 677.º. 

II - E isso, justamente, porque, durante esse prazo suplementar, a decisão (apesar de 

«praticada dentro dos três primeiros dias úteis subsequentes ao termo do prazo») ainda é 

suscetível de reclamação ou recurso validáveis. 

 

 

 

                                                           
89 - À contagem dos prazos aplicam-se as disposições da lei processual civil (art.º 104.ºn.º1 do CPP) mas 
tratando-se de prazos relativos a arguidos detidos ou presos, ou indispensáveis à garantia da liberdade das 
pessoas correm em férias (art.º 103.º, n.º2 al.s a) a e) do CPP) 
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Notificação aos restantes sujeitos processuais 

  

O requerimento de interposição de recurso ou a motivação são notificados 

oficiosamente aos restantes sujeitos processuais afetados pelo recurso, devendo ser 

entregue o número de cópias necessário (n.º 6 do art.º 411.º do CPP), que poderão 

responder no prazo de 20 dias a contar da data dessa notificação – art.º 413.º n.º 1 do CPP. 

 

Junta a resposta ao processo ou terminado o prazo para o efeito, o processo será 

concluso ao juiz para decidir do destino podendo tomar uma das hipóteses apontadas: 

 

despacho de admissão – admitindo o recurso e fixando o seu efeito e 

regime de subida (art.º 414.º n.º1 do CPP); 

despacho de sustentação ou reparação90 – mantendo a decisão 

recorrida e fazendo subir o recurso ou reparando essa mesma decisão, 

dando razão ao recorrente, pelo que o recurso já não sobe. 

despacho de não admissão91 – não recebendo o recurso.  

 

Cumpridas todas as formalidades, e tendo o recurso sido admitido, o juiz averigua se o 

recurso está devidamente instruído e manda juntar certidão com as peças necessárias à 

boa decisão da causa, no caso de aquele subir em separado. 

 

Posteriormente a secretaria notifica os sujeitos processuais afetados pelo recurso do 

despacho de admissão e também da resposta e remete o processo para o Tribunal superior 

(art.º 414.º n.º4, a contrario do CPP). 

                                                           
90 - Esta hipótese só pode ocorrer se se tratar de recurso de decisão que não constitua sentença ou 
acórdão final (art.º 414.º, n.º5 do CPP). 
91 - Este despacho é suscetível de reclamação para o presidente do tribunal a que o recurso se dirige (art.º 
405.º do CPP). 
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Regime de subida 

Se o juiz decidir pela admissibilidade terá que dizer no despacho 

como subirá. Se: 

- Nos próprios autos – (isto é, com o próprio processo) recurso interposto de 

decisão que põe termo à causa – art.º 406.º n.º1 do CPP.  

- Em separado – (ou seja, à parte, constituindo um dossier autónomo) os 

restantes, que devem subir imediatamente – art.º 406.º n.º2 do CPP. 

Quando subirá. Se: 

- Imediatamente – logo que interpostos e tramitados – art.º 407.º nºs 1 e 2 do CPP 

- Diferidamente  - art.º 407.º n.º3 do CPP (exceções previstas) 

Com que efeito. Se: 

-   Suspensivo  - paralisação do efeito da decisão, que, por não ter transitado,    

deixa de ser exequível. Temos  - Art.s 171.º n.º4; 179.º,n.º3; 182.º,n.º5; 

186.º, n.º3; 196.º, nº3; 222.º, n.º2 do CEP. 

-  Devolutivo – devolução ao tribunal “ad quem” 92 do poder de decidir sobre as 

questões impugnadas e comum a todos os recursos ordinários. 

 

 

Obrigatoriedade de Assistência 

 

Em matéria de recursos, ordinários ou extraordinários, a representação dos 

interessados em juízo obedece à regra da obrigatoriedade, conforme estatui o art.º 

64.º n.º1 al.d) do CPP. 

 

                                                           
92 - O tribunal “ad quem” é aquele para onde se recorre. 
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Reclamação por não recebimento ou retenção do recurso 

 

Uma vez interposto um recurso e apresentada a resposta, tem de recair sobre o 

requerimento despacho onde o juiz “a quo”93 decide sobre se o mesmo é de admitir, qual o 

efeito que tem e quando subirá ao tribunal superior. 

 

Mas pode acontecer que o recurso não seja admitido, ou, sendo-o, fique retido. Neste 

caso há a possibilidade de, através de requerimento, dirigido ao presidente do Tribunal 

Superior, reclamar do decidido (art.º 405.º nº1 do CPP), no prazo de 10 dias a contar da 

notificação do despacho que não tiver admitido o recurso ou da data em que o recorrente 

tiver tido conhecimento da retenção (art.º 405.º n.º2 do CPP). 

A reclamação é apresentada na secretaria do tribunal recorrido e autuado o 

requerimento em separado. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
93 - Tribunal “a quo” é aquele que proferiu a decisão recorrida. 
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TRAMITAÇÃO DO RECURSO ORDINÁRIO 

 
 
 

 
 

 
 

REQUERIMENTO c/ 

motivação (art.º 

411.º n.º1 CPP) 

Interposição  recurso 
EM ATA  

(art.º 411.º n.º3 CPP 

NOTIFICAÇÃO oficiosa 

sujeitos  processuais afetados 

pelo recurso (art.º 411.º, n.º 6 

CPP)   

RESPOSTA (art.º 413.º, n.º1 do 

CPP) 

DESPACHO de Admissão (art.º 

414.º n.º1 do CPP) 

NOTIFICAÇÃO do despacho de 

admissão bem como da 

resposta (art.º 413.º, n.º3 do 

CPP) 

REMESSA 

Tribunal da Relação ou 

S.T.J. 

ou 
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Supremo Tribunal de Justiça 

 

Consoante o disposto nos art.ºs 432.º e 433.º, compete ao STJ julgar os recursos 

criminais de decisões das Relações proferidas em 1.ª instância e outras decisões 

expressamente indicadas na lei. 

 

 

Recursos extraordinários 

 
Os recursos extraordinários são os que visam atacar decisões já transitadas. 

 

E são de 2 espécies: 

 

● de fixação de jurisprudência  

     Rec. fixação de jurisprudência propriamente dita 

 com 3 sub-espécies  Rec. de decisões proferidas contra jurisprudência obrigatória 

    Rec. Interpostos no interesse da unidade do direito 

● de revisão  

 

FIXAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA  

(disposições aplicáveis — art.º 438.º a 448.º CP, “ ex vi “art.º 244.º do CEP:  
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NOTA: 

Remissão – art.º 244.º do CEP 

À interposição, tramitação e julgamento dos recursos 

extraordinários da fixação de jurisprudência e à 

publicação e eficácia da respetiva decisão aplicam-se, 

com as necessárias adaptações, os artigos 438.º a 

446.º do Código de Processo Penal.  

 

NOTA: 

Aos recursos para fixação de jurisprudência aplicam-

se subsidiariamente as disposições que regulam os 

recursos ordinários – cfr. art.º 448.º do CPP por 

remissão do art.º 246.º do CEP) 

 

Recursos especiais para uniformização de jurisprudência 

Tem lugar quando no domínio da mesma legislação, um tribunal da Relação profere 

acórdão que quanto à mesma questão de direito em matéria de execução das penas e 

medidas privativas da liberdade, esteja em oposição com outro da mesma Relação ou de 

Relação diferente. 

 

É permitido recorrer do acórdão proferido em último lugar, já com trânsito em julgado. 

 

Legitimidade para o recurso (art.º 241.º CEP) 

  - Ministério Público 
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  - Sujeito contra o qual foi proferido o acórdão 

Prazos de interposição 

O prazo do recurso para fixação de jurisprudência é de 30 dias contados do trânsito em 

julgado do acórdão proferido em último lugar (art.º 438.º n.º1 do CPP). 

O recurso é interposto para o pleno das secções criminais do Supremo Tribunal de 

Justiça. 

 

PRAZOS DE INTERPOSIÇÃO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 

 prazo disposição 

legal 
Espécies             Sub-espécies 

 

 

FIXAÇÃO 

 

De 

 

JURISPRUDÊNCIA 

Recurso para fixação de 

jurisprudência propriamente dita 

30 dias, contados do 

trânsito em julgado do 

acórdão proferido em último 

lugar. 

Art.º438.º, 

n.º1 CPP 

Recurso de decisão proferida 

contra jurisprudência fixada 

30 dias, contados do 

trânsito em julgado da 

decisão. 

Art.º446.º, 

n.º1 CPP 

Recurso no interesse da unidade 

do direito 

Mais de 30 dias, 
contados do trânsito em 

julgado da decisão. 

Art.º 447.º  

n.º 1 CPP 

Recurso de 

revisão 

 

 

 

A todo o tempo, após 

o trânsito da decisão. 

Art.º 449.º CPP 
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Atos de Secretaria (art.º 439.º):  

Interposto recurso no prazo de 30 dias a contar do trânsito em julgado do acórdão 

proferido em último lugar (art.º 438.º, n.º 1), a secretaria faculta o processo aos sujeitos 

processuais interessados, para efeito de resposta no prazo de 10 dias e passa certidão do 

acórdão recorrido certificando narrativamente:  

 - a data da apresentação do requerimento de interposição;  

 - a data da notificação ou do depósito do acórdão.  

 

O requerimento de interposição do recurso e a resposta são autuados com a certidão, 

e o processo assim formado é presente à distribuição ou, se o recurso tiver sido interposto 

de acórdão da relação, enviado para o Supremo Tribunal de Justiça.  

No processo donde foi interposto o recurso fica certidão do requerimento de 

interposição e do despacho que admitiu o recurso.  

 

A decisão do Supremo Tribunal de Justiça, assim tomada, não constitui jurisprudência 

obrigatória para os tribunais judiciais, mas estes devem fundamentar as divergências 

relativas à jurisprudência fixada naquela decisão (art.º 445.º, n.º3).  

 

 

Recurso obrigatório 

O Ministério Público recorre obrigatoriamente, sendo o recurso sempre admissível: 

●-De qualquer decisão proferida contra jurisprudência fixada pelo Supremo 

Tribunal de justiça; 

●-De decisão proferida em processo especial de impugnação que, no domínio da 

mesma legislação e quanto a idêntica questão de direito, esteja em oposição com 

outra proferida por tribunal da mesma espécie; 
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O recurso é interposto nos 30 dias subsequentes à prolação da decisão. 

 

Recursos no interesse da unidade do direito 

 

Como já foi referido o prazo para interposição de recurso para fixação de 

jurisprudência é de 30 dias a contar do trânsito em julgado do acórdão proferido em 

último lugar (438/1). 

 

Decorrido este prazo, o Procurador-Geral da República, oficiosamente ou a 

requerimento de qualquer interessado, pode determinar que seja interposto recurso no 

interesse da unidade do direito (447.º n.º 1 do CPP ex vi art.º 245.º do CEP). 

Os  n.ºs 1 e 2 do art. 447º CPP, têm aplicações diferentes. O n.º 1 do art. 447º CPP, 

destina-se a permitir que o Procurador-geral da República, interponha recurso para fixação 

de jurisprudência de decisão transitada em julgado há mais de 30 dais; o n.º 2 do art. 447º 

CPP, destina-se a permitir que o Procurador-Geral da República interponha recurso para 

alteração de jurisprudência já fixada, por se impor o seu reexame. 

Em qualquer destes casos, a decisão para resolver o conflito não tem qualquer 

eficácia no processo em que este recurso extraordinário tiver sido interposto (art. 447º/3 

CPP), assim se distinguindo do recurso extraordinário regulado nos arts. 437º a 445º CPP, o 

qual é interposto no prazo de 30 dias a contar do trânsito em julgado e tem eficácia no 

processo em que foi interposto.  
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ANEXO 

 

DO CÓDIGO PENAL  

 
Artigo 61.º 

Pressupostos e duração 

 
1 - A aplicação da liberdade condicional depende sempre do consentimento do condenado.  
2 - O tribunal coloca o condenado a prisão em liberdade condicional quando se encontrar cumprida metade da pena e no 
mínimo seis meses se: 

a) For fundadamente de esperar, atentas as circunstâncias do caso, a vida anterior do agente, a sua personalidade e a 
evolução desta durante a execução da pena de prisão, que o condenado, uma vez em liberdade, conduzirá a sua 
vida de modo socialmente responsável, sem cometer crimes; e  

b) A libertação se revelar compatível com a defesa da ordem e da paz social.  

3- O tribunal coloca o condenado a prisão em liberdade condicional quando se encontrarem cumpridos dois terços da pena e 
no mínimo seis meses, desde que se revele preenchido o requisito constante da alínea a) do número anterior. 

4- Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, o condenado a pena de prisão superior a seis anos é colocado em 
liberdade condicional logo que houver cumprido cinco sextos da pena. 

5 - Em qualquer das modalidades a liberdade condicional tem uma duração igual ao tempo de prisão que falte cumprir, até 

ao máximo de cinco anos, considerando-se então extinto o excedente da pena. 

 
Artigo 62.º 

Adaptação à liberdade condicional 

 
Para efeito de adaptação à liberdade condicional, verificados os pressupostos previstos no artigo anterior, a 
colocação em liberdade condicional pode ser antecipada pelo tribunal, por um período máximo de um ano, 
ficando o condenado obrigado durante o período da antecipação, para além do cumprimento das demais 
condições impostas, ao regime de permanência na habitação, com fiscalização por meios técnicos de controlo à 
distância. 
 
 

Artigo 63.º 
Liberdade condicional em caso de execução sucessiva de várias penas 
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1 - Se houver lugar à execução de várias penas de prisão, a execução da pena que deva ser cumprida em 
primeiro lugar é interrompida quando se encontrar cumprida metade da pena. 
2- Nos casos previstos no número anterior, o tribunal decide sobre a liberdade condicional no momento em que 
possa fazê-lo, de forma simultânea, relativamente à totalidade das penas. 
3- Se a soma das penas que devam ser cumpridas sucessivamente exceder seis anos de prisão, o tribunal coloca 
o condenado em liberdade condicional, se dela não tiver antes aproveitado, logo que se encontrarem 
cumpridos cinco sextos da soma das penas. 
4- O disposto nos números anteriores não é aplicável ao caso em que a execução da pena resultar de revogação 
da liberdade condicional 

 
Artigo 64.º 

Regime da liberdade condicional 
 

1 - É correspondentemente aplicável à liberdade condicional o disposto no artigo 52.º, nos n.os 1 e 2 do artigo 53.º, no artigo 
 54.º, nas alíneas a) a c) do artigo 55.º, no n.º 1 do artigo 56.º e no artigo 57.º  
2 - A revogação da liberdade condicional determina a execução da pena de prisão ainda não cumprida.  
3 - Relativamente à pena de prisão que vier a ser cumprida pode ter lugar a concessão de nova liberdade condicional nos 
termos do artigo 61.º 

 
 

Artigo 99.º 
Regime 

1 - A medida de internamento é executada antes da pena de prisão a que o agente tiver sido condenado e nesta descontada.  
2 - Logo que a medida de internamento deva cessar, o tribunal coloca o agente em liberdade condicional se se encontrar 
cumprido o tempo correspondente a metade da pena e a libertação se revelar compatível com a defesa da ordem jurídica e 
da paz social. 
3 - Se a medida de internamento dever cessar, mas não tiver ainda decorrido o tempo correspondente a metade da pena, 
pode o tribunal, a requerimento do condenado, substituir o tempo de prisão que faltar para metade da pena, até ao máximo 
de 1 ano, por prestação de trabalho a favor da comunidade, nos termos do artigo 58.º, se tal se revelar compatível com a 
defesa da ordem jurídica e da paz social. Prestado o trabalho, o delinquente é colocado em liberdade condicional. 
4 - Se a medida de internamento dever cessar, mas o delinquente não tiver sido colocado em liberdade condicional nos 
termos dos números anteriores, é-o uma vez atingido o tempo correspondente a dois terços da pena. A requerimento do 
condenado, o tempo de prisão que faltar para dois terços da pena pode ser substituído, até ao máximo de 1 ano, por 
prestação de trabalho a favor da comunidade, nos termos do artigo 58.º 
5 -É correspondentemente aplicável o disposto nos n.os 1 e 5 do artigo 61.º 
6 - Se a prestação de trabalho a favor da comunidade ou a liberdade condicional forem revogadas, nos termos do n.º 2 do 
artigo 59.º ou do artigo 64.º, o tribunal decide se o agente deve cumprir o resto da pena ou continuar o internamento pelo 
mesmo tempo.  

 
 

 

DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL  

 

Artigo 111º 

Comunicação dos atos processuais 

1 - A comunicação dos atos processuais destina-se a transmitir: 

a) Uma ordem de comparência perante os serviços de justiça; 

b) Uma convocação para participar em diligência processual; 

c) O conteúdo de ato realizado ou de despacho proferido no processo. 

2 - A comunicação é feita pela secretaria, oficiosamente ou precedendo despacho da autoridade judiciária ou de polícia 
criminal competente, e é executada pelo funcionário de justiça que tiver o processo a seu cargo, ou por agente policial, 
administrativo ou pertencente ao serviço postal que for designado para o efeito e se encontrar devidamente credenciado. 
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3 - A comunicação entre serviços de justiça e entre as autoridades judiciárias e os órgãos de polícia criminal efetua-se 
mediante: 

a) Mandado: quando se determinar a prática de ato processual a entidade com um âmbito de funções situado dentro dos 
limites da competência territorial da entidade que proferir a ordem; 

b) Carta: quando se tratar de ato a praticar fora daqueles limites, denominando-se precatória quando a prática do ato em 
causa se contiver dentro dos limites do território nacional e rogatória havendo que concretizar-se no estrangeiro; 

c) Ofício, aviso, carta, telegrama, telex, telecópia, comunicação telefónica, correio eletrónico ou qualquer outro meio de 
telecomunicações: quando estiver em causa um pedido de notificação ou qualquer outro tipo de transmissão de mensagens. 

4 - A comunicação telefónica é sempre seguida de confirmação por qualquer meio escrito. 

Artigo 112º 

Convocação para ato processual 

1 - A convocação de uma pessoa para comparecer a ato processual pode ser feita por qualquer meio destinado a dar-lhe 
conhecimento do facto, inclusivamente por via telefónica, lavrando-se cota no auto quanto ao meio utilizado. 

2 - Quando for utilizada a via telefónica a entidade que efetuar a convocação identifica-se e dá conta do cargo que 
desempenha, bem como dos elementos que permitam ao chamado inteirar-se do ato para que é convocado e efetuar, caso 
queira, a contraprova de que se trata de telefonema oficial e verdadeiro. 

3 - Revestem a forma de notificação, que indique a finalidade da convocação ou comunicação, por transcrição, cópia ou 
resumo do despacho ou mandado que a tiver ordenado, para além de outros casos que a lei determinar: 

a) A comunicação do termo inicial ou final de um prazo legalmente estipulado sob pena de caducidade; 

b) A convocação para interrogatório ou para declarações ou para participar em debate instrutório ou em audiência; 

c) A convocação de pessoa que haja já sido chamada, sem efeito cominatório, e tenha faltado; 

d) A convocação para aplicação de uma medida de coação ou de garantia patrimonial. 

 

Artigo 113º 

Regras gerais sobre notificações 

1 - As notificações efetuam-se mediante: 

a) Contacto pessoal com o notificando e no lugar em que este for encontrado; 

b) Via postal registada, por meio de carta ou aviso registados; 

c) Via postal simples, por meio de carta ou aviso, nos casos expressamente previstos; ou 

d) Editais e anúncios, nos casos em que a lei expressamente o admitir. 

2 - Quando efetuadas por via postal registada, as notificações presumem-se feitas no 3º dia útil posterior ao do envio, 
devendo a cominação aplicável constar do ato de notificação. 

3 - Quando efetuadas por via postal simples, o funcionário judicial lavra uma cota no processo com a indicação da data da 
expedição da carta e do domicílio para a qual foi enviada e o distribuidor do serviço postal deposita a carta na caixa de 
correio do notificando, lavra uma declaração indicando a data e confirmando o local exato do depósito, e envia-a de 
imediato ao serviço ou ao tribunal remetente, considerando-se a notificação efetuada no 5º dia posterior à data indicada na 
declaração lavrada pelo distribuidor do serviço postal, cominação esta que deverá constar do ato de notificação. 

4 - Se for impossível proceder ao depósito da carta na caixa de correio, o distribuidor do serviço postal lavra nota do 
incidente, apõe-lhe a data e envia-a de imediato ao serviço ou ao tribunal remetente. 
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5 - Quando a notificação for efetuada por via postal registada, o rosto do sobrescrito ou do aviso deve indicar, com precisão, 
a natureza da correspondência, a identificação do tribunal ou do serviço remetente e as normas de procedimento referidas 
no número seguinte. 

6 - Se: 

a) O destinatário se recusar a assinar, o agente dos serviços postais entrega a carta ou o aviso e lavra nota do incidente, 
valendo o ato como notificação; 

b) O destinatário se recusar a receber a carta ou o aviso, o agente dos serviços postais lavra nota do incidente, valendo o ato 
como notificação; 

c) O destinatário não for encontrado, a carta ou o aviso são entregues a pessoa que com ele habite ou a pessoa indicada pelo 
destinatário que com ele trabalhe, fazendo os serviços postais menção do facto com identificação da pessoa que recebeu a 
carta ou o aviso; 

d) Não for possível, pela ausência de pessoa ou por outro qualquer motivo, proceder nos termos das alíneas anteriores, os 
serviços postais cumprem o disposto nos respetivos regulamentos, mas sempre que deixem aviso indicarão expressamente a 
natureza da correspondência e a identificação do tribunal ou do serviço remetente. 

7 - Valem como notificação, salvo nos casos em que a lei exigir forma diferente, as convocações e comunicações feitas: 

a) Por autoridade judiciária ou de polícia criminal aos interessados presentes em ato processual por ela presidido, desde que 
documentadas no auto; 

b) Por via telefónica em caso de urgência, se respeitarem os requisitos constantes do nº 2 do artigo anterior e se, além disso, 
no telefonema se avisar o notificando de que a convocação ou comunicação vale como notificação e ao telefonema se seguir 
confirmação telegráfica, por telex ou por telecópia. 

8 - O notificando pode indicar pessoa, com residência ou domicílio profissional situados na área de competência territorial do 
tribunal, para o efeito de receber notificações. Neste caso, as notificações, levadas a cabo com observância do formalismo 
previsto nos números anteriores, consideram-se como tendo sido feitas ao próprio notificando. 

9 - As notificações do arguido, do assistente e das partes civis podem ser feitas ao respetivo defensor ou advogado. 
Ressalvam-se as notificações respeitantes à acusação, à decisão instrutória, à designação de dia para julgamento e à 
sentença, bem como as relativas à aplicação de medidas de coação e de garantia patrimonial e à dedução do pedido de 
indemnização civil, as quais, porém, devem igualmente ser notificadas ao advogado ou defensor nomeado; neste caso, o 
prazo para a prática de ato processual subsequente conta-se a partir da data da notificação efetuada em último lugar. 

10 - As notificações ao advogado ou ao defensor nomeado, quando outra forma não resultar da lei, são feitas nos termos do 
nº 1, alíneas a), b) e c), ou por telecópia. 

11 - A notificação edital é feita mediante a afixação de um edital na porta do tribunal, outro na porta da última residência 
do arguido e outro nos lugares para o efeito destinados pela respetiva junta de freguesia. Sempre que tal for conveniente, é 
ordenada a publicação de anúncios em dois números seguidos de um dos jornais de maior circulação na localidade da última 
residência do arguido ou de maior circulação nacional. 

12 - Nos casos expressamente previstos, havendo vários arguidos ou assistentes, quando o prazo para a prática de atos 
subsequentes à notificação termine em dias diferentes, o ato pode ser praticado por todos ou por cada um deles até ao 
termo do prazo que começou a correr em último lugar. 

Artigo 114º 

Casos especiais 

1 - A notificação de pessoa que se encontrar presa é requisitada ao diretor do estabelecimento prisional respetivo e efetuada 
na pessoa do notificando por funcionário para o efeito designado. 

2 - A notificação de funcionário ou agente administrativo pode fazer-se mediante requisição ao respetivo serviço, mas a 
comparência do notificado não carece de autorização do superior hierárquico; quando, porém, a notificação seja feita por 
outro modo, o notificado deve informar imediatamente da notificação o seu superior e apresentar-lhe documento 
comprovativo da comparência. 

Artigo 115º 
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Dificuldades em efetuar notificação ou cumprir mandado 

1 - O funcionário de justiça encarregado de efetuar uma notificação ou de cumprir um mandado pode, quando tal se revelar 
necessário, recorrer à colaboração da força pública, a qual é requisitada à autoridade mais próxima do local onde dever 
intervir. 

2 - Todos os agentes de manutenção da ordem pública devem prestar auxílio e colaboração ao funcionário mencionado no 
número anterior e para os fins nele referidos, quando for pedida a sua intervenção e exibida a notificação ou o mandado 
respetivos. 

3 - Se, apesar do auxílio e da colaboração prestados nos termos dos números anteriores, o funcionário de justiça não tiver 
conseguido efectuar a notificação ou cumprir o mandado, redige auto da ocorrência, no qual indica especificadamente as 
diligências a que procedeu, e transmite-o sem demora à entidade notificante ou mandante. 

Artigo 116º 

Falta injustificada de comparecimento 

1 - Em caso de falta injustificada de comparecimento de pessoa regularmente convocada ou notificada, no dia, hora e local 
designados, o juiz condena o faltoso ao pagamento de uma soma entre 2 UC e 10 UC. 

2 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, o juiz pode ordenar, oficiosamente ou a requerimento, a detenção de quem 
tiver faltado injustificadamente pelo tempo indispensável à realização da diligência e, bem assim, condenar o faltoso ao 
pagamento das despesas ocasionadas pela sua não comparência, nomeadamente das relacionadas com notificações, 
expediente e deslocação de pessoas. Tratando-se do arguido, pode ainda ser-lhe aplicada medida de prisão preventiva, se 
esta for legalmente admissível. 

3- Se a falta for cometida pelo Ministério Público ou por advogado constituído ou nomeado no processo, dela é dado 
conhecimento, respetivamente, ao superior hierárquico ou à Ordem dos Advogados. 

4 - É correspondentemente aplicável o disposto no artigo 68º, nº 5. 

Artigo 117º 

Justificação da falta de comparecimento 

1 - Considera-se justificada a falta motivada por facto não imputável ao faltoso que o impeça de comparecer no ato 
processual para que foi convocado ou notificado. 

2 - A impossibilidade de comparecimento deve ser comunicada com cinco dias de antecedência, se for previsível, e no dia e 
hora designados para a prática do ato, se for imprevisível. Da comunicação consta, sob pena de não justificação da falta, a 
indicação do respetivo motivo, do local onde o faltoso pode ser encontrado e da duração previsível do impedimento. 

3 - Os elementos de prova da impossibilidade de comparecimento devem ser apresentados com a comunicação referida no 
número anterior, salvo tratando-se de impedimento imprevisível comunicado no próprio dia e hora, caso em que, por motivo 
justificado, podem ser apresentados até ao 3º dia útil seguinte. Não podem ser indicadas mais de três testemunhas. 

4 - Se for alegada doença, o faltoso apresenta atestado médico especificando a impossibilidade ou grave inconveniência no 
comparecimento e o tempo provável de duração do impedimento. A autoridade judiciária pode ordenar o comparecimento do 
médico que subscreveu o atestado e fazer verificar por outro médico a veracidade da alegação da doença. 

5 - Se for impossível obter atestado médico, é admissível qualquer outro meio de prova. 

6 - Havendo impossibilidade de comparecimento, mas não de prestação de declarações ou de depoimento, esta realizar-se-á 
no dia, hora e local que a autoridade judiciária designar, ouvido o médico assistente, se necessário. 

7 - A falsidade da justificação é punida, consoante os casos, nos termos dos artigos 260º e 360º do Código Penal. 

8 - O disposto nos números anteriores no que se refere aos elementos exigíveis de prova não se aplica aos advogados, 
podendo a autoridade judiciária comunicar as faltas injustificadas ao organismo disciplinar da respetiva Ordem. 
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Artigo 228º 

Arresto preventivo 

1 - A requerimento do Ministério Público ou do lesado, pode o juiz decretar o arresto, nos termos da lei do processo civil; se 
tiver sido previamente fixada e não prestada caução económica, fica o requerente dispensado da prova do fundado receio de 
perda da garantia patrimonial. 

2 - O arresto preventivo referido no número anterior pode ser decretado mesmo em relação a comerciante. 

3 - A oposição ao despacho que tiver decretado arresto não possui efeito suspensivo. 

4 - Em caso de controvérsia sobre a propriedade dos bens arrestados, pode o juiz remeter a decisão para tribunal civil, 
mantendo-se entretanto o arresto decretado. 

5 - O arresto é revogado a todo o tempo em que o arguido ou o civilmente responsável prestem a caução económica imposta. 

 

Artigo 335º 

Declaração de contumácia 

1 - Fora dos casos previstos nos nºs 1, 2 do artigo anterior, se, depois de realizadas as diligências necessárias à notificação a 
que se refere o n.º 2 e a primeira parte do n.º 3 do artigo 313.º, não for possível notificar o arguido do despacho que designa 
o dia para a audiência, ou executar a detenção ou a prisão preventiva referidas nos artigos 116º, nº 2, e 254º, ou 
consequentes a uma evasão, o arguido é notificado por editais para se apresentar em juízo, num prazo até 30 dias, sob pena 
de ser declarado contumaz. 

2 - Os editais contêm as indicações tendentes à identificação do arguido, do crime que lhe é imputado e das disposições 
legais que o punem e a comunicação de que, não se apresentando no prazo assinado, será declarado contumaz. 

3 - A declaração de contumácia é da competência do presidente e implica a suspensão dos termos ulteriores do processo até 
à apresentação ou à detenção do arguido, sem prejuízo da realização de actos urgentes nos termos do artigo 320º. 

4 - Em caso de conexão de processos, a declaração de contumácia implica a separação daqueles em que tiver sido proferida. 

 

Artigo 336º 

Caducidade da declaração de contumácia 

1 - A declaração de contumácia caduca logo que o arguido se apresentar ou for detido, sem prejuízo do disposto no nº 4 do 
artigo anterior. 

2 - Logo que se apresente ou for detido, o arguido é sujeito a termo de identidade e residência, sem prejuízo de outras 
medidas de coação, observando-se o disposto nos n.os 2, 4 e 5 do artigo 58º 

3 - Se o processo tiver prosseguido nos termos do artigo 283º, nº 5, parte final, o arguido é notificado da acusação, podendo 
requerer abertura de instrução no prazo a que se refere o artigo 287º, seguindo-se os demais termos previstos para o 
processo comum. 

Artigo 337º 

Efeitos e notificação da contumácia 

1 - A declaração de contumácia implica para o arguido a passagem imediata de mandado de detenção para efeitos do 
disposto no nº 2 do artigo anterior ou para aplicação da medida de prisão preventiva, se for caso disso, e a anulabilidade dos 
negócios jurídicos de natureza patrimonial celebrados após a declaração. 

2 - A anulabilidade é deduzida perante o tribunal competente pelo Ministério Público até à cessação da contumácia. 



 

                                                                      164                                                        

    

 

3 - Quando a medida se mostrar necessária para desmotivar a situação de contumácia, o tribunal pode decretar a proibição 
de obter determinados documentos, certidões ou registos junto de autoridades públicas, bem como o arresto, na totalidade 
ou em parte, dos bens do arguido. 

4 - Ao arresto é correspondentemente aplicável o disposto no artigo 228º, nºs 2, 3, 4 e 5. 

5 - O despacho que declarar a contumácia é anunciado nos termos do artigo 113º, nº 994, parte final, e notificado, com 

indicação dos efeitos previstos no nº 1, ao defensor e a parente ou a pessoa de confiança do arguido. 

6 - O despacho que declarar a contumácia, com especificação dos respetivos efeitos, e aquele que declarar a sua cessação 

são registados no registo de contumácia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
94 - Onde se lê n.º9 deve ler-se n.º11. 

 

Legislação:    

          ►Lei n.º 115/2009                                                                                                        

 alterada  pela  

                                                      Lei n.º 40/2010 e   

                       Lei n.º 33/2010 

►Portaria n.º 195-A/2010                                

►Dec. Lei n.º 51/2011                            

►Legislação complementar 
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