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ACÓRDÃO do SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, de 26-10-2017 
(https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/116181485/details/maximized?print_preview=print-
preview&perPage=50&q=Lei+n.%C2%BA%2010%2F97%2Fen)  
I. O habeas corpus consiste numa providência expedita contra a prisão ou detenção 
ilegal, sendo, por isso, uma garantia privilegiada do direito à liberdade, por motivos 
penais ou outros, garantido nos artigos 27.º e 28.º da Constituição. 
II. O regime da prisão preventiva é aplicável à medida de coacção de obrigação de 
permanência na habitação (artigo 218.º, n.º 3, do CPP), nomeadamente quanto ao 
reexame dos pressupostos (artigo 213.º), aos prazos de duração máxima (artigo 215.º) e à 
libertação, por extinção ou esgotamento dos prazos de duração máxima (artigo 217.º). 
III. As decisões relativas à aplicação e reexame da prisão preventiva e da obrigação de 
permanência na habitação podem ser impugnadas por via de recurso ordinário, nos 
termos gerais (artigos 219.º e 399.º e segs. do CPP), nomeadamente quanto aos 
pressupostos e às questões processuais que lhes digam respeito, sem prejuízo de recurso 
à providência de habeas corpus por virtude de prisão ilegal com abuso de poder (artigos 
31.º da Constituição e 222.º a 224.º do CPP), com os fundamentos taxativamente 
enumerados no n.º 2 do artigo 222.º do CPP. 
IV. Tal como a prisão preventiva, a obrigação de permanência na habitação traduz-se 
numa medida privativa da liberdade, que a lei submete a idênticas exigências, como tem 
sublinhado a jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, havendo que 
efectuar a distinção, tendo em conta as circunstâncias do caso, entre “medidas restritivas 
da liberdade”, reguladas pelo artigo 2.º do Protocolo n.º 4 à Convenção Europeia dos 
Direitos Humanos, e “medidas privativas da liberdade”, a que é aplicável o artigo 5.º da 
Convenção.  
V. Em interpretação teleologicamente orientada em conformidade com o âmbito da 
tutela constitucional do direito à liberdade (artigos 27.º, 28.º e 31.º da Constituição), a 
providência de habeas corpus constitui um meio de defesa contra possíveis abusos de 
poder em virtude de privação ilegal da liberdade mediante obrigação de permanência na 
habitação com vigilância electrónica, nomeadamente em virtude de ultrapassagem dos 
respectivos prazos.  
VI. O regime de duração e subsistência da medida coacção de permanência na habitação 
permite identificar dois planos distintos de análise: por um lado, o da disciplina dos 
prazos de duração máxima cujo esgotamento determina a extinção da medida e a 
imediata libertação do arguido (artigos 215.º, 217.º e 218.º, n.º 3, do CPP); por outro, o 
do reexame dos pressupostos da sua aplicação, cuja actualidade se visa garantir pelo 
tempo estritamente necessário à realização das suas concretas finalidades, respeitando, 
sempre, aqueles limites temporais máximos (artigo 213.º do CPP). Desta distinção 
resultam consequências quanto ao modo de impugnação – no primeiro caso, a medida, a 
manter-se, sem lei que a permita, configura uma situação a que pode ser posto termo por 
via da providência de habeas corpus (artigo 222.º, n.º 2, al. c), do CPP); no segundo, a lei 
oferece a via do recurso ordinário. 
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VII. O período de tempo de detenção a que o requerente esteve sujeito noutro Estado-
Membro antes da entrega às autoridades portuguesas em execução de um nadado de 
detenção europeu, não é considerado para efeitos de determinação dos prazos máximos 
de duração da medida de coacção privativa da liberdade; tal período será descontado no 
período total de privação da liberdade a cumprir em virtude de condenação a uma pena 
ou de imposição de medida de segurança (artigo 10.º, n.º 1, da Lei n.º 65/2003, de 23 de 
Agosto). 
VIII. Alega o requerente ilegalidade da prisão motivada por facto pelo qual a lei a não 
permite (al. b) do n.º 1 do artigo 222.º do CPP ), dizendo a fundamentação da petição 
respeito a matérias que se encontram subtraídas ao objecto da providência de habeas 
corpus – verificação de indícios da prática do crime, provas, pressupostos de aplicação e 
manutenção da medida de coacção e alegada violação de disposições da Convenção 
Europeia dos Direitos Humanos, em particular dos artigos 5.º (direito à liberdade e 
segurança) e 6.º (direito a um processo equitativo, direito a um tribunal imparcial e 
princípio da presunção de inocência) – e que devem ser discutidas pela via de recurso 
ordinário, que a lei assegura ao requerente (artigo 219.º, n.º 1, do CPP), sem limitações, e 
que não podem mudar de sede de apreciação com o argumento de recusa desse meio 
processual fundada em mero juízo pessoal de inadequação de termos e prazos de 
tramitação e decisão. 
IX. Tendo a medida de coacção privativa da liberdade sido ordenada e mantida por um 
juiz, mediante verificação e reexame dos pressupostos de que depende a sua aplicação e 
manutenção e dos requisitos legalmente exigidos, sendo a indiciação inicial, que justificou 
a aplicação da medida, confirmada e solidificada no inquérito que conduziu à dedução de 
acusação e à sua posterior confirmação na decisão instrutória, e afastada a verificação de 
hipótese de qualquer erro grosseiro, que, no limite, poderia justificar o recurso à 
providência de habeas corpus, mostra-se excluída a situação de ilegalidade prevista na al. 
b) do n.º 2 do artigo 222.º do CPP. 
 
 
ACÓRDÃO do SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, de 17-06-2015 
(http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/-/467AEFB06938753F80257E680051B394) 
I - A Lei 33/2010, de 02/09, regula a utilização dos meios técnicos de controlo à 
distância (vigilância electrónica), tendo revogado a Lei 122/99, de 20/08, primeiro 
diploma a regular estas matérias. 
II - A vigilância electrónica serve para fiscalização, entre outras situações, do 
cumprimento da medida de coacção de obrigação de permanência na habitação, previsto 
no art. 201.º do CPP. 
III - De acordo com o n.º 1 do art. 4 da Lei 122/99, de 20/08, a vigilância electrónica 
depende do consentimento do arguido ou condenado, o qual é prestado pessoalmente 
perante o juiz, na presença do defensor, e reduzido a escrito (cfr. n.º 2, do citado preceito 
legal), consentimento esse que é revogável a todo o tempo (cfr. n.º 6, do referido preceito 
legal). 
IV - Estando em causa uma promoção do Ministério Público no sentido da convolação 
da medida de coacção de prisão preventiva para obrigação de permanência na habitação, 
prevista no art. 201.º, do CPP, com recurso a meios de vigilância electrónica à distância, 
caso o arguido consentisse na sua sujeição aos mesmos e de proibição de contactos, só 
com o consentimento deste último, poderia configurar-se a existência de condições a que 
a medida substitutiva, fosse implementada. 
V - Não se verifica qualquer nulidade decorrente do arguido não ter sido levado à 
presença juiz de instrução nem ter sido lavrado auto, se tal aconteceu na decorrência da 
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tomada de posição expressa pelo arguido de que não prestava o seu consentimento à 
utilização da vigilância electrónica. 
VI - A decisão do juiz de instrução no sentido de manter a prisão preventiva face à 
ausência de consentimento por parte do arguido, na aplicação dos dispositivos de 
controlo remoto, em consonância com a promoção do Ministério Público, não 
consubstancia a aplicação de uma medida de coacção mais grave do que a promovida. 
VII - A providência de habeas corpus não é o meio próprio para sindicar as decisões 
sobre medidas de coacção privativas da liberdade, ou que com elas se relacionem 
directamente, a medida em causa não se destina a formular juízos de mérito sobre a 
decisão judicial de privação de liberdade, ou a sindicar eventuais nulidades, insanáveis, ou 
não, ou irregularidades, cometidas na condução do processo ou em decisões, ou alegados 
erros de julgamento de matéria de facto. 
VIII - Para esses fins servem os recursos, os requerimentos e os incidentes próprios, 
deduzidos no tempo e na forma apropriada. 
IX - Nesta sede cabe apenas verificar, de forma expedita, se os pressupostos de qualquer 
prisão constituem patologia desviante (abuso de poder ou erro grosseiro) enquadrável em 
alguma das al.s do n.º 2 do art. 222.º do CPP. 
X - Não se verifica no presente caso a ilegalidade da prisão, o que inviabiliza a 
providência, por ausência de pressupostos, já que a violação grave do direito à liberdade, 
fundamento da providência impetrada, há-de necessariamente integrar alguma das al.s 
daquele n.º 2 do art. 222.º, do CPP. 
 
 
ACÓRDÃO do SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, de 03-11-2011 
(http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/5a6cfe581f68b6d6802579570061843e?
OpenDocument&Highlight=0,obriga%C3%A7%C3%A3o,de,perman%C3%AAncia,na,habita%C3%A7%
C3%A3o) 
I -No caso em apreço o requerente encontra-se sujeito à medida de coacção 
deobrigaçãodepermanêncianahabitação, prevista no art. 201.º do CPP, sendo certo que a 
providência dehabeas corpus é uma medida excepcional reservada para quem se encontre 
ilegalmente preso ou detido, lançando-se, então, mão do art. 220.º do CPP. 
 II - Não deve equiparar-se a medida de coacção deobrigaçãodepermanêncianahabitação, 
à prisão preventiva, para efeitos de admissibilidade do pedido dehabeas corpus – cf. Acs. de 
26-11-2009, e de 15-04-2010, respectivamente nos Procs. n.ºs 743/07.8JAPRT.S1-A, e 
51/09.0PFSTB-B, ambos da 5.ª Secção. 
III -Em primeiro lugar porque o art. 222.º, n.º 1, do CPP fala em «pessoa ilegalmente 
presa», e o entendimento corrente de «pessoa presa», à ordem da Justiça, implica não só 
um cerceamento da liberdade, como a sua reclusão num estabelecimento estatal; este é o 
contributo que é dado, desde logo, pela literalidade do preceito. 
IV -Depois, porque embora a pessoa sujeita à medida de coacção 
deobrigaçãodepermanêncianahabitação, tenha que sofrer limites à sua liberdade 
ambulatória, o que é certo é que se encontra numa situação real que se não confunde, 
para o efeito que nos ocupa, com a de qualquer recluso, porque muito menos gravosa. 
V - Basta dizer-se, para além do mais, que, devidamente autorizada, a pessoa sujeita à 
medida deobrigaçãodepermanêncianahabitação poderá ausentar-se dela, por exemplo, 
para continuar a trabalhar – cf. art. 201.º, n.º 1, do CPP.  
VI -Tudo inculca que o legislador reservou a medida excepcional, simples e célere, 
dehabeas corpus, para as situações limite de pessoa «presa», com isso querendo significar 
prisão preventiva (ou detenção). 
VII - Não fora este o entendimento a perfilhar, teria que estender-se o conceito de 
«ilegalmente presa», por aplicação analógica, a pessoas sujeitas a outras privações de 
liberdade, como as que estão previstas no art. 200.º do CPP. 
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VIII - Sempre esta aplicação analógica seria de afastar, por se estar perante uma 
disciplina que se não confunde com a dos recursos, mas é excepcional, e daí estar 
prevista, muito em concreto, apenas para as situações que o legislador entendeu que a 
justificam.  
IX -Esta providência deve ficar reservada para as detenções e prisão ilegais, nos termos 
dos arts. 220.º e 222.º do CPP, e situações que lhe sejam de facto equiparáveis, como o 
internamento de inimputáveis fora do preenchimento dos pressupostos legais, de acordo 
com o art. 31.º da Lei 36/98, de 27-07 (Lei de Saúde Mental). 
 
 
ACÓRDÃO do SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, de 13-02-2008 
(http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/893124bc76ea93a580257409003a935a?
OpenDocument)  
I - Sendo o direito à liberdade um direito fundamental – art. 27.º, n.º 1, da CRP – e 
podendo a sua privação ocorrer apenas «pelo tempo e nas condições que a lei 
determinar», nos casos elencados no n.º 3 do mesmo preceito, a providência de habeas 
corpus constitui um instrumento reactivo dirigido ao abuso de poder por virtude de 
prisão ou detenção ilegal. 
II - A providência de habeas corpus tem a natureza de remédio excepcional para proteger 
a liberdade individual, revestindo carácter extraordinário e urgente, com a finalidade de 
rapidamente pôr termo a situações de ilegal privação de liberdade, decorrentes de 
ilegalidade de detenção ou de prisão, taxativamente enunciadas na lei: as primeiras 
previstas nas quatro alíneas do n.º 1 do art. 220.º do CPP e as segundas, nos casos 
extremos de abuso de poder ou erro grosseiro, patente, grave, na aplicação do direito, 
descritas nas três alíneas do n.º 2 do referido preceito. 
III - Encarando-se a medida de coacção de obrigação de permanência na habitação, com 
vigilância electrónica, como privação de liberdade, muito embora em grau muito 
diferente – e menos elevado – da prisão preventiva, serão de tornar extensivas a tal 
medida as garantias conferidas à prisão preventiva. 
IV - Por isso, poderá a manutenção ilegal da medida de coacção de obrigação de 
permanência na habitação constituir fundamento da providência de habeas corpus. 
V - Estando o arguido sujeito à medida de coacção de obrigação de permanência na 
habitação e sendo, a final, condenado numa pena de prisão cuja execução ficou suspensa, 
impunha-se ao juiz que deixasse expresso na sentença que tal medida de coacção se 
mostrava extinta. 
 
 
ACÓRDÃO do TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA, de 19-06-
2019 
(http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/f401bd0f862059548025843a00496c84?
OpenDocument) 
 Respeitar o princípio da adequação significa escolher a medida que poderá constituir o 
melhor instrumento para garantir as exigências cautelares do caso, ou seja, para alcançar 
o fim visado.  Para respeitar o princípio da proporcionalidade, a medida de coacção 
escolhida deverá manter uma relação directa com a gravidade dos crimes e da sanção 
previsível, cabendo ponderar elementos como o juízo de censurabilidade da conduta, o 
modo de execução, a importância dos bens jurídicos atingidos. 
O respeito pelo princípio da subsidiariedade impõe considerar sempre a prisão 
preventiva como uma medida de natureza excepcional que só pode ser aplicada como 
extrema ratio , quando nenhum outro meio se perfile ou anteveja como adequado e 
suficiente.  
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Na falta de condições técnicas ou de algum dos consentimentos necessários e enquanto 
não for exequível a medida de obrigação e permanência na habitação mediante vigilância 
electrónica e o controlo à distância da proibição de contactos, a determinar e a realizar na 
primeira instância, o arguido aguardará os ulteriores termos do processo em prisão 
preventiva. 
 
ACÓRDÃO do TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA, de 11-06-
2019 
(http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/7706117c90a948a68
025841d003378fa?OpenDocument) 
Se é certo que a medida de obrigação de permanência na habitação prossegue um fim 
concorrente com o da prisão preventiva, coincidindo até em alguns dos seus 
pressupostos e tratamento adjectivo, tal circunstância não tem a virtualidade de apagar as 
diferenças significativas que existem entre ambas, em especial ao nível da sua eficácia, 
porquanto, “a barreira física decorrente do confinamento de alguém a um domicílio não 
assenta exclusivamente na valia dos meios técnicos postos na detecção de eventuais 
ausências” que têm essencialmente por função dar a conhecer as “violações” da 
obrigação de permanência na habitação. 
Por outro lado, a mencionada obrigação de permanência na habitação, ainda que com 
vigilância electrónica, não é, só por si, impeditiva de o referido arguido manter o mesmo 
negócio ilícito, contactando com os seus clientes a partir da sua residência - seja ela qual 
for – e ser por eles contactado, fazendo com que estes – sejam os mesmos de 
antigamente, ou outros diferentes - se desloquem à aludida residência. 
Tendo em conta tais pressupostos, não cremos que a aplicação de qualquer outra medida 
coactiva, não privativa da liberdade, ou mesmo a obrigação de permanência na habitação, 
com recurso a meios técnicos de controlo, sejam suficientes para afastar o 
arguido/recorrente da prática de novos factos da natureza dos indiciados, de tráfico de 
estupefacientes, tornando-se, por isso, necessária a prisão preventiva, sendo a única 
medida adequada às exigências cautelares que no caso se fazem sentir e proporcional à 
sanção que previsivelmente lhe poderá ser aplicada, em caso de condenação, não 
havendo, por ora, quaisquer elementos a ponderar que permitam ajuizar, com seriedade, 
acerca de uma provável suspensão da execução da prisão que lhe for aplicada. 
 
 
ACÓRDÃO do TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA, de 21-03-
2019 
(http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/c589a9942376e24d802583ca0033cf09?
OpenDocument) 
 1. O artigo 7º da Lei n.º 33/2010, de 02 de Setembro (Utilização de meios técnicos de 
controlo à distância - vigilância electrónica), relativo à elaboração do relatório prévio 
sobre a aplicação da medida de coacção de obrigação de permanência na habitação com 
vigilância electrónica (OPHVE), não se reporta aos pressupostos da medida de coacção, 
os quais estão definidos no Código de Processo Penal, mas, antes e apenas, à situação 
pessoal, familiar, laboral e social do arguido de modo a assegurar que a mesma é 
compatível com as exigências da vigilância electrónica e os sistemas tecnológicos a 
utilizar. 
2. O relatório previsto na lei apenas é vinculativo para o Tribunal na parte da 
compatibilidade das condições pessoais e familiares do arguido com as exigências da 
vigilância electrónica e os sistemas tecnológicos a utilizar. 
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3. Apesar de o relatório concluir pela compatibilidade e pela verificação das condições 
técnicas para aplicar a medida de coacção de obrigação de permanência na habitação com 
vigilância electrónica (OPHVE), o Tribunal não fica vinculado à aplicação daquela 
medida; 
4. Estando em presença de um despacho de reexame do artigo 213º do Código de 
Processo Penal, o dever de fundamentação é cumprido, quando o Meritíssimo Juiz no 
despacho elenca as diligências que foram efectuadas, a posição assumida pelos arguidos e 
pelo Ministério Público, para depois concluir que tudo o que consta dos relatórios 
elaborados sobre as condições pessoais dos arguidos já tinha sido levado em conta ao 
momento da aplicação da medida de coacção de prisão preventiva, e, por isso, os 
pressupostos de aplicação da mesma não se mostram, por ora, alterados. 
 
 
ACÓRDÃO do TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA, de 10-10-
2018 
(http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/10150ec8fd7607ef80258346004acb8c?
OpenDocument) 
A contagem do prazo das medidas sujeitas ao regime do artigo 200º/CPP inicia-se 
quando se inicia o cumprimento da medida, quer tenha sido aplicada abinitio ou na 
sequência de medidas privativas de liberdade, que se extinguiram- inclusivamente, pelo 
decurso do prazo máximo. 
 
 
ACÓRDÃO do TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA, de 08-11-
2016 
(http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/19dc318e274f90508025806d003ba23d
?OpenDocument)  
I - A decisão que impõe a prisão preventiva, apesar de não ser definitiva, é intocável e 
imodificável enquanto não se verificar uma alteração, em termos atenuativos, das 
circunstâncias que a fundamentaram, ou seja, enquanto subsistirem inalterados os 
pressupostos da sua aplicação. 
II - A substituição de uma medida de coação por outra menos grave apenas se justifica 
quando se verifique uma atenuação das exigências cautelares que tenham determinado a 
sua aplicação 
III - Uma coisa é o aspecto formal do despacho recorrido, outra, o aspecto substancial 
que se prende com os pressupostos da alteração da medida de prisão preventiva para a de 
obrigação de permanência na habitação. 
 
 
ACÓRDÃO do TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA, de 07-01-
2016 
(http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/d55cebdb6eeb1b9d80257f3a003be980
?OpenDocument) 
I- Na ponderação da verificação do perigo a que se refere a alínea c) do artigo 204º do 
Código de Processo Penal, o Juiz de Instrução deve ser prudente e cauteloso já que o 
mesmo tem na base um perigo futuro incerto, ainda que assente em factos actuais 
concretos, sendo, por isso, maior o grau de incerteza na sua verificação, próxima de 
dotes de adivinhação. Inexistindo tal cautela pode-se transformar as medidas de coacção 
em verdadeiras medidas de segurança, não compatíveis com um processo penal 
democrático. 
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II- O raciocínio a efectuar ao momento de aplicação de uma medida de coacção é, 
constatada a sua necessidade e dentro das legalmente admissíveis, qual aquela que melhor 
se adequa à atenuação ou eliminação dos perigos que se visam acautelar, tendo presente 
os princípios de concordância prática de interesses ou princípios constitucionais 
conflituantes (segurança/liberdade; realização da justiça/direitos fundamentais) e é, ao 
mesmo tempo, proporcional à gravidade do crime e às sanções previsivelmente aplicáveis 
a esse concreto arguido, tendo sempre em conta que a prisão preventiva e obrigação de 
permanência na habitação só devem ser aplicadas se as demais forem inadequadas ou 
insuficientes. 
 
 
ACÓRDÃO do TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA, de 23-03-
2011 
(http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/a153f7d370c4832a8025786100613df7?
OpenDocument) 
I – O n.º2 do art. 194.º nº 2 do CPP tem uma formulação ampla que não restringe o seu 
campo de aplicação ao despacho inicial. 
III - Foi propósito inequívoco do legislador de 2007 impedir o juiz de aplicar, durante o 
inquérito, medida de coacção ou garantia patrimonial mais grave do que a preconizada 
pelo dominus dessa fase processual – o Ministério Público. 
IV – Seria incompreensível uma opção legislativa em que num momento inicial se 
impedisse o juiz de fixar medidas de coacção mais graves que as propostas pelo 
Ministério Público para se permitir que ulteriormente as pudesse manter contra a 
vontade do dominus do inquérito. 
V – O aludido n.º2 do art. 194.º nº 2 do CPP estabelece uma limitação legal aos poderes 
do juiz, à semelhança do que ocorre com a limitação imposta nos termos do art. 16.º n.º 
3 do CPP, sem ofender o princípio da reserva da função jurisdicional: quem decide sobre 
a medida de coacção é sempre o juiz e em função de tal juízo deve determinar a medida 
de coacção concretamente aplicável, nesta operação movendo-se sempre dentro dos 
limites da lei. 
VI – Assim, em sede de inquérito, quando o Ministério Público requer a substituição de 
uma medida de coacção por outra menos gravosa, está o juiz de instrução obrigado a 
proceder à substituição da medida de coacção pela requerida pelo Ministério Público ou 
por outra menos gravosa que entenda mais adequada. 
 
 
ACÓRDÃO do TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA, de 11-02-
2009 
(http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/1e11000914d7d3198025755c003a3dab
?OpenDocument) 
Num recurso de um despacho que, na sequência do 1.º interrogatório judicial de arguido 
detido, aplicou a prisão preventiva, em que o recorrente pede a substituição desta medida 
pela obrigação de permanência na habitação com vigilância electrónica, o Tribunal da 
Relação pode, para a apreciação do mesmo, solicitar aos serviços de reinserção social a 
realização das diligências e a elaboração da informação prevista no n.º 5 do artigo 3.º da 
Lei n.º 122/99, de 20 de Agosto. 
II – «O princípio da “adequação” das medidas de coacção exprime a exigência de que 
exista uma correspondência entre os interesses cautelares a tutelar no caso concreto e a 
medida imposta ou a impor nesse caso». 
III – O princípio da proporcionalidade, por sua vez, exprime a exigência, «estreitamente 
relacionada com a precedente, de que, em cada estado ou grau do procedimento, exista 
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uma relação de proporcionalidade entre a medida aplicada ou a aplicar e a importância do 
facto imputado e a sanção que se julga que pode vir a ser imposta». 
IV – Este princípio tem aqui o sentido de proibição de excesso, impedindo a 
desproporcionalidade entre, por um lado, o sacrifício que a medida de coacção implica e, 
por outro lado, a gravidade do crime e a natureza e medida da pena que previsivelmente, 
com base nele, virá a ser aplicada. 
V – O legislador ordinário, ao elaborar o Código de Processo Penal, traduziu o carácter 
excepcional da prisão preventiva através da criação de um alargado naipe de medidas de 
coacção alternativas, ordenadas sequencialmente em função da respectiva gravidade, e 
através da previsão do seu carácter subsidiário.  
 
 
ACÓRDÃO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA, de 21-04-2005 
(http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/0/ab013c1b13843be08025708800569395?OpenDocument) 
“É de rejeitar, por manifestamente improcedente, o recurso em que se punha em causa 
despacho que indeferira a substituição da medida de coacção de prisão preventiva pela de 
prisão domiciliária, com vigilância electrónica, uma vez que o fundamento do 
indeferimento foi informação do IRS segundo a qual tal não era possível pelo facto de a 
área da residência do recorrente não estar abrangida pela área de intervenção da vigilância 
electrónica.” 
 
 
ACÓRDÃO do TRIBUNAL DA RELAÇÃO DO PORTO, de 31-01-
2018 
(http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/-/4F8080580AF7F46180258239003BAE31)  
Se o arguido cumpriu sempre escrupulosamente as obrigações emergentes da medida de 
coacção que lhe foi aplicada e inexistem factos novos, a simples condenação do arguido, 
ainda não transitada, não legitima o agravamento da medida de coacção para prisão 
preventiva por hipotético perigo de fuga decorrente apenas daquela condenação. 
 
 
ACÓRDÃO do TRIBUNAL DA RELAÇÃO DO PORTO, de 21-12-
2016 
(http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/4fa1701cc8bf68b18025809f0055e977?
OpenDocument)  
I – A medida de coação da obrigação de permanência na habitação (OPH) em confronto 
com a prisão preventiva, não tem a capacidade, perante um crime grave, de dar resposta 
adequada em sede de prevenção geral à necessidade de tranquilizar a sociedade.  
II – Não deve ser equacionado na ponderação da aplicação da OPH o evitar o estigma da 
prisão, se ao arguido é previsível, que venha a ser aplicada prisão efectiva. 
 
ACÓRDÃO do TRIBUNAL DA RELAÇÃO DO PORTO, de 29-04-
2015 
(http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/aab220e34463c2fb80257e44003d3ee3?
OpenDocument)  
A autorização prevista no artº 201º CPP para que o arguido se ausente da habitação onde 
cumpre a medida de coacção imposta deve ser meramente pontual. 
 
 
ACÓRDÃO do TRIBUNAL DA RELAÇÃO DO PORTO, de 09-06-
2010 
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(http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/52223cfa1dbb22bf80257789004e17d
f?OpenDocument) 
A vigilância electrónica associada à medida de permanência na habitação podendo, 
embora, obstar a um eventual perigo de fuga, não dá a mínima garantia de que, no 
sossego do lar, o arguido não continue a actividade de tráfico de estupefacientes, 
mostrando-nos a experiência comum como são, hoje, fáceis os contactos e as 
deslocações de compradores e intermediários e como é forte a solicitação dos elevados 
proventos económicos que tal tráfico proporciona. 
 
 
ACÓRDÃO do TRIBUNAL DA RELAÇÃO DO PORTO, de 26-09-
2007 
(http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/e9ddd276937cf57880257367004c16e
2?OpenDocument) 
A medida de coacção de obrigação de permanência na habitação, sob vigilância 
electrónica, não é suficiente para prevenir o perigo de perturbação do inquérito, na 
vertente de perigo para a aquisição, conservação ou veracidade da prova, se há fortes 
indícios de o arguido haver praticado vários crimes de roubo qualificado e se os sinais 
dos autos indicam que, uma vez fora do estabelecimento prisional, ele poderia, à 
distância, sem possibilidade de controlo eficaz, intimidar testemunhas que o tenham 
reconhecido ou possam vir a reconhecer e estabelecer contactos com co-arguidos, em 
liberdade, no sentido de forjar álibis. 
 
 
ACÓRDÃO do TRIBUNAL DA RELAÇÃO DO PORTO, de 11-04-
2007 
(http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/0331626e7ba891bd802572c1004d6b9
a?OpenDocument) 
Gozam também da isenção prevista no nº 2 do art 522º do CPP os arguidos sujeitos à 
medida de coacção de obrigação de permanência na habitação com vigilância electrónica. 
 
 
ACÓRDÃO do TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE COIMBRA, de 04-03-
2020 
(http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/8fe0e606d8f56b22802576c0005637dc/a96fb429154a4b9780258527003c794f
?OpenDocument)  
I – Perante a agravação de uma medida de coacção, ainda que no âmbito do reexame 
trimestral imposto pelo artigo 213.º, n.º 1, do CPP, é sempre legalmente necessária a 
audição do arguido, apenas podendo a mesma não ocorrer no caso de impossibilidade 
devidamente fundamentada (cfr. n.º 4 do artigo 212.º do diploma referido). 
II – No descrito circunstancialismo, a falta de audição do arguido, não integrando 
qualquer uma das nulidades previstas no artigo 119.º e 120.º do CPP, consubstancia mera 
irregularidade. 
 
 
ACÓRDÃO do TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE COIMBRA, de 21-04-
2010 
(http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/8fe0e606d8f56b22802576c0005637dc/7621337c8f1f38928025771b004e60a1
?OpenDocument) 
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1.A pena de prisão a executar no regime de permanência na habitação, nos termos do 
art.44.º do Código Penal, é uma pena de substituição, e não uma forma especial de 
cumprimento da pena de prisão. 
2 O instituto da liberdade condicional não é aplicável à pena cumprida em regime de 
permanência na habitação. 
3.Não é desproporcionada ou desadequada a atribuição da possibilidade de concessão da 
liberdade condicional ao recluso que cumpre sempre metade da pena e no mínimo seis 
meses de prisão e a não atribuição dessa possibilidade ao arguido a quem foi aplicada 
pena de prisão por dias livres, em regime de semidetenção ou de permanência na 
habitação. 
 
 
ACÓRDÃO do TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE COIMBRA, de 25-11-
2009 
(http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/a66507b23e44caee802576890041d03
7?OpenDocument) 
1. A liberdade condicional constitui uma medida de excepção que visa a suspensão do 
cumprimento da pena imposta, de molde a criar um período de transição entre a prisão e 
a liberdade, permitindo dessa forma que o recluso recobre o sentido de orientação social 
enfraquecido devido à reclusão. 
2. O regime de permanência na habitação prevista no art.º 44º do CP é uma pena 
substitutiva da prisão. 
3. O regime de permanência na habitação previsto no artigo 62º do CP é apenas uma 
forma de se chegar à liberdade condicional; 
4. Não se pode aplicar a liberdade condicional, só pensada para as reais situações 
de reclusão prisional, ao regime de permanência na habitação do artigo 44º. 
 
 
ACÓRDÃO do TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE COIMBRA, de 07-10-
2009 
(http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/0/12389081e5772d9e8025766600380aca) 
A medida de coacção, obrigação de permanência na habitação, mesmo com meios 
técnicos de controlo à distância revela-se insuficiente e inadequada nos crimes de tráfico 
de estupefacientes , visto poder ser cometido sem contacto directo.  
 
 
ACÓRDÃO do TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE ÉVORA, de 08-10-
2019 
(http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/839360d55b1efd7c8025849b0034dbef
?OpenDocument) 
I - Sendo a proibição de o arguido não contactar com um terceiro, inquestionavelmente e 
de per si, uma medida de coacção, e uma medida de coacção distinta de todas as outras, 
designadamente da obrigação de permanência na habitação (que não a pressupõe nem 
inclui), não podem razões de fundamentação dessa medida(que não foi aplicada) ser 
transpostas, sem mais e como única justificação, para negar uma autorização de saída da 
arguida detida domiciliarmente para visitar o seu marido que se encontra detido. 
II - A aplicação dessa medida cumulativa, por um juiz, pressupunha requerimento do 
dominus do inquérito, que não foi formulado, e o consequente contraditório. 
III - O carácter excepcional da autorização de saída do domicílio de arguido sujeito a essa 
medida não serve como fundamento da não autorização. Ele não justifica só por si a 
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negação da saída, muito menos num caso em que estão em causa outros interesses 
conflituantes, que se prendem com direitos fundamentais e têm assento constitucional. 
 
ACÓRDÃO do TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE ÉVORA, de 10-04-
2018 
(http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/-/F3591BA2E8872A798025827B0050C599) 
I - É legítimo ao Tribunal e não ofende o princípio constitucional da igualdade, prescrito 
pelo artigo 13.º da CRP, denegar ao arguido preventivamente preso a aplicação da 
medida de coação de obrigação de permanência na habitação, com fundamento na 
impossibilidade de sujeição da sua execução a vigilância, mesmo que essa impossibilidade 
decorra exclusivamente de uma deficiência (surdez-mudez) de que o arguido é portador. 
 
 
ACÓRDÃO do TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE ÉVORA, de 20-02-
2018 
(http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/8c23d5c8ea74dd788025824a0032e8d1
?OpenDocument)  
I – A inadequação da medida de obrigação de permanência na habitação relativamente a 
certos tipos de crimes não se manifesta só na impossibilidade de movimentos, podendo 
ser essencialmente comunicativa.  
II – Mesmo com especificação de proibição de contactos comunicacionais por via 
telefónica, esta é de verificação quase impossível, na medida em que os actuais meios de 
comunicação permitem uma alteração fácil e barata de meios comunicacionais 
telefónicos, com alteração da respectiva numeração. 
 
 
ACÓRDÃO do TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE ÉVORA, de 16-02-
2016 
(http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/c15ca1066aac9eb780257f7000447ce0?
OpenDocument)  
I - De acordo com o princípio «rebussicstantibus», as decisões judiciais, que apliquem 
medidas de coação, podem e devem ser alteradas pelo Tribunal que as tenha tomado, 
mas apenas quando se tenha verificado uma alteração relevante das circunstâncias, em 
sentido lato, que tenham dado origem à sua decretação. 
II – Tal regime legal procura atingir um ponto de equilíbrio entre a desejável flexibilidade 
das decisões que apliquem determinadas medidas, que têm natureza excecional e que 
implicam sempre um maior ou menor grau de limitação do direito do arguido à 
liberdade, acarretando duas delas (a prisão preventiva e a obrigação de permanência na 
habitação) o sacrifício do núcleo essencial desse direito, fora de uma decisão 
condenatória final, pelo que não devem manter-se por mais tempo do que o estado de 
coisas que as justificou ou tornou necessárias, e certos princípios de direito processual, 
como o do caso julgado e o da exaustão do poder jurisdicional do Juiz, por força dos 
quais a decisão judicial se impõe ao próprio Tribunal que a proferiu. 
III - Nesta ordem de ideias, as decisões a que nos reportamos são dotadas de uma certa 
margem de imutabilidade, na medida em que se não tenham alterado as circunstâncias 
que as motivaram. 
 
 
ACÓRDÃO do TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE ÉVORA, de 24-02-
2015 
(http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/-/01F0C3BC008DCBA280257E03004F601D)  
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I - Não se tendo apurado qualquer outro ato para além daquele em que o recorrente agiu 
como “correio de droga”, sendo totalmente infrutíferas as buscas, por ele, aliás, logo 
consentidas, realizadas na sua residência e na dos seus pais (a que ele também tinha livre 
acesso), no sentido de detetar e apreender objetos que o pudessem relacionar com o 
tráfico de estupefacientes, não se tendo mesmo logrado apurar qualquer relação 
comprometedora nos dados contidos nos telemóveis que ele tinha na sua posse, a 
permanência do recorrente na residência tem aptidão para cortar cerce a possibilidade de 
ele tornar a praticar atos da natureza e com os contornos daqueles que indiciariamente 
praticou. 
II - Neste caso, a obrigação de permanência na residência, sujeita a vigilância eletrónica, 
apresenta-se como adequada e suficiente para satisfazer as exigências cautelares que se 
fazem sentir, devendo esta medida de coação substituir a de prisão preventiva que foi 
aplicada ao arguido. 
 
 
ACÓRDÃO do TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE ÉVORA, de 19-12-
2013 
(http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/-/AA78781540E7D77280257DE10056FCF8)  
I – Não comete o crime de evasão, p. e p. pelo art.352.º, n.º1 do Código Penal aquele a 
quem foi aplicada a medida de coação da Obrigação de Permanência na Habitação e que, 
antes de ser colocado sob vigilância eletrónica, se ausenta para outro local. 
 
 
ACÓRDÃO do TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE ÉVORA, de 19-02-
2013 
(www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/0b72ea07ca5a228c80257de10056fae7?Open
Document)  
1. O consentimento do arguido constitui requisito formal da aplicação do RPH, tal como 
o são os consentimentos de outras pessoas e demais condições de que depende o 
cumprimento da prisão em RPH mediante vigilância eletrónica, nos termos da Lei 
33/2010, uma vez que o cumprimento da prisão em RPH tem obrigatoriamente lugar 
mediante vigilância eletrónica 
2. A apreciação dos requisitos de ordem material, prevenidos no art. 44.º do CP, precede 
necessariamente a eventual realização de diligências com vista à prestação de 
consentimento pelo arguido e outros, bem como à obtenção das informações prévias a 
que se reportam os arts 7º nº2 e 19º, da Lei 33/2010, pois só no caso de concluir pela 
aplicabilidade e adequação do RPH, o tribunal de julgamento deverá proceder e ordenar 
as diligências necessárias ao apuramento dos factos em causa. 
3. A ponderação sobre a adequação e suficiência do cumprimento da prisão em RPH 
constitui, pois, momento do procedimento para a determinação da sanção que se impõe 
ao tribunal de julgamento e cuja omissão origina a nulidade de sentença por omissão de 
pronúncia prevista na al. c) do nº1 do art. 379.º do CPP. 
 
 
ACÓRDÃO do TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE ÉVORA, de 13-11-
2012 
(http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/ab6af2d142965b0780257acd0050049b
?OpenDocument&Highlight=0,obriga%C3%A7%C3%A3o,de,perman%C3%AAncia,na,habita%C3%A7
%C3%A3o) 
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A previsão do crime de evasão inclui todas as situações em que alguém se encontre 
legalmente privado da liberdade e, assim, nele incorre o arguido que se encontrasse 
sujeito à obrigaçãodepermanêncianahabitação nos termos do art. 201.º do CPP. 
 
 
ACÓRDÃO do TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE ÉVORA, de 13-08-
2010 
(http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/a254713c392065748025785c004c865c
?OpenDocument) 
1. Não tendo o arguido interposto recurso do despacho que determinou a sua prisão 
preventiva, os fundamentos que estão na base daquela decisão são, desde que não tenha 
existido alteração superveniente dos mesmos, intocáveis, não sendo passíveis de 
reapreciação judicial.  
2. Na verdade, caso não sejam alegadas quaisquer alterações supervenientes dos citados 
fundamentos, qualquer recurso posterior que sobre os mesmos incida traduz-se, 
substancialmente no recurso, não de qualquer despacho ulterior, mas sim do despacho que 
a ordenou. 
 
 
ACÓRDÃO do TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE ÉVORA, de 13-08-
2010 
(http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/de8cbaf3c602c4558025785600533c1f?
OpenDocument) 
1. As medidas de coacção não são imutáveis, já que pelas contínuas variações do seu 
condicionalismo estão sujeitas à condição «rebussicstantibus», isto é, podem ser alteradas 
e revistas sempre que se justifique, seja em razão de alteração dos dados de facto, seja de 
dados de direito. 
2. Tendo em conta a natureza dos crimes e a relação de parentesco com a vítima 
(pai/filha), a aplicação da medida de coacção de permanência na habitação, ainda que 
com vigilância electrónica, não se mostra adequada à prossecução dos fins cautelares 
[basta pensar que por força da relação de parentesco, em qualquer momento e por 
qualquer circunstância poder-se-ia potenciar uma proximidade (física) entre o arguido e a 
vítima], sendo certo, ainda, que não se mostra minimamente adquirido nos autos que o 
irmão do recorrente/arguido lhe disponibilizasse a habitação, caso ele fosse sujeito à 
medida de coacção pretendida. 
 
 
ACÓRDÃO do TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE ÉVORA, de 24-09-
2009 
(http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/84b0060760ea8bb18025766200527c3c
?OpenDocument) 
1. Tanto a aplicação inicial de medida de coacção, com excepção do termo de identidade 
e residência, bem como a imposição de outra, por violação das obrigações impostas na 
medida anterior, deve por princípio e regra ser precedida da prévia audição do arguido 
[cfr. arts.194º, nº3 e 213º, nº3 do CPP - este também aplicável às situações de 
agravamento por violação das obrigações impostas na medida anteriormente fixada – 
arts.28º, nº1 e 32º, nºs 1, 2 e 5 da CRP. Trata-se de dar corpo ao exercício do 
contraditório, concedendo ao arguido a oportunidade de defesa, nomeadamente com 
vista, a querendo, apresentar a sua versão sobre os factos em que se alicerça o pedido 
formulado pelo Ministério Público, refutar a necessidade de aplicação de outra medida 
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mais grave e até esgrimir argumentos sobre a inadequação ou desproporcionalidade da 
medida preconizada. 
2. Constitui jurisprudência maioritária, que nós também perfilhamos, que a decisão 
condenatória, obviamente ainda não transitada em julgado, só por si mesma, 
desacompanhada de qualquer outro facto novo não pode servir de suporte a agravar a 
medida de coacção vigente à data da prolação da decisão condenatória. Na verdade, a 
decisão condenatória não pode abstractamente, por si só, portanto desacompanhada de 
qualquer outro facto novo relevante, servir de fundamento para alterar medida de 
coacção vigente até ao momento dessa decisão, continuando o arguido a presumir-se, até 
ao trânsito em julgado de tal decisão, tão inocente como no início do procedimento 
criminal, pois que, constitucionalmente, a inocência não admite graduação. 
3. A agravação da medida de coacção já é consentida se se verificar incumprimento pelo 
arguido das obrigações resultantes da sujeição a essa medida ou o incumprimento dos 
deveres processuais que a aplicação de tal medida visa acautelar - ou, no mínimo, o 
perigo e/ou eminência da sua violação - ou alteração das circunstâncias (cf., neste sentido, o 
acórdão da Relação do Porto de 17.12.2003, in rec.44780/03 e o acórdão da Relação de Lisboa de 
1.2.2005, in rec.685/2005 -5, acessíveis in www.dgsi.pt). 
 
 
ACÓRDÃO do TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE ÉVORA, de 27-03-
2007 
(http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/f75277368354eb0380257de100574aa2
?OpenDocument) 
 I. – A fiscalização da medida de Obrigação de Permanência na Habitação (OPH) por 
meio de Vigilância Electrónica depende do consentimento do arguido, bem como das 
pessoas que o devam prestar, nos termos do art. 2º da Lei nº 122/99 de 20 de Agosto. 
Tal consentimento, embora constitua condição de aplicabilidade desta medida, não é um 
pressuposto ou requisito da respectiva medida de coacção, ditado pelos princípios da 
necessidade, adequação e proporcionalidade que determinam positivamente os requisitos 
de ordem geral e específica de que o CPP faz depender a aplicação de qualquer das 
medidas de coacção nele previstas. 
II. – Assim, pode o tribunal, maxime o tribunal de recurso, julgar da sua necessidade, 
adequação e proporcionalidade, face às necessidades cautelares concretamente 
verificadas, independentemente dos consentimentos a prestar como condição de efectiva 
sujeição do arguido àquela mesma medida. 
III. - Pode o tribunal decidir que na falta de consentimento do arguido ou de alguma 
outra pessoa que o deva prestar e, em todo o caso, se não for exequível a Vigilância 
Electrónica da OPH, que o arguido aguarde os ulteriores termos do processo em prisão 
preventiva, dada a natureza subsidiária desta medida de coacção (arts193º nº2 e 202º nº1, 
CPP). 
 
 
ACÓRDÃO do TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE GUIMARÃES, de 18-
11-2013 
(http://www.dgsi.pt/jtrg.nsf/86c25a698e4e7cb7802579ec004d3832/28579ebebac9376e80257c390051431
c?OpenDocument)  
I – Após as alterações da Lei 48/2007 de 29-08 ficou claro que na ponderação do perigo 
de perturbação da ordem e tranquilidade públicas, enquanto requisito geral da aplicação 
de medida de coação, não se atende apenas à natureza e às circunstâncias do crime e à 
personalidade do arguido. É necessário que o arguido em concreto crie o perigo de 
perturbação da ordem e tranquilidade públicas. 
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II – Exige-se agora igualmente que tal perigo seja grave. 
III – A medida de coação de obrigação de permanência na habitação, com vigilância 
eletrónica, é desproporcionadamente gravosa para um arguido com 67 anos, sem 
antecedentes criminais e bem inserido socialmente, indiciado por ter perpetrado um 
homicídio tentado com arma de fogo, em “clima de exaltação”, imediatamente após ter 
sido agredido corporalmente na sua residência pelo ofendido, que lhe partiu os óculos, 
por causa de questões relacionadas com negócios existentes entre os dois. 
 
 
ACÓRDÃO do TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE GUIMARÃES, de 29-
05-2006 
(http://www.dgsi.pt/jtrg.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/d58be07546cf78398025721400520b1
1?OpenDocument)  
I – Inconformado com o despacho que substitui a medida de coacção de prisão 
preventiva pela de obrigação de permanência na habitação, ainda que complementada 
com utilização de meios de controlo electrónico à distância, dele recorreu o Ministério 
Público. 
II - O crime objecto de pronúncia lesou irremediavelmente o bem jurídico por excelência 
da tutela penal: a vida humana, e fê-lo de uma forma particularmente aberrante hedionda: 
queimando viva uma pessoa.  
III – Nele estão assim presentes as circunstâncias qualificativas de: tortura ou acto de 
crueldade para aumentar o sofrimento da vítima; uso de meio particularmente perigoso 
que se traduza na prática de um crime de perigo comum; e frieza de ânimo, com reflexão 
sobre os meios empregados.  
IV – Por outro lado, nada do comportamento do arguido, tanto quanto os autos nos 
habilitam a afirmá-lo, aponta no sentido de que ele se conforma ou virá a conformar com 
a reacção penal a que venha a ser sujeito, havendo assim, reconhecidamente, perigo de 
fuga.  
V – E com alta probabilidade o crime dos autos será gerador de sentimentos 
comunitários de insegurança e desprotecção, pelo que, pelo menos nessa medida, e 
atendendo-se às circunstâncias do crime e à personalidade do arguido – tanto quanto aos 
factos no-la demonstram – há perigo de perturbação da tranquilidade pública.  
VI – Aliás, a existência dos perigos referidos no art.°204.°, al. a) e c) do CPP não é posta 
em causa no despacho recorrido. 
VII - E subsistindo tais perigos, não se nos afigura que, no quadro do crime em questão 
nos autos, a medida de obrigação de permanência na habitação, ainda que 
complementada com utilização de meios de controlo electrónico à distância seja 
adequada ou suficiente, pois que a utilização dos meios referidos permite controlar a 
execução da medida, mas nem evita a fuga nem restitui a tranquilidade à comunidade.  
VIII – Na verdade, a medida de obrigação de permanência na habitação, com vigilância 
electrónica, não é suficiente, no caso, para obviar à concretização dos perigos referidos 
pois não é adequada a evitar a fuga nem a restaurar a tranquilidade pública, dada a 
relativa liberdade de actuação que confere à pessoa a ela sujeita, só devendo assim ser 
aplicada em casos em que tais perigos estejam muito atenuados, o que não se verifica no 
caso presente.  
IX – Assim, Por todo o exposto o recurso deve proceder. 
 
 
ACÓRDÃO do TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE GUIMARÃES, de 10-
01-2005 
(http://www.dgsi.pt/jtrg.nsf/0/0f4e3f2328b31dc580256fa400541fbb?OpenDocument)  
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I - Decidindo o Tribunal da Relação alterar a medida da prisão preventiva para a medida 
de obrigação de permanência na habitação, sob vigilância electrónica, condicionada à 
verificação pela 1ª instância, de todos os requisitos necessários à sua execução, não pode 
o Tribunal a quo vir a decidir facultar ao arguido o exercício da sua profissão ou de 
qualquer trabalho no exterior. 
II - Em matéria de medidas de coacção, vigora o princípio da tipicidade e a sua definição 
respeita os princípios da adequação e da proporcionalidade, sendo cada medida 
estabelecida em função dos fins do processo penal e da garantia dos direitos dos 
arguidos. 
III - Assim sendo, a medida de obrigação de permanência na habitação, sujeita ou não a 
meios técnicos de controlo, não pode ser adaptada, sob pena de se frustrarem os 
pressupostos e finalidades da sua aplicação. 
IV - A circunstância de àquela medida acrescer controlo à distância, não diminui esse 
grau de exigência e os meios de controlo apenas servem como reforço cautelar, que não 
de impedimento à fuga, à perturbação do processo ou à continuação da actividade 
criminosa. 
V - Afinal, se após a decisão superior se vier a permitir que o arguido trabalhe, isso 
traduz-se numa alteração da medida aplicada pelo Tribunal da Relação para a prevista no 
artº 200º, nº 1, al. c), parte final - a de proibição de permanência, de ausência e de 
contactos -, sendo certo que os pressupostos de facto e de direito de cada uma dessas 
medidas são totalmente diferentes. 
VI - Para a permissão de trabalhar não vale a invocação do disposto no artº 3º, nº 2 da 
Lei nº 122/99, de 20-08 e do direito ao trabalho, pois tal preceito estabelece exactamente 
que é a decisão que aplica a medida que define eventuais autorizações de ausência (que 
devem ser situações pontuais, por motivos de saúde, obrigações cívicas, etc.) e quanto ao 
direito ao trabalho, os arguidos têm muitos outros que lhes são limitados pelas medidas 
aplicadas e que só o são por força dos factos indiciados e que só a eles são imputados. 
VII - Os arguidos também têm direito ao lazer e nem por isso se concebe que se autorize 
a sua ida à praia ou às discotecas! 
 
 
ACÓRDÃO do TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE GUIMARÃES, de 30-
05-2005 
(http://www.dgsi.pt/jtrg.nsf/86c25a698e4e7cb7802579ec004d3832/a633f8c04f6ca646802571af004e4930?
OpenDocument) 
I – Se é certo que, “in casu”, a vigilância electrónica poderia mostrar-se adequada para 
obviar ao perigo de fuga, já no tocante aos perigos de perturbação do decurso do 
inquérito e de continuação da actividade criminosa o não seria.  
II – Com efeito, o “modus operandi” na actividade de tráfico de estupefacientes – 
devendo recordar-se que há fortes indícios de que o arguido era contactado por 
consumidores através de telemóvel, na sua própria residência – leva-nos a concluir que 
os referidos perigos não ficariam acautelados com a medida coactiva de permanência na 
habitação, mediante pulseira electrónica, mesmo que conjugada com a proibição de 
contactos a que se refere o art° 200° do C.P.P.  
III – E esta conclusão em nada é abalada pela sugerida permanência do arguido nas 
instalações do Projecto Homem, desde logo, porque esta Instituição visando propósitos 
específicos que não coincidem com os visados pelas medidas de coacção, não está 
seguramente em condições de exercer um eficaz controlo e vigilância sobre os seus 
utentes.  



IV – Acresce que caso o arguido deixasse de estar na situação prisional em que 
actualmente se encontra, e tratando-se de um caso de tráfico de estupefacientes, tal 
causaria perturbação da ordem e tranquilidade públicas.  
V – É que sendo o tráfico de estupefacientes uma actividade socialmente maléfica e 
estando o sentimento comunitário de repulsa por essa conduta e de sensibilização aos 
perigos que ela representa bem interiorizados, a não aplicação de uma medida, que de 
todo em todo, a inviabilize e sujeite o seu autor à reacção penal é susceptível, em 
concreto, de causar alarme, com perturbação da ordem e tranquilidade públicas. 
VI – Em suma, face à especial gravidade do ilícito criminal de que o arguido se encontra 
acusado, sendo previsível a aplicação de pena de prisão efectiva, aos justificados perigos 
de fuga, de perturbação do decurso do inquérito, e de continuação da actividade 
criminosa apenas a medida de coacção de prisão preventiva se mostra adequada. 
 
 
 
REGIME DE PERMANÊNCIA NA HABITAÇÃO-EXECUÇÃO DE PENA 
 
ACÓRDÃO do SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, de 19-07-2019 
(http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/d9c587ba106bc7f280258442003c5705
?OpenDocument)  
I - A providência de habeas corpus tem a natureza de remédio excepcional para proteger 
a liberdade individual, revestindo carácter extraordinário e urgente «medida expedita» 
com a finalidade de rapidamente pôr termo a situações de gravidade extrema ou 
excepcional, de ilegal privação de liberdade. No caso de prisão ilegal, nas situações 
extremas de abuso de poder ou erro grosseiro, patente, grave, na aplicação do direito, 
descritas nas três alíneas do n.º 2 do art. 222.º do CPP.  
II - O arguido foi condenado por crime de condução ilegal no Proc. X, e por igual crime 
no Proc. Y. No primeiro processo, foi condenado na pena de 1 ano e 2 meses de prisão 
efectiva e no segundo, na pena de 14 meses de prisão, executada em regime de 
permanência na habitação, com fiscalização por meios técnicos de controlo à distância.  
III - Em 28-04-2019 foi conduzido à sua habitação para cumprir a pena de 14 meses de 
prisão executada em regime de obrigação de permanência em habitação. No completo 
desconhecimento desta situação foram emitidos pelo tribunal da condenação do Proc. X 
os mandados para cumprimento da pena de 1 ano e 2 meses de prisão efectiva. O 
tribunal do Proc. X tinha competência para o fazer.  
IV - Não cabe no âmbito da providência de habeas corpus a apreciação do modo de 
execução das penas descritas em II e da compatibilização do seu cumprimento. 
 
 
ACÓRDÃO do SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, de 23-11-2017 
(http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/-/64F4DC09F66D97E180258264003D6FCD)  
I - A jurisprudência recente do TC tem vindo a considerar inconstitucional a 
interpretação da al. e) do n.º 1 do art. 400.º do CPP que entende serem irrecorríveis os 
acórdãos da relação que, em recurso, de decisão absolutória, condenam em pena de 
prisão efectiva.  
II - In casu, a relação procedeu à condenação do arguido, dado provimento ao recurso 
interposto pelo MP, sem alterar a matéria de facto, enquanto que nos acórdãos do TC, a 
relação, em recurso, havia alterado a matéria de facto para proceder à condenação dos 
arguidos. Tal diferença não conduz, contudo, a leitura diversa da al. e) do n.º 1 do art. 
400.º do CPP. 
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III - O direito ao recurso, consagrado no art. 32.º, n.º 1, da CRP sofrerá forte 
compressão se não for viabilizada a possibilidade de a decisão em causa ser reapreciada 
por uma outra instância, designadamente na parte relativa à integração da facticidade 
provada no mencionado tipo legal, tendo tudo como efeito a condenação do arguido 
numa pena de prisão efectiva. É certo que, em obediência ao princípio do contraditório, 
o arguido dispôs do direito de responder ao recurso interposto pelo MP em ordem a 
expor os argumentos tendentes, em sua opinião, a contrariar os invocados pelo 
recorrente e bem assim a demonstrar a sua falta de razão, mas não mais do que isso. 
IV - Para reagir de forma consciente, activa, e eficaz contra a decisão que lhe resultou 
inequivocamente desfavorável, o arguido tem de conhecer, previamente, o fundamento, a 
espécie, e o quantum da pena em que foi condenado, o que só acontece, de facto, 
quando se inteira do conteúdo da decisão condenatória da relação. Pelo que, ter-se-á que 
admitir o presente recurso de acórdão condenatório da relação, na sequência de recurso 
de sentença absolutória. 
V - Incorre na prática do crime de evasão não só quem se encontrar privado da liberdade 
em virtude de detenção ou de prisão, mas também quem estiver sujeito a obrigação de 
permanência na habitação, tenha ela sido aplicada a título de medida processual de 
coacção ou para efeitos de cumprimento de pena. Entendimento que saiu reforçado com 
a nova redacção dada pela Lei 94/2017, de 23-08, ao art. 43.º, do CP. 
VI - A continuação criminosa pressupõe a existência de uma relação que, de fora, e de 
maneira considerável, facilite a repetição da actividade delitiva, tornando cada vez menos 
exigível ao agente que se comporte de maneira diferente, isto é, de acordo com o direito. 
No caso, não se descortina a existência de uma situação exterior que, diminuindo a culpa 
do arguido, o tivesse determinado a delinquir de forma reiterada e, como assim, a tornar 
cada vez menos exigível que se comportasse de acordo com a norma jurídica 
desrespeitada. 
VII – No caso não se pode dizer que o crime tivesse sido executado de forma 
essencialmente homogénea nas 5 ocasiões em que o arguido o preencheu com a sua 
ilícita actuação, sendo ademais irrelevante para o caso o período mais ou menos dilatado 
de tempo em que, ausentando-se do local onde cumpria a obrigação de permanência na 
habitação, logrou subtrair-se à situação de privação da liberdade em que se encontrava 
por decisão judicial. 
 
 
ACÓRDÃO do TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA, de 24-01-
2020 
(http://www.dgsi.pt/jtrl.NSF/33182fc732316039802565fa00497eec/4e34aa1d3c4ea71e
802584ff005f472c?OpenDocument) 
–A lei prevê um regime híbrido relativamente ao regime de permanência na habitação, de 
previsão de uma pena de substituição e também de forma de execução da pena de prisão. 
–Estando o arguido, como acontece nestes autos, em cumprimento de pena de prisão em 
que, tendo entrado em incumprimento da mesma, passados cerca de 7 meses sobre o 
início do cumprimento da mesma, requer que a pena seja cumprida em regime de 
permanência na habitação, está-se perante a apreciação deste regime na sua vertente de 
regime de execução da pena e não de pena de substituição, até porque, nesta última 
perspectiva, houve decisão transitada em julgado no sentido de ser impossível a 
substituição da pena de prisão a cumprir em regime de dias livres por qualquer uma das 
penas não privativas de liberdade, tendo sido tal possibilidade afastada pelo tribunal da 
condenação que declinou qualquer possibilidade de substituição da pena de prisão por 
outra qualquer das penas não privativas de liberdade, pelo que não haveria lugar a 
qualquer reabertura da audiência. 
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ACÓRDÃO do TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA, de 14-05-
2019 
(http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/91077106344b7c168
02583fd0055e0ba?OpenDocument) 
– Com a actual redacção dada pela Lei 94/2017 de 23.8 ao Código Penal, entrada em 
vigor em 23.11.2017, ou seja já em vigor aquando da decisão condenatória, afigura-se que 
o regime de permanência na habitação se veio a consagrar também como forma de 
execução da pena, e não apenas como pena de substituição, cuja única natureza resultava 
da anterior redacção dada ao art.º 44º C.Penal. 
– As alterações introduzidas no Regime de Permanência na Habitação (RPH) pela Lei 
94/2017 de 23.08, implicam dever considerar-se ter o RPH atualmente natureza mista, 
do ponto de vista dogmático: de pena de substituição em sentido amplo ou impróprio, 
na medida em que, tendo natureza privativa da liberdade, pode ser decidida na sentença 
condenatória em alternativa ao cumprimento da pena de prisão em meio prisional ; de 
mera modalidade ou forma de execução da pena de prisão, uma vez que pode ser 
aplicada na fase de cumprimento de pena em consequência da revogação de pena não 
privativa da liberdade aplicada em substituição da pena de prisão, nos termos do art. 43º 
nº 1 c), C. Penal. 
– Estando o arguido, como acontece nestes autos, em cumprimento de pena de prisão 
em que, passados cerca de 6 meses sobre o início do cumprimento da mesma, requer que 
a pena seja cumprida em regime de RPH, está-se perante a apreciação deste regime na 
sua vertente de regime de execução da pena e não de pena de substituição, sendo 
competente o TEP para apreciação desse requerimento. 
 
 
ACÓRDÃO do TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA, de 19-02-
2019 
(http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/50dfa3110dbb3dbd8
02583ad004dff1d?OpenDocument) 
–Nos termos do artigo 43°, nº 1 do C.P., (Redacção pela Lei nº 94/2017, de 23 de 
Agosto – com início de vigência a partir de 21 de Novembro de 2017), o cumprimento 
da pena de prisão aplicada em medida não superior a dois anos, pode ser efectuado em 
regime de permanência na habitação, com fiscalização por meios técnicos de controlo à 
distância, sempre que o tribunal concluir que esta forma de cumprimento realiza de 
forma adequada e suficiente as finalidades da punição. 
–A conduta anterior do arguido a ter em conta, para este efeito, não deve ser apreciada 
apenas pelos antecedentes criminais, também inclui o modo de vida do agente, nas suas 
vertentes familiar, profissional e social, pois estas são circunstâncias muito significativas 
para apurar das necessidades preventivas do agente e da própria comunidade. 
–Se os antecedentes criminais são todos de pequena criminalidade e penas curtas 
sobretudo penas de multa e a maioria por condução ilegal e as circunstâncias sociais, 
sobretudo familiares e o facto de se encontrar em liberdade, permitem a conclusão de 
que se realizam de forma adequada e suficiente as finalidades da execução da pena de 
prisão se executadas em regime de permanência na habitação, com fiscalização por meios 
técnicos de controlo à distância, sendo que o Recorrente o solicitou daí o seu 
consentimento, deverá o mesmo ser aplicado, desde que os técnicos competentes 
verifiquem que se encontram reunidas as necessárias condições. 
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ACÓRDÃO do TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA, de 29-01-
2019 
(http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/42a0e426ff4824f4802583980036370d?
OpenDocument)  
– Com o regime de permanência na habitação pretende evitar-se, o mais possível, os 
efeitos criminógenos da privação total da liberdade, evitando ou, pelo menos, atenuando 
os efeitos perniciosos de uma curta detenção de cumprimento continuado. 
– Se à data da prolação da decisão recorrida se encontrava já em vigor o novo regime de 
permanência na habitação, atualmente previsto no artigo 43º do Código Penal, deveria a 
1ª instância, após revogar a suspensão da execução da pena ao condenado, equacionar a 
aplicação do regime de permanência na habitação, designadamente ponderando a 
“adequação e suficiência” desta forma de execução ou de cumprimento da pena de 1 ano 
e 8 meses de prisão a cumprir pelo condenado, eventualmente subordinada ao 
cumprimento de regras de conduta previstas no nº 4 do citado artigo 43º, bem como, se 
necessário, da viabilidade de instalação de meios técnicos de controlo à distância, já que 
se verifica o consentimento do próprio condenado. 
 
 
ACÓRDÃO do TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA, de 29-11-
2017 
(http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/325a978b1b5908898025820f0054980b
?OpenDocument)  
1.– Com a entrada em vigor da Lei n.º 94/2017 de 23/8, em caso de condenação em 
pena de prisão por dias livres, há que ponderar à luz da aplicação da lei penal no tempo 
qual o regime mais favorável ao arguido (Art.º 29.º da Constituição da República 
Portuguesa e 2.º, n.ºs 1 e 4, do Código Penal). 
2.– Não tendo a decisão condenatória transitado ainda em julgado e verificada a vigência 
da alteração legislativa em fase de recurso, essa mesma aplicação da lei no tempo (regime 
penal mais favorável) tem de equacionar todos os requisitos inerentes às penas 
substitutivas inscritas no catálogo do Código Penal na sua versão última, 
preferencialmente a obrigação de permanência na habitação, nos termos do actual Art.º 
43.º do Código Penal.  
3.– Não estando verificados todos os pressupostos de aplicação dessas penas 
substitutivas, há que constatar tal falta que constituirá uma superveniente insuficiência da 
matéria objecto de julgamento, por via directa da alteração legislativa acima descrita a 
qual terá de ser suplantada através do esquema de reabertura de audiência e proferimento 
de nova sentença, pela primeira instância. 
 
 
 
ACÓRDÃO do TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA, de 01-09-
2011 
(http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/28f229c15d78d5ba802579b50066459a
?OpenDocument) 
I – De acordo com o art. 44.º do Código Penal, se o condenado consentir, a pena de 
prisão aplicada em medida não superior a um ano pode ser executada em regime de 
permanência na habitação, com fiscalização por meios técnicos de controlo à distância, 
sempre que o tribunal concluir que este modo de cumprimento realiza de forma 
adequada e suficiente as finalidades da punição. 
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II – Com esta disposição, como resulta claramente do seu n.º 2, o legislador de 2007 
instituiu uma nova pena de substituição que deve ser aplicada na sentença, não tendo 
criado uma pena de substituição de uma pena de substituição ou uma diferente forma de 
execução da pena de prisão aplicável, por despacho, em momento posterior ao da 
prolação da sentença. 
 
 
ACÓRDÃO do TRIBUNAL DA RELAÇÃO DO PORTO, de 12-02-
2020 
(http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/1ca0284be8f5488480258514004cb334
?OpenDocument)  
I – Apurada a prática de crime punido com pena de prisão não superior a dois anos, o 
juiz deve proceder a uma dupla operação: 
a) A primeira consiste no juízo de mérito quanto à adequação e suficiência da aplicação 
de uma pena de substituição; 
b) Na impossibilidade de aplicar pena de substituição, sendo necessária a aplicação de 
pena de prisão, é necessário ponderar se o regime de permanência na habitação realiza, 
de forma adequada e suficiente, as finalidades de execução da pena de prisão, caso em 
que deve ser aplicado. 
II – A circunstância de a casa do arguido não ter energia elétrica, mas não resultando 
apurado que tal situação não é suscetível de alteração, não é obstáculo à aplicação do 
regime de permanência na habitação. 
III – Só no caso de efetiva inviabilidade técnica é que o tribunal pode determinar o 
cumprimento da pena de prisão em estabelecimento prisional. 
 
 
ACÓRDÃO do TRIBUNAL DA RELAÇÃO DO PORTO, de 08-01-
2020 
(http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/66d8554630315d34802584f900422581
?OpenDocument)  
I - Constitui infração repetida e grosseira dos deveres que impendem sobre o condenado 
em pena de prisão a executar em regime de permanência na habitação, a ausência dessa 
habitação, não autorizada e não justificada, em sucessivas ocasiões. 
II - Justifica-se, por isso e nesse caso, a revogação desse regime de execução da pena de 
prisão. 
 
 
ACÓRDÃO do TRIBUNAL DA RELAÇÃO DO PORTO, de 09-10-
2019 
(http://www.gde.mj.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/8397203508a0a823802584a800441e
1b?OpenDocument)  
No caso vertente, relativo a condenação pela prática de crime de tráfico de 
estupefacientes de menor gravidade, os antecedentes criminais do arguido obstam à 
suspensão da execução da pena de prisão, mas não obstam à execução dessa pena em 
regime de permanência na habitação com fiscalização por meios técnicos de controlo à 
distância. 
 
ACÓRDÃO do TRIBUNAL DA RELAÇÃO DO PORTO, de06-02-
2019 
(http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/f79a2294a22fbca8802583c40059dd78?
OpenDocument)  
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I – A nulidade de sentença é de conhecimento oficioso pelo tribunal de recurso. 
II – Constitui omissão de pronúncia, fundamento de nulidade da sentença, a ausência de 
apreciação da medida preferencial de execução da pena de prisão em regime de 
permanência na habitação da pena de prisão efetiva não superior a dois anos, ou da pena 
de prisão efetiva não superior a dois anos resultante do desconto do período de prisão 
preventiva sofrido pelo condenado suscetível de desconto. 
 
 
ACÓRDÃO do TRIBUNAL DA RELAÇÃO DO PORTO, de 07-03-
2018 
(http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/fa77e5b56769560a802582660037e781
?OpenDocument)  
Com as alterações introduzidas pela Lei nº 94/2017 de 23/8 o regime de permanência na 
habitação previsto no artº 43º CP passou a constituir não só uma pena de substituição 
em sentido impróprio, mas também uma forma de execução ou cumprimento da pena de 
prisão. 
 
 
ACÓRDÃO do TRIBUNAL DA RELAÇÃO DO PORTO, de 28-06-
2017 
(http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/fa308faf3f6f209480258159003e0a14?
OpenDocument)  
I - O regime previsto no artº 44º CP constitui uma forma de cumprimento da pena de 
prisão e não uma pena de substituição. 
II - Revogada a pena suspensa de seis meses de prisão, pode a prisão a cumprir sê-lo em 
regime de permanência na habitação com fiscalização por meios electrónicos de controlo 
à distancia. 
 
 
ACÓRDÃO do TRIBUNAL DA RELAÇÃO DO PORTO, de 08-03-
2017 
(http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/-/3B07A5E39A30A600802580F300518FD4) 
I - Com vista à substituição da pena de prisão pelo regime de permanência na habitação 
com vigilância eletrónica, os consentimentos exigidos na Lei 33/20120 de 2/9 
(consentimento do arguido e de quem vive na habitação maior de 16 anos) bem como a 
verificação das demais condições da habitação ali previstas tem de ser apurados antes da 
decisão.  
II – Por tal apuramento ser essencial à determinação da sanção (artº 369º CPP) a sua 
ausência constitui o vício do artº 410º2 a) CPP a determinar o reenvio parcial. 
 
 
ACÓRDÃO do TRIBUNAL DA RELAÇÃO DO PORTO, de 18-09-
2013 
(http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/d1d5ce625d24df5380257583004ee7d7/ac5608ba9c81ce9380257bf60047d93
c?OpenDocument)  
I – A obrigação de permanência na habitação prevista no art.º 44º do C. Penal 
corresponde a uma nova pena de substituição e não a uma forma de execução da pena. 
II – Consequentemente, o momento próprio da sua aplicação é o da sentença 
condenatória.  
III - Mesmo quando está em causa a aplicação do regime de permanência na habitação 
aos casos de cumprimento do remanescente da pena, conforme previsão da al. b) do n° 1 
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do artigo 44°, que no rigor dos princípios, se poderá já qualificar antes como uma regra 
de execução do remanescente, também se impõe a sua consideração em sede de sentença 
condenatória. 
 
 
ACÓRDÃO do TRIBUNAL DA RELAÇÃO DO PORTO, de 21-11-
2012 
(http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/8853a2ef529169cd80257acd003f9eb7
?OpenDocument&Highlight=0,obriga%C3%A7%C3%A3o,de,perman%C3%AAncia,na,habita%C3%A7
%C3%A3o) 
Não é legalmente possível a ponderação e aplicação do regime previsto no art. 44° do C. 
Penal (regime depermanêncianahabitação) após o trânsito em julgado a sentença que 
condenou o arguido em pena de prisão aplicada em medida não superior a um ano. 
 
 
ACÓRDÃO do TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE COIMBRA, de 06-06-
2018 
(http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/add6c98e3e6d751b802583b7002dfc7
d?OpenDocument)  
I – À luz do regime que então vigorava [anterior à Lei nº 59/2007, de 4 de Setembro], era 
entendimento generalizado (embora não unânime), que, quando aplicada uma pena 
substitutiva, em caso de incumprimento pelo condenado, não podia ser aplicada outra 
pena substitutiva daquela primeira pena, devendo sim executar-se a primeira pena que, 
segundo o legislador, se traduz no cumprimento da pena de prisão inicial. 
II - O regime de cumprimento de pena de prisão em regime de permanência na 
habitação, foi alterado pela Lei nº 94/2017, de 23 de agosto e, alargado o âmbito de 
cumprimento da pena de prisão em regime de permanência na habitação, quer no que 
respeita à medida regra de pena de prisão que passou de um para dois anos, quer quanto 
às situações em que pode ser aplicado este regime. 
III - A realização de audiência ao abrigo do artigo 371º-A, do CPP só se justificará se for 
de admitir que o cumprimento de uma pena de prisão subsidiária também está abrangido 
no âmbito da alínea c) do nº 1 do artigo 43º do CP, nesta nova redação.  
IV - Numa interpretação sistemática deste preceito [art. 43 n.º 1 do CP], no contexto de 
todo o ordenamento das diferentes penas e sua natureza e forma de cumprimento, 
somos levados a concluir que a filosofia do legislador se manteve quanto à natureza das 
penas que podem ser cumpridas segundo este regime de permanência na habitação. 
 
 
ACÓRDÃO do TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE COIMBRA, de 03-10-
2018 
(http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/8fe0e606d8f56b22802576c0005637dc/39b55f7b9fd1834c8025832e0031be85
?OpenDocument)  
I - A nulidade de sentença por omissão de pronúncia refere-se a questões e não a razões 
ou argumentos invocados pela parte ou pelo sujeito processual em defesa do seu ponto 
de vista. 
II - A escolha da pena principal de prisão em detrimento da multa não significa, porém, 
que o arguido irá cumprir a pena privativa da liberdade. 
III - Determinando-se uma concreta pena de prisão, haverá que verificar se ela pode ser 
objeto de substituição, em sentido próprio ou impróprio, e determinar a sua medida. 
IV - A aplicação das penas de substituição não traduz um poder discricionário, mas antes 
um poder-dever ou um poder vinculado, tal como reconhecidamente sucede com a pena 
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de suspensão de execução da prisão, tendo o tribunal sempre de fundamentar 
especificamente, quer a concessão quer a denegação da suspensão. 
V - O pressuposto material da suspensão da execução da pena de prisão é que o tribunal 
conclua por um prognóstico favorável relativamente ao comportamento do arguido, ou 
seja, que a simples censura do facto e a ameaça da prisão realizam de forma adequada e 
suficiente as finalidades da punição. 
VI - A suspensão da execução da pena de prisão é, sem dúvidas, um poder vinculado do 
julgador, que terá de a decretar sempre que se verifiquem os respetivos pressupostos 
formais e materiais. 
VII - O pressuposto formal desta pena [PTFC] é a aplicação de uma pena de prisão em 
medida não superior a dois anos e a aceitação pelo condenado da sua substituição pelo 
trabalho a favor da comunidade. 
O pressuposto material é poder concluir-se que pela aplicação dessa pena de substituição 
se realizam de forma adequada e suficiente as finalidades da punição. 
VIII - Sendo o trabalho a favor da comunidade uma pena de substituição em sentido 
próprio, entendemos que, em princípio, será de aplicar a crimes de pouca gravidade, 
especialmente quando estamos perante jovens e pessoas idosas, mas não quando o 
agente vem reiteradamente praticando crimes, designadamente da mesma natureza, e o 
crime em apreciação é praticado com grande frequência.  
IX - Depois do arguido ter sido condenado várias vezes ao longo dos anos, 
nomeadamente por conduzir sem habilitação legal, substituir-lhe a pena de prisão 
aplicada, por pena de trabalho a favor da comunidade, seria dar-lhe mais uma 
oportunidade para continuar a conduzir sem habilitação legal, o que não deixaria ainda de 
afetar o sentimento jurídico da comunidade na validade e na força de vigência da norma 
jurídico-penal violada. 
 
 
ACÓRDÃO do TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE COIMBRA, de 20-05-
2015 
(http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/8fe0e606d8f56b22802576c0005637dc/4b849bdfab3f104480257e4d0030ed02
?OpenDocument)  
I - A intervenção do TEP está materialmente circunscrita a actos relativos à execução de 
penas e medidas privativas da liberdade em estabelecimentos prisionais. 
II - Em conformidade, o controlo/acompanhamento do regime de permanência na 
habitação cabe, não ao TEP, mas sim ao tribunal da condenação. 
 
 
ACÓRDÃO do TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE COIMBRA, de 24-09-
2014 
(http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/8fe0e606d8f56b22802576c0005637dc/99c6ad0b3f28e04880257d62003494b
2?OpenDocument)  
I - O regime de permanência na habitação não pode ser objecto de um regime de 
flexibilização que o descaracterize, de tal forma que passe a ser confundido com o regime 
de semidetenção, com a particularidade de em momento algum o condenado ter 
contacto com o Estabelecimento Prisional, dando, assim, origem a um tertiumgenus, que 
não encontra amparo nas penas de substituição. 
II - Tal não significa, porém, que não se reconheça a consagração do referido regime de 
flexibilização no quadro do Regime de progressividade da execução previsto no artigo 
20.º da Lei n.º 33/2010, de 2 de Setembro [Regula a utilização de meios técnicos de 
controlo à distância (vigilância electrónica) e revoga a Lei n.º 122/99, de 20 de Agosto] – 
também aplicável no âmbito da execução da pena de prisão em regime de permanência 
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na habitação, prevista no artigo 44.º do Código Penal [cf. artigo 1º, al. b) do citado 
diploma]. 
 
 
ACÓRDÃO do TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE COIMBRA, de 27-06-
2012 
(http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/bae7f3dc06dc5a1f80257a3e0054f2a4?
OpenDocument&Highlight=0,perman%C3%AAncia,na,habita%C3%A7%C3%A3o) 
O regime de permanêncianahabitação é uma verdadeira pena de substituição da pena de prisão e, 
deste modo, apenas pode ser decidida na sentença, pelo tribunal de julgamento, e não na 
fase de execução da sentença, como se constituísse mero incidente da execução da pena de 
prisão. 
E, se o momento para decidir da aplicação do regime de permanêncianahabitação é o da 
sentença condenatória, não permite o artigo 44º, do C. Penal, que, tendo sido suspensa a 
execução da pena de prisão, possa ser perspectivada a aplicação daquele regime, em caso 
de posterior revogação da referida suspensão. 
 
 
ACÓRDÃO do TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE COIMBRA, de 09-06-
2010 
(http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/8fe0e606d8f56b22802576c0005637dc/28980a8c69a4f1188025774d0035c57f
?OpenDocument)  
Perante alguém que teve várias condenações anteriores em matéria de condução ilegal, 
importa fazê-lo conhecer uma outra realidade em termos de pena, regime de 
permanência na habitação, antes de voltar a ser encarcerado numa prisão. 
 
 
ACÓRDÃO do TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE COIMBRA, de 10-02-
2010 
(http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/0/496035bd2e9afdb6802576d500548c6a?OpenDocument)  
1. Determinada a concreta medida da pena e sendo esta uma pena de prisão, impõe-se 
verificar se ela pode ser objecto de substituição, em sentido próprio ou impróprio, e 
determinar a sua medida  
2. O tribunal não é livre de aplicar ou deixar de aplicar tal pena de substituição ou 
qualquer outra, pois não detém uma faculdade discricionária; antes, o que está 
consagrado na lei é um poder/dever ou um poder vinculado, tal como sucede com a 
suspensão da execução da pena, pelo que, uma vez verificados os respectivos 
pressupostos, o tribunal não pode deixar de aplicar a pena de substituição.  
3. Não o fazendo comete a nulidade prevista no art. 379.º, n.º 1, alínea c) do CPP 
 
 
ACÓRDÃO do TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE COIMBRA, de 25-11-
2009 
(http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/0/a66507b23e44caee802576890041d037?OpenDocument) 
1. A liberdade condicional constitui uma medida de excepção que visa a suspensão do 
cumprimento da pena imposta, de molde a criar um período de transição entre a prisão e 
a liberdade, permitindo dessa forma que o recluso recobre o sentido de orientação social 
enfraquecido devido à reclusão. 
2. O regime de permanência na habitação prevista no art.º 44º do CP é uma pena 
substitutiva da prisão. 
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3. O regime de permanência na habitação previsto no artigo 62º do CP é apenas uma 
forma de se chegar à liberdade condicional; 
4. Não se pode aplicar a liberdade condicional, só pensada para as reais situações 
de reclusão prisional, ao regime de permanência na habitação do artigo 44º. 
 
 
ACÓRDÃO do TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE COIMBRA, de 15-10-
2008 
(http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/16df73b04809b0ba802574f700586fe8
?OpenDocument) 
I. – O alargamento das possibilidades de controlo de indivíduos em situação de privação 
de liberdade através da vigilância electrónica operado pelo artigo 9.º da Lei n.º 59/2007, 
de 04.10 visou libertar as prisões da população prisional, de acordo com as 
recomendações da Comissão de Estudo da Reforma do Sistema Prisional e da 
Recomendação R (99) 22, do Conselho da Europa, de 30 de Setembro; 
II. – Na concessão da liberdade condicional ou de concessão do período da adaptação à 
liberdade condicional a lei não postula a exigência da presença de defensor oficioso para 
decretamento da concessão mas tão só a audição pessoal do condenado para prestação 
do consentimento. 
III. – Não ocorre, pois, a nulidade prevista na alínea c) do artigo 119.º do C.P.P. se o 
defensor oficioso não estiver presente no momento em que o condenado é ouvido para 
prestar o consentimento a que alude o artigo 485.º do Código de Processo Penal. 
 
 
ACÓRDÃO do TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE ÉVORA, de 21-01-
2020 
(http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/2daf1e0fa38ccd5c80258504003a7d7a?
OpenDocument)  
I – Não obstante o arguido ter cometido um crime da mesma natureza, dias antes de 
findar a prorrogação do prazo de suspensão da execução da pena, pelo qual veio a 
cumprir uma pena de 9 meses de prisão efetiva, tendo-lhe sido revogada a suspensão da 
execução da pena de prisão, ainda se justifica, face às circunstâncias apuradas, o 
cumprimento da pena de prisão em regime de permanência na habitação, com vigilância 
eletrónica. 
 
 
ACÓRDÃO do TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE ÉVORA, de 08-01-
2019 
(https://jurisprudencia.pt/acordao/186402/)  
I - Transitada em julgado a sentença de condenação, ao TEP está vedado alterar essa 
decisão, podendo, no entanto, decidir da modificação da execução da pena de 
permanência na habitação, nomeadamente concedendo autorizações de ausência do 
condenado da sua habitação ou alteração das autorizações já concedidas, verificado que 
seja o condicionalismo legalmente exigido. 
 
 
ACÓRDÃO do TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE ÉVORA, de 26-04-
2018 
(http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/7a9ab4ed780292138
02582870051caae?OpenDocument)  
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I - A situação pessoal do arguido não é compatível com as exigências técnicas da 
vigilância eletrónica e dos sistemas tecnológicos a utilizar, estabelecidas na Lei 33/2010 
de 2 de setembro que regula a utilização de meios técnicos de controlo à distância para 
execução da pena de prisão em RPH (cfr art. 1º al. b)), pelo que se verifica falta de 
requisitos da execução do RPH que inviabilizam a sua aplicação no caso concreto. 
II - Sendo inaplicável o RPH com fiscalização por meios técnicos de controlo à distância, 
tanto de acordo com a versão do art. 44.º do C. Penal em vigor à data dos factos (LA) 
como na versão do art. 43.º do C. Penal introduzida pela Lei 94/2017, de 22 de agosto, 
atualmente em vigor (LN), e considerando ainda que a LN deixou de prever a execução 
da prisão por dias livres (bem como o regime de semidetenção), é a LA a que em 
concreto é mais favorável ao arguido, nos termos e para efeitos do estabelecido no art. 
2.º, nº4, do C. Penal, pois em face da LN o arguido teria que cumprir a pena de 7 meses 
de prisão continuamente em meio prisional, o que é mais desfavorável ao arguido que as 
formas descontínuas de cumprimento da pena de prisão. 
 
 
ACÓRDÃO do TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE ÉVORA, de 22-11-
2018 
(http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/a1b730165a7cf10f802583590057d2e5
?OpenDocument) 
I - As alterações introduzidas no Regime de Permanência na Habitação (RPH) pela Lei 
94/2017 de 23.08, implicam dever considerar-se ter o RPH atualmente natureza mista, 
do ponto de vista dogmático. De pena de substituição em sentido amplo ou impróprio, 
na medida em que, tendo natureza privativa da liberdade, pode ser decidida na sentença 
condenatória em alternativa ao cumprimento da pena de prisão em meio prisional. De 
mera modalidade ou forma de execução da pena de prisão, uma vez que pode ser 
aplicada na fase de cumprimento de pena em consequência da revogação de pena não 
privativa da liberdade aplicada em substituição da pena de prisão, nos termos do art. 43º 
nº 1 c), C. Penal. 
II - Diferentemente do que sucede relativamente à substituição da pena principal por 
pena de substituição em sentido próprio, em que o juízo de adequação e suficiência é 
reportado às finalidades das penas tal como estabelecidas no art. 40º do C. Penal, o 
critério legal de aplicação do RPH em alternativa à execução em meio prisional, é 
reportado – corretamente, em nosso ver – às finalidades específicas da execução da pena 
de prisão tal como estabelecidas no art. 42.º C. Penal, que define claramente como 
orientação específica da execução da pena de prisão, a reintegração social do recluso, 
preparando-o para conduzir a sua vida de modo socialmente responsável, sem cometer 
crimes. 
III - Tendo o tribunal de condenação optado pelo cumprimento efetivo da pena de 
prisão, o que se impõe agora decidir é se a opção pelo RPH, que, legitimamente, merece 
os favores do legislador, satisfaz de forma adequada e suficiente a orientação para a 
reintegração social do recluso acolhida no art. 42.º CP como finalidade primeira da 
execução da prisão, sendo que só muito residualmente deixará de aplicar-se o RPH por 
exigências de prevenção geral. 
 
 
ACÓRDÃO do TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE GUIMARÃES, de 25-
11-2019 
(http://www.dgsi.pt/jtrg.nsf/86c25a698e4e7cb7802579ec004d3832/bb2ab7fac8c3e998802584d4003bc33
5?OpenDocument)  
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I. Tendo a arguida sido condenada em pena de dois anos de prisão, suspensa na sua 
execução por igual período, com regime de prova, por acórdão proferido e transitado em 
julgado ainda antes da entrada em vigor das alterações ao regime de permanência na 
habitação introduzidas no Código Penal pela Lei n.º 94/2017 de 23 de agosto, não existe 
fundamento para o uso que foi feito do mecanismo legal de reabertura da audiência 
prevista no artigo 371.º-A do Código de Processo Penal.  
É que mesmo que então a lei já permitisse – como veio a permitir posteriormente – a 
execução em regime de permanência na habitação de pena de prisão efetiva não superior 
a dois anos, tendo o Tribunal decidido substituir a pena aplicada por pena de substituição 
não detentiva, não haveria que apreciar a verificação dos pressupostos da execução da 
prisão em regime de permanência na habitação, desde logo porque já não estava perante 
pena de prisão efetiva.  
II. Por outro lado, quando posteriormente, por decisão proferida já depois da entrada em 
vigor daquela Lei n.º 94/2017 de 23 de agosto, foi revogada a suspensão da execução da 
pena de dois anos de prisão e ordenado o cumprimento desta prisão, vigorando já a atual 
redação do artigo 43.º, nº 1, al. c) do Código Penal, nos termos da qual se encontravam 
previstos os pressupostos formais da possibilidade da execução em regime de 
permanência na habitação dessa pena de prisão de dois anos, essa norma podia e devia 
então ter sido tida em consideração e, não o sendo, ou mesmo sendo-o e não 
concordando a arguida com a sua inaplicação ao caso, poderia impugnar a decisão 
através de recurso. 
III. Neste contexto, a realização da reabertura da audiência efetuada ao abrigo do artigo 
371.º-A do Código de Processo Penal e consequente prolação do respetivo acórdão 
recorrido constituem uma irregularidade, nos termos do disposto no artigo 123.º do 
Código de Processo Penal, que afeta a validade do próprio acórdão recorrido. 
 
 
ACÓRDÃO do TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE GUIMARÃES, de 28-
10-2019 
(http://www.gde.mj.pt/jtrg.nsf/86c25a698e4e7cb7802579ec004d3832/46d9645c439c8945802584b30038d
80c?OpenDocument)  
1 - A competência para fixar o regime inicial de autorizações de saída em pena de 
obrigação de permanência na habitação é dos Tribunais Criminais e não do Tribunal de 
Execução de Penas. 
2 - São ainda as finalidades da punição (prevenção geral e especial) que devem servir 
como critério para permitir ou não, "abinitio", que o arguido saia da sua residência para 
trabalhar habitualmente. 
 
ACÓRDÃO do TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE GUIMARÃES, de 05-
11-2018 
(http://www.dgsi.pt/jtrg.nsf/86c25a698e4e7cb7802579ec004d3832/2b601b59c77df3588025835100353ca
7?OpenDocument) 
1. Para que o tribunal conclua pela possibilidade de cumprimento de pena de prisão não 
superior a dois anos, em regime de permanência na habitação, nos termos do art 43 do 
Código Penal na redação da Lei 94/2017 de 23.08, é necessário, além do mais, poder 
afirmar que por este meio se realizam de forma adequada e suficiente as finalidades 
visadas com a execução da pena ( art. 42º do Código Penal). 
2. Se apesar dos antecedentes criminais que possui, um arguido demonstra capacidade de 
trabalho, tem estabilidade familiar e cumpre, com avaliação positiva por parte da 
DGRSP, pena de prisão em regime de permanência na habitação, não deverá ser 
reintroduzido em ambiente prisional para cumprimento de pena de 1 ano e 11 meses de 
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prisão imposta pela prática de crimes de condução sem carta e em estado de embriaguez, 
por tal constituir um retrocesso no esforço de reintegração social do condenado. 
 
 
ACÓRDÃO do TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE GUIMARÃES, de 22-
10-2018 
(http://www.dgsi.pt/jtrg.nsf/86c25a698e4e7cb7802579ec004d3832/6ebba014d36b2714802583430035008
7?OpenDocument)  
I) A execução da pena de prisão em regime de permanência na habitação (prevista no 
artigo 44.º do Código Penal), designadamente a apreciação do requerimento do 
condenado para autorização de ausências, é da competência material do Tribunal de 
Execução das Penas. 
II) A violação das regras da competência material configura nulidade insanável, que deve 
ser oficiosamente declarada em qualquer fase do procedimento, nos termos do artigo 
119.º, al. e) do Código de Processo Penal. 
 
 
ACÓRDÃO do TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE GUIMARÃES, de 24-
09-2018 
(http://www.dgsi.pt/jtrg.nsf/86c25a698e4e7cb7802579ec004d3832/7f736ee114f8d5d480258327002f7a8d
?OpenDocument)  
I) Os pressupostos da aplicação do artº 371º-A, do CPP são: a existência de uma 
sentença condenatória transitada em julgado, a existência de uma pena em execução, e o 
impulso processual do condenado. 
II) Não dispondo o arguido de um espaço processual próprio e adequado para suscitar a 
possibilidade de aplicação da lei nova, deverá ser possível o recurso à abertura da 
audiência em conformidade com o disposto no aludido preceito. 
III) No caso dos autos, o arguido encontra-se condenado por decisão transitada em 
julgado, na pena de 18 meses de prisão. O tribunal da condenação ponderou a 
substituição de pena de prisão pelas penas de substituição de trabalho a favor da 
comunidade (artº 58º do CP) e de suspensão da sua execução (artº 50º do CP), mas 
afastou a aplicação de ambas, decidindo-se pela aplicação da pena de prisão efectiva. 
IV) Ora, face à dimensão da pena de 18 meses de prisão, aquando da decisão 
condenatória, mostravam-se esgotadas as possibilidades de substituição da pena de 
prisão. 
V) Acontece que posteriormente entrou em vigor a Lei nº 94/2017, de 23.08, a qual além 
do mais, prevê a possibilidade de a pena de prisão efectiva não superior a 2 anos (este 
limite era anteriormente de 1 ano) seja executada em regime de permanência na 
habitação, com fiscalização por meios técnicos de controlo à distância (artº 43º, nº 1, al) 
a, do CP). 
VI) Assim, a menos que existam outras penas de prisão em que o arguido tenha sido 
condenado e que importe englobar através da realização de cúmulo jurídico em que o 
limite dos dois anos de prisão seja ultrapassado, importa ponderar sobre a possibilidade 
daquela pena de 18 meses de prisão efectiva ser executada em regime de permanência na 
habitação, com fiscalização por meios técnicos de controlo à distância de acordo com o 
previsto no artº 43º, nº 1, a) do CP, na redacção decorrente da entrada em vigor da Lei nº 
94/97, de 23.08, através da abertura da audiência, nos termos do disposto no artº 371-A, 
do CPP. 
Essa possibilidade não fica arredada pelo facto de o trânsito em julgado da decisão 
condenatória ter ocorrido depois da entrada em vigor da lei nova em consequência da 
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pendência de recurso dessa decisão, no qual nada foi referido sobre a aplicação da lei 
penal mais favorável ao arguido. 
 
 
ACÓRDÃO do TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE GUIMARÃES, de 21-
01-2013 
(http://www.dgsi.pt/jtrg.nsf/86c25a698e4e7cb7802579ec004d3832/5408ed5c1ebb7ba080257b1f00528dd
6?OpenDocument&Highlight=0,perman%C3%AAncia,na,habita%C3%A7%C3%A3o) 
I – A lei não prevê a possibilidade do condenado em prisão por dias livres cumprir a 
pena na sua habitação. 
II – Transitada em julgado a sentença que aplicou a prisão por dias livres, apenas cabe ao 
tribunal determinar a sua execução. 
III – É ineficaz e insusceptível de criar quaisquer expectativas legítimas a decisão que 
ordena a instalação dos meios necessários a que o arguido cumpra a pena de prisão por 
dias livres na sua habitação. 
 
 
ACÓRDÃO do TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE GUIMARÃES, de 23-
06-2008 
(http://www.dgsi.pt/jtrg.nsf/0/3d6762b36978f3ac8025748e003c039b?OpenDocument) 
I – O arguido veio requerer a reabertura da audiência para aplicação retroactiva de lei 
penal mais favorável, pretendendo que seja admitido a cumprir em regime de 
permanência na habitação a pena de prisão que lhe foi aplicada. [...] 
VII - Nos termos do citado artigo 44°, à semelhança do que se exige no regime de 
semidetenção (art. 46°, nº 1) e na prestação de trabalho a favor da comunidade (artigo 
58°, nº 5), a nova pena de substituição depende do consentimento do condenado (“Se o 
condenado consentir … ), sendo que o citado artigo 44° é omisso sobre a forma como 
esse consentimento deve ser expresso bem como sobre a questão de saber se o mesmo 
pode ser prestado pelo defensor ou apenas pelo condenado. 
VIII - A resposta a tais questões encontra-se no artigo 9° da citada Lei nº 59/2007, que 
determina que: “O disposto no nº 1 do artigo 1º, no artigo 2.°, nos nºs 2 a 5 do artigo 3º, 
nos artigos 4.° a 6.°, nas alíneas b) e c) do nº 1 do artigo 8.° e no artigo 9.° da Lei nº 
122/99, de 20 de Agosto, que regula a vigilância electrónica prevista no artigo 201° do 
Código de Processo Penal, é correspondentemente aplicável ao regime de permanência 
na habitação previsto nos artigos 44° e 62º do Código Penal.” 
IX – Ora, como refere o artigo 2° da Lei nº 122/99 de 20 de Agosto: 
3 - O consentimento do arguido é prestado pessoalmente perante o juiz, na presença do 
defensor, e reduzido a auto. 
4 – Sempre que a utilização de meios de vigilância electrónica for requerida pelo arguido, 
o consentimento considera-se prestado por simples declaração deste no requerimento. 
X – Assim, quando for requerida pelo arguido a lei exige uma declaração do arguido que 
ou assina o requerimento juntamente com o seu ilustre defensor onde declara que dá o 
seu consentimento ou anexa a este uma declaração consentindo na utilização de meios de 
vigilância electrónica, pois que o consentimento só pode ser prestado pelo arguido e não 
pelo seu defensor, salvo se este estiver munido de poderes especiais emitidos para esse 
concreto efeito. [...] 
XII - Como no caso em apreço o requerimento apenas foi assinado pelo ilustre defensor 
do arguido, não foi acompanhado de qualquer declaração do arguido e o seu defensor 
não se encontra munido de poderes especiais, não pode reputar-se válida a declaração 
feita pelo mesmo defensor de que “desde já, o arguido dá o seu consentimento” para a 
utilização de meios de vigilância electrónica, pelo que não deveria ter-se designado nem 
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realizado a audiência, sem que antes fosse junta a declaração em falta, depois de o 
defensor ser notificado para o efeito, sob pena de indeferimento.  
XIII – A omissão daquela formalidade configura irregularidade que, embora não arguida 
pelo Ministério Público no prazo a que alude o nº 1 do artigo 123°, do C. P. Penal, 
reveste grande gravidade, uma vez que se colocou em funcionamento toda a máquina da 
justiça ao serviço de uma pretensão que está na inteira disponibilidade do arguido, sem 
que este a tenha validamente formulado, dando o seu expresso consentimento à 
execução da pena em regime de permanência na habitação, com fiscalização por meio de 
controlo à distância.  
XIV - Impõe-se, pois, a anulação de todo o processado subsequente ao requerimento 
referido, após o que deverá o ilustre Defensor do arguido ser notificado para juntar a 
declaração em falta sob pena de indeferimento. 
 
 
        Carlos Pinto de Abreu 
        Marta Lameiras Meireles 


