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  A – Introdução 

 

I. Como nota NUNO CAIADO “a execução das penas deveria ser o mais importante 

pilar da política criminal, pois é nele que convergem, de modo pleno, as grandes 

finalidades do processo penal. Porém, historicamente, a execução das penas tem 

                                                      
1 Cfr. BERNARD LAHIRE, O Homem Plural, As Molas da Acção, Instituto Piaget, 2003, cit., p. 13. 
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sido pouco valorizada e investida dos pontos de vista financeiro e doutrinal, o que 

se deve, decerto, ao tipo de população que tipicamente é a sua cliente 

frequente”2. 

 

II. Do nosso ponto de vista3 parece-nos justa a afirmação do citado Autor, sendo 

escassa quer a doutrina quer a jurisprudência relativa ao Direito de Execução das 

Penas propriamente dito, ou seja, as normas jurídicas sobre execução das penas 

que se encontram vertidas no Código de Execução das Penas e Medidas Privativas 

da Liberdade4 (doravante CEPMPL) e no Regulamento Geral dos 

Estabelecimentos Prisionais5 (doravante RGEP) o que resulta, desde logo, de um 

desinteresse doutrinal do tratamento de questões com pouco visibilidade, seja ela 

mediática ou jurídica e, por outro lado, da possibilidade restrita6 de sindicar uma 

                                                      
2 Cfr. NUNO CAIADO, “A política criminal para a execução das penas e medidas uma ideia para uma 
década”, Revista Julgar, n.º 28, 2016, cit., p. 213. 
3 Sendo que nos demitimos da análise financeira da questão uma vez que ultrapassa a 
competência e os limites do presente trabalho. 
4 Aprovado pela Lei n.º 115/2009, de 12/10, alterado pela Lei n.º 33/2010, de 02/09, pela Lei n.º 
40/2010, de 03/09 e pela Lei n.º Lei n.º 21/2013, de 21/02. 
5 Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 51/2011, de 11 de Abril. 
6 Possibilidade restrita que resulta, desde logo, da circunstância de muitas das pessoas 
condenadas em pena de prisão efectiva não terem, na prática, possibilidades económico-
financeiras para o efeito e se conformarem, com o decurso do tempo, com o conteúdo das 
decisões, sejam elas administrativas ou jurisdicionais, mesmo que lesivas dos seus direitos e, por 
outro lado, pela circunstância das decisões do Tribunal de Execução das Penas apenas caber 
recurso para o Tribunal da Relação nos casos expressamente previstos na lei, nos termos do art. 
235.º, n.º 1 do CEPMPL. São exemplos de decisões do Tribunal de Execução das Penas recorríveis 
para o Tribunal da Relação, nomeadamente: decisões referentes à extinção da pena e da medida 
de segurança privativa da liberdade, decisão de concessão, recusa e revogação do cancelamento 
provisório do registo criminal, decisão proferida no âmbito de processo supletivo (art. 235.º, n.º 2, 
alíneas a), b) e c) do CEPMPL, respectivamente), decisão que determine, recuse, mantenha ou 
prorrogue o internamento e da que decrete a respectiva cessação (art. 171.º, n.º 1 do CEPMPL), 
decisão de substituição da pena de prisão ainda não cumprida por prestação de trabalho a favor 
da comunidade e a revogação desta (art. 171.º, n.º 2 do CEPMPL), decisão de concessão, recusa ou 
revogação da liberdade para prova (art. 171.º, n.º 3 do CEPMPL), decisão de concessão ou recusa da 
liberdade condicional (art. 179.º, n.º 1 do CEPMPL), decisão de concessão ou recusa da execução 
da pena acessória de expulsão (art. 188.º-C, n.º 4 do CEPMPL), decisão que conceda, recuse ou 
revogue a licença de saída jurisdicional (art. 196.º do CEPMPL) e da decisão de concessão, recusa 
ou revogação da modificação da execução da pena de prisão de reclusos portadoras de doença 



Aplicação ou manutenção do regime de segurança… 

Cláudio Lima Rodrigues 

 
 

 

 Online, dezembro de 2016 | 3 

decisão do Tribunal de Execução das Penas perante o Tribunal da Relação 

territorialmente competente, impossibilitando assim uma discussão jurídica mais 

alargada7 sobre matérias que são do interesse de toda a comunidade8 e não 

apenas dos cidadãos que se encontram a cumprir a pena de prisão a que foram 

judicialmente condenados. 

 

III. Ora, com o presente trabalho, pretendemos dar um modesto contributo para 

a interpretação das normas jurídicas relativas às decisões de aplicação ou 

manutenção de um recluso em regime de segurança no âmbito da execução de 

uma pena de prisão, sendo que, neste domínio, desempenha um papel 

determinante o conceito de perigosidade vertido no art. 15.º, n.º 1 do CEPMPL, 

nos termos do qual, “o recluso é colocado em regime de segurança quando a sua 

                                                                                                                                                            
grave, evolutiva e irreversível ou de deficiência grave e permanente ou de idade avançada (art. 
222.º, n.º 1 do CEPMPL). Não obstante as possibilidades de recurso para o Tribunal da Relação 
poderem parecer amplas a verdade é que ficam alheadas de tal possibilidade grande parte das 
decisões que mais directamente dizem respeito ao quotidiano prisional e que, abstractamente, 
mais podem comprimir as “liberdades” dos reclusos, como sejam as decisões proferidas na 
sequência de um processo disciplinar (sendo que, relativamente às decisões de cariz disciplinar 
apenas podem ser sindicadas perante o Tribunal de Execução das Penas as de aplicação de medida 
disciplinar de permanência obrigatória no alojamento e de internamento em cela disciplinar (art. 
114.º, n.º 1 do CEPMPL), não sendo objecto de apreciação judicial as restantes medidas 
disciplinares previstas nas alíneas a) a e), do n.º 1, do art. 105.º, n.º 1 do CEPMPL) e de todas as 
restantes decisões proferidas pelos serviços prisionais que directamente visam regular o 
quotidiano de um recluso como, por exemplo, a recusa de visitas, a recusa de receber e enviar 
correspondência e encomendas ou a recusa de estabelecer contactos telefónicos. No que concerne 
a este tipo de decisões proferidas pelos serviços prisionais cabe impugnação perante o Tribunal de 
Execução das Penas nos casos em que o CEPMPL expressamente o admita (art. 200.º do 
CEPMPL). 
7 Quanto aos quadros possíveis de relevância da jurisprudência enquanto fonte do Direito cfr. JOSÉ 

DE OLIVEIRA ASCENSÃO, O Direito – Introdução e Teoria Geral, 13.ª Edição Refundida, Almedina, 
2005, pp. 322 – 331.  
8 Como reconhece o art. 2.º, n.º 1 do CEPMPL ao estatuir que “a execução das penas e medidas de 
segurança privativas da liberdade visa a reinserção do agente na sociedade, preparando-o para 
conduzir a sua vida de modo socialmente responsável, sem cometer crimes, a protecção de bens 
jurídicos e a defesa da sociedade”. O próprio art. 3.º, n.º 5 do CEPMPL estabelece que “a execução, 
na medida do possível, evita as consequências nocivas da privação da liberdade e aproxima-se das 
condições benéficas da vida em comunidade”.  
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situação jurídico-penal ou o seu comportamento em meio prisional revelem, 

fundamentadamente, perigosidade incompatível com afectação a qualquer outro 

regime de execução”. 

 

  B – Enquadramento jurídico da posição do recluso 

 

I. Nos termos do art. 30.º, n.º 5 da Constituição da República Portuguesa 

(doravante CRP) “os condenados a quem sejam aplicadas pena ou medida de 

segurança privativas da liberdade mantêm a titularidade dos direitos 

fundamentais, salvas as limitações inerentes ao sentido da condenação e às 

exigências próprias da respectiva execução”9, assumindo-se como uma projecção 

da dignidade da pessoa humana10 e pondo fim à concepção da relação Estado – 

Recluso como uma relação especial de poder11. 

 

II. Na sequência do comando constitucional o legislador infraconstitucional 

estabeleceu no art. 6.º do CEPMPL, sob a epígrafe “estatuto jurídico do recluso”, 

que o mesmo “mantém a titularidade dos direitos fundamentais, salvas as 

limitações inerentes ao sentido da sentença condenatória ou da decisão de 

                                                      
9 Sobre a posição jurídica do recluso cfr. VALDEMAR GUERREIRO, “A Posição Jurídica do Recluso 
Face à Reforma Penitenciária de 2009”, disponível em 
http://recil.grupolusofona.pt/bitstream/handle/10437/3485/3220-11124-1-PB.pdf?sequence=1. 
10 Neste sentido, cfr. JORGE MIRANDA, Manual de Direito Constitucional, Tomo IV, Direitos 
Fundamentais, 4.ª Edição, Coimbra Editora, 2008, p. 202. Segundo GOMES CANOTILHO / VITAL 

MOREIRA, Constituição da República Portuguesa Anotada, Vol. I, 4.ª Edição Revista, Coimbra 
Editora, 2007, p. 505 “são seguramente atentatórias desta garantia constitucional, por excessivas, 
as imposições ou restrições relativas aos presos que não se justifiquem àquela luz; como, por 
exemplo, obrigação de trabalho gratuito forçado, diminuição de garantias disciplinares, 
impossibilidade de exercer direito de voto, restrições ao pedido de petição, etc.”. 
11 Neste sentido, cfr. GOMES CANOTILHO / VITAL MOREIRA, Constituição da República Portuguesa 
Anotada, Vol. I, 4.ª Edição Revista, Coimbra Editora, 2007, p. 505, afirmando que “as relações 
especiais dentro da prisão estão, assim, sujeitas ao princípio da legalidade”. 
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aplicação de medida privativa da liberdade e as impostas, nos termos e limites do 

presente Código, por razões de ordem e segurança do estabelecimento 

prisional”12. 

Ou seja, as limitações que são impostas por razões de ordem e segurança do 

Estabelecimento Prisional estão, desde logo, relacionadas com a classificação dos 

Estabelecimentos Prisionais em função do nível de segurança13 e com o próprio 

regime de execução da pena de prisão14. 

 

 

  C – Regimes de Execução da Pena de Prisão 

 

I. De acordo com o disposto no art. 12.º, n.º 1 do CEPMPL “tendo em conta a 

avaliação do recluso e a sua evolução ao longo da execução, as penas e medidas 

privativas da liberdade são executadas em regime comum, aberto ou de 

segurança, privilegiando-se o que mais favoreça a reinserção social, 

salvaguardados os riscos para o recluso e para a comunidade e as necessidades de 

ordem e segurança”. 

                                                      
12 Como nota ANABELA MIRANDA RODRIGUES, Consensualismo e Prisão, Documentação e Direito 
Comparado, números 79/80, 1999, cit., p. 369, “à afirmação de direitos dos reclusos não é estranho 
o respeito pelo princípio da humanidade na execução”. 
13 Os Estabelecimentos Prisionais, em função do seu nível de segurança, estão legalmente 
classificados em: a) Estabelecimentos de segurança especial; b) Estabelecimentos de segurança 
alta e; c) Estabelecimentos de segurança média. Não obstante, nos termos do art. 10.º, n.º 3 do 
CEPMPL, os Estabelecimentos Prisionais podem incluir unidades de diferente nível de segurança. 
Em termos de complexidade de gestão, nos termos do art. 10.º, n.º 4 do CEPMPL, esta “comporta 
um grau elevado e um grau médio e afere-se em função da classificação de segurança, da lotação, 
das características da população prisional, da diversidade de regimes, dos programas aplicados e 
da dimensão dos meios a gerir”. 
14 Sendo que, nos termos do art. 20.º, n.º 1, alínea c) do CEPMPL, um dos factores a ter em conta 
na afectação de um recluso a um determinado Estabelecimento Prisional é o regime de execução 
da pena, ao passo que, segundo o art. 196.º, n.º 1 do RGEP “os reclusos colocados em regime de 
segurança são afectos a estabelecimento ou unidade prisional de segurança especial”. 
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Assim, de acordo com o citado preceito existem três regimes de execução da pena 

de prisão (regime aberto, comum e de segurança) com campos de aplicação 

distintos. 

 

II. Não obstante, a aplicação de um determinado regime de execução da pena de 

prisão não repousa numa decisão discricionária dos serviços prisionais, tendo o 

legislador estabelecido uma série de elementos – dos quais resultará uma série de 

coordenadas valorativas atinentes ao recluso – que vão presidir à escolha, a saber: 

a) A avaliação do recluso; 

b) A evolução do recluso ao longo da execução; 

c) A prevalência do regime que mais favoreça a reinserção social, desde que 

tal regime não crie riscos para o recluso, para a comunidade ou ponha em 

causa a ordem e segurança do Estabelecimento Prisional. 

 

III. No que concerne à avaliação do recluso estabelece o art. 19.º, n.º 1 do CEPMPL 

que “após o ingresso no estabelecimento prisional, o recluso é alojado em sector 

próprio destinado à admissão, onde permanece por período não superior a 15 

dias, iniciando-se de imediato a sua avaliação através da recolha de elementos 

que, no prazo de 72 horas após o ingresso, permitam ao director do 

estabelecimento determinar: a) os cuidados de saúde a prestar ao recluso, 

mediante avaliação clínica; b) as exigências de segurança, tendo em conta o 

eventual perigo de fuga, os riscos para a segurança de terceiros ou do próprio e a 

particular vulnerabilidade do recluso; c) o apoio a prestar ao recluso na resolução 

de questões pessoais, familiares e profissionais urgentes”15. 

                                                      
15 Relativamente ao ingresso inicial no Estabelecimento Prisional cfr. artigos 3.º a 19.º do RGEP. 
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Por sua vez, “a avaliação do recluso condenado tem em conta, designadamente, a 

natureza do crime cometido, a duração da pena, o meio familiar e social, as 

habilitações, o estado de saúde, o eventual estado de vulnerabilidade, os riscos 

para a segurança do próprio e de terceiros e o perigo de fuga e os riscos 

resultantes para a comunidade e para a vítima”16. 

 

IV. No que respeita à evolução comportamental do recluso ao longo da execução 

da pena de prisão assume especial importância o processo individual único do 

recluso relativo à sua situação processual e prisional “que é aberto ou reaberto no 

momento do ingresso e o acompanha durante o seu percurso prisional, mesmo 

em caso de transferência”, contendo “todos os elementos necessários para a 

realização das finalidades da execução, incluído o plano individual de 

readaptação e as necessidades de segurança e ordem no estabelecimento” (art. 

18.º, n.º 1 e 3 do CEPMPL, respectivamente). 

Quanto à composição do processo individual único a mesma encontra-se 

estabelecida no art. 16.º do RGEP e engloba: 

a) Os dados do registo de ingresso do recluso no estabelecimento prisional17; 

b) O inventário dos objectos, documentos e valores de que o recluso é 

portador18; 

c) Cópia das sentenças e despachos judiciais; 

                                                      
16 Cfr. art. 19.º, n.º 2 do CEPMPL. Nos termos do n.º 3 do citado artigo “a informação actualizada 
sobre o meio familiar e social do recluso , bem como sobre a eventual execução anterior de penas, 
é recolhida e transmitida pelos serviços de reinserção social, podendo ser solicitados elementos 
adicionais junto de outras entidades”. 
17 Cfr. art. 16.º, n.º 1, alínea a) e art. 4.º, n.º 1, ambos do RGEP. Os dados do registo de ingresso são: 
a) identificação pessoal; b) informações constantes do título que determinou o ingresso; c) data e 
hora de ingresso; d) imagem facial; e) características ou sinais físicos particulares objectivos; f) 
pessoa a contactar em caso de necessidade; g) pessoas pelas quais deseja ser visitado. 
18 Cfr. art. 16.º, n.º 1, alínea b), art. 6.º e art. 7.º, todos do RGEP. 
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d) Cópia da procuração forense ou da nomeação oficiosa do advogado; 

e) A avaliação inicial do recluso acompanhada da respectiva documentação; 

f) O plano individual de readaptação19, quando exista, e eventuais alterações 

homologadas durante a execução; 

g) As avaliações periódicas do recluso20; 

h) As informações, notícias e relatórios respeitantes à avaliação de segurança; 

i) As informações, notícias e relatórios respeitantes ao acompanhamento da 

execução da pena; 

j) O registo disciplinar; 

k) O registo de visitas; 

l) As petições apresentadas pelo recluso; 

m) As decisões judiciais ou administrativas respeitantes ao recluso e; 

n) A cópia das actas do conselho técnico21 respeitantes ao recluso. 

 

V. Por fim, munidos os serviços prisionais dos dados retirados da avaliação inicial 

e /ou da evolução do recluso em contexto prisional deve ser escolhido o regime 

de execução da pena de prisão que mais favoreça a reinserção social, o que acaba 

por estar em consonância com as finalidades da execução das penas estabelecidas 

no art. 2.º, n.º 1 do CEPMPL e acaba por ser expressão de um princípio de 

socialidade nos termos do qual “ao Estado que faz uso do seu ius puniendi 

                                                      
19 O plano individual de readaptação estabelece os objectivos a atingir pelo recluso, as actividades 
a desenvolver e as medidas de apoio e controlo do seu cumprimento englobando as matérias 
previstas no art. 69.º, n.º 2 do RGEP. Quanto à aprovação e homologação do plano individual de 
readaptação cfr. art. 70.º do RGEP. 
20 Estabelecidas nos artigos 67.º e 68.º do RGEP. 
21 Regra geral “o Conselho Técnico do Estabelecimento Prisional, adiante designado por CTEP, é 
composto pelo diretor, que preside, pelos adjuntos do diretor e pelo elemento do corpo da guarda 
prisional que assegura a chefia da corporação do estabelecimento prisional” (art. 5.º, n.º 1 da 
Portaria n.º 286/2013, de 09 de Setembro. 



Aplicação ou manutenção do regime de segurança… 

Cláudio Lima Rodrigues 

 
 

 

 Online, dezembro de 2016 | 9 

incumbe, um dever de ajuda e de solidariedade para com o condenado, 

proporcionando-lhe o máximo de condições para prevenir a reincidência e 

prosseguir a vida no futuro sem cometer crimes”22. 

Não obstante a reinserção social ser o factor primordial a atingir pela execução da 

pena a verdade é que o mesmo é legalmente mitigado por razões de segurança do 

condenado, da comunidade e do próprio Estabelecimento Prisional, expressando 

assim o regime constante do art. 12.º, n.º 1 do CEPMPL uma concordância prática 

entre os valores potencialmente conflituantes no caso concreto23.  

Assim, na escolha do regime de execução da pena de prisão, não existindo 

elementos ou existindo uma dúvida fundada que o recluso ponha em causa a sua 

segurança, a segurança da comunidade ou a segurança do próprio 

Estabelecimento Prisional deve ser dada primazia à sua reinserção social 

enquanto ponto fundamental a atingir pela execução da pena24 uma vez que, 

como nota FIGUEIREDO DIAS, a “finalidade precípua da execução é – ressalvados, 

porventura, certos casos-limite concretos em que tal se torne, pela própria 

natureza das coisas, de todo inútil ou impossível – a prevenção especial positiva 

ou de socialização. Finalidade esta que, por sua vez, se traduz em oferecer ao 

recluso as condições objectivas necessárias não à sua emenda ou reforma moral, 

sequer à aceitação ou reconhecimento por aquele dos critérios de valor da ordem 

jurídica, mas à prevenção da reincidência por reforço dos standards de 

                                                      
22 Cfr. JORGE DE FIGUEIREDO DIAS, Direito Penal Português, As Consequências Jurídicas do Crime, 3.ª 
Reimpressão, Coimbra Editora, 2011, cit., p. 74. 
23 Assim, por exemplo, se um determinado recluso tem melhores hipóteses de reinserção social 
cumprindo a sua pena de prisão no âmbito do regime aberto, mas se constatar que existe o risco 
fundado de o mesmo se subtrair à execução da pena, deixam de prevalecer as finalidades de 
reinserção social para prevalecerem as finalidades de segurança da comunidade. 
24 “A decisão de colocação do recluso em regime de segurança é uma decisão administrativa, 
relativa ao modo de execução da prisão, que privilegia a segurança da comunidade prisional e do 
próprio recluso, em casos que se manifeste particularmente tal necessidade (…) ” – Cfr. Ac. do TRL 
de 17/05/2011; Processo n.º 2823/10.3TXLSB-C.L1-5; Relatora: ALDA TOMÉ CASIMIRO. 
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comportamento e interacção na vida comunitária (condução da vida de forma 

socialmente responsável) ”25. 

 

VI. Nas palavras de ALBERTO DAUNIS RODRÍGUEZ  a reinserção social opera em três 

campos distintos: “Primeiro, no momento da cominação legal, desautorizando 

qualquer tipo de política criminal que se centre em finalidades colectivas 

discutíveis que não produzam resultados úteis para o desenvolvimento da vida 

em sociedade, como é o caso daquelas normas penais que não permitam a 

reinserção social (penas curtas de prisão) ou que directamente a impeçam (penas 

largas de prisão). Segundo, na fase de determinação da pena, ao valorar a pena 

que deve aplicar-se à prática de um determinado delito, devendo optar-se, de 

forma preferencial, pela sanção menos penosa para a socialização do condenado. 

Terceiro, na fase de execução, obrigando os juízes e os funcionários penitenciários 

a aplicar a pena da forma mais favorável para a prossecução da reinserção social 

do condenado”26. 

                                                      
25 Cfr. JORGE DE FIGUEIREDO DIAS, Direito Penal Português, As Consequências Jurídicas do Crime, 3.ª 
Reimpressão, Coimbra Editora, 2011, cit., p. 110. 
No ordenamento jurídico Espanhol a reinserção social aparece, desde logo, evidenciada na 
Constituição. Assim, nos termos do art. 25.º, n.º 2 da Constituição Espanhola “As penas privativas 
da liberdade e as medidas de segurança estão orientadas para a reeducação e reinserção social 
(…)”. De igual forma, o art. 1.º da Ley Orgánica General Penitenciaria (Ley Orgánica General 1/1979, 
de 26 de Setembro), estatui que “as instituições penitenciárias reguladas na presente Lei têm 
como fim primordial a reeducação e a reinserção social dos condenados a penas e medidas 
privativas de liberdade (…)”, bem como tal referência se encontra no art. 2.º do Reglamento 
Penitenciario (Real Decreto 190/1996, de 09 de Fevereiro. Não obstante, como nota ALBERTO 

DAUNIS RODRÍGUEZ [Ejecución de penas en Espana, La reinserción social en retirada, Editorial 
Comares, 2016, cit., p. 11] “na actualidade, defender a reinserção social do condenado como 
principal finalidade da pena resulta num empreendimento árduo e difícil. Apesar das normas 
citadas anteriormente gozarem de plena vigência, a actuação do legislador penal e a gestão 
penitenciária põem em vista uma progressiva retirada da reinserção social como fim da pena para 
potenciar outros interesses ou finalidades, como a retribuição ou a prevenção geral”. 
26 ALBERTO DAUNIS RODRÍGUEZ, Ejecución de penas en Espana, La reinserción social en retirada, 
Editorial Comares, 2016, cit., p. 14. Questão que tem sido debatida no ordenamento jurídico 
espanhol, face ao disposto no art. 25.º, n.º 2 da Constituição Espanhola, é saber de a reinserção 
social pode ser entendida como um direito subjectivo. Aqueles que perspectivam uma reposta 
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    C.1 – Regime aberto  

 

I. As normas relativas ao regime aberto de execução da pena de prisão 

encontram-se plasmadas nos artigos 12.º, n.º 3 e 14.º, ambos do CEPMPL e nos 

artigos 179.º a 192.º do RGEP, verificando-se que o regime aberto se divide em 

regime aberto no interior e regime aberto no exterior. 

 

II. Assim, de acordo com o art. 12, n.º 3 do CEPMPL, “a execução das penas e 

medidas privativas da liberdade em regime aberto decorre em estabelecimento 

ou unidade prisional de segurança média27 e favorece os contactos com o exterior 

e a aproximação à comunidade, admitindo duas modalidades: 

                                                                                                                                                            
afirmativa atendem fundamentalmente à circunstância de o art. 25.º, n.º 2 da Constituição 
Espanhola se inserir no capítulo dedicado aos direitos fundamentais e liberdades públicas e pela 
circunstância de se considerar a reinserção social como um elemento modulador do direito 
fundamental à liberdade previsto no art. 17.º da Constituição Espanhola, isto é, a reinserção social 
é uma forma de salvaguardar a liberdade frente a abusos ou excessos do Estado. Em última 
instância, perspectivando-se a reinserção social como um direito fundamental, a mesma pode 
fundamentar um recurso de amparo para o Tribunal Constitucional. Não obstante, este mesmo 
alto Tribunal, não reconhece a reinserção social como um direito subjectivo, ou um direito 
fundamental, perspectivando-a como um mandato orientador que preside à intervenção de 
qualquer operador judiciário, policial ou penitenciário e como uma das finalidades das penas para 
conseguir o objectivo último de protecção de bens jurídicos penais. Sobre esta questão cfr. 
ALBERTO DAUNIS RODRÍGUEZ, Ejecución de penas en Espana, La reinserción social en retirada, 
Editorial Comares, 2016, cit., pp. 11-14. 
27 “Nos estabelecimentos prisionais onde existam unidades prisionais com diferentes níveis de 
segurança, os reclusos em regime aberto são alojados em edifício ou zonas prisionais distintos 
daqueles em que se encontram os reclusos em regime comum, por forma a limitar e controlar os 
contactos entre os reclusos colocados nos dois regimes” – cfr. art. 183.º, n.º 2 do RGEP. Verifica-se 
que existe assim uma limitação de contactos entre os reclusos colocados em regime aberto com os 
restantes reclusos. Como corolário desta premissa o art. 179.º, n.º 4 do RGEP dispõe que “é 
limitada e sujeita a controlo a participação do recluso em regime aberto em actividades laborais, 
escolares ou outras que envolvam contacto com reclusos do regime comum” bem como, nos 
termos do art. 184.º, n.º 1 do RGEP, “o recluso colocado em regime aberto é alojado em cela 
individual, sendo também admitido o alojamento comum”. 
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a) O regime aberto no interior, que se caracteriza pelo desenvolvimento de 

actividades no perímetro do estabelecimento prisional ou imediações, com 

vigilância atenuada; 

b) O regime aberto no exterior, que se caracteriza pelo desenvolvimento de 

actividades de ensino, formação profissional, trabalho ou programas em 

meio livre, sem vigilância directa”. 

 

III. Como pressupostos28 de aplicação do regime aberto no interior no âmbito da 

execução da pena de prisão têm de se verificar cumulativamente:  

                                                      
28 No ordenamento jurídico Espanhol (art. 72.º, n.º 5 da Ley Orgánica General Penitenciaria) são 
classificados em terceiro grau os reclusos que, por via de circunstâncias pessoais ou 
penitenciárias, estão capacitados para levar a cabo um regime de vida em semiliberdade. 
Contudo, como nota ALBERTO DAUNIS RODRÍGUEZ [Ejecución de penas en Espana, La reinserción 
social en retirada, Editorial Comares, 2016, cit., p. 135] a lei “somente enuncia os critérios para 
realizar a classificação em primeiro grau, pelo que as variáveis que devem ter-se em conta para a 
aplicação do segundo e terceiro grau se obtêm da prática penitenciária”. Neste sentido, de acordo 
com a Instrução n.º 9/2007 são tomados em conta os seguintes elementos para a classificação 
inicial em terceiro grau: 

Variáveis Fundamento legitimador das variáveis 

Ingresso voluntário no Estabelecimento Prisional Interiorização do delito cometido 

Primário ou reincidência escassa Evitar a dessocialização do recluso 

Delito antigo (+ de 3 anos) e inexistência de 
reincidência 

Castigo desnecessário. Evitar a dessocialização do 
recluso 

Delito de pequena gravidade. Pena inferior a 5 
anos 

Tratamento + Inexistência de alarme social 

Relações familiares vinculantes Apoio afectivo e financeiro 

Trabalho ou promessa de trabalho Capacitação profissional + Valores positivos 

Atitude pro social Adaptação à vida em sociedade 

Participação nos programas de tratamento Diminuição do risco de reincidência 

Cfr. ALBERTO DAUNIS RODRÍGUEZ, Ejecución de penas en Espana, La reinserción social en retirada, 
Editorial Comares, 2016, cit., p. 136. Segundo este mesmo autor a classificação como recluso de 
terceiro grau não pressupõe a verificação cumulativa de todos estes pressupostos, mas sim que 
pela verificação individual ou conjunta de vários pressupostos a Junta de Tratamento considere 
essa classificação como adequada. 
No que concerne à progressão de grau (do segundo grau ou regime ordinário para o terceiro grau 
ou regime de semiliberdade) a prática penitenciária Espanhola tem atendido aos seguintes 
critérios: a) Boa conduta e evolução penitenciária; b) Gozo de licenças de saída sem incidências 
negativas; c) Evolução favorável no consumo de drogas para os casos em que o recluso é 
consumidor habitual; d) Existência de hábitos laborais consolidados e; e) Carácter primário do 
recluso. Segundo ALBERTO DAUNIS RODRÍGUEZ, Ejecución de penas en Espana, La reinserción social 
en retirada, Editorial Comares, 2016, cit., pp. 138-139 “estamos perante critérios que devem valorar-
se conjuntamente em que a ausência de algum deles não impede a progressão de grau se do 
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a) O consentimento do recluso, nos termos do art. 14.º, n.º 1 do CEPMPL e 

179.º, n.º 3 do RGEP29; 

b) A condenação em pena de prisão de duração igual ou inferior a um ano, 

nos termos do art. 14.º, n.º 2 do CEPMPL ou, na eventualidade de a medida 

da pena ser superior a um ano já tenha havido o cumprimento de, pelo 

menos, um sexto da pena (art. 14.º, n.º 3 do CEPMPL)30; 

c) “Não for de recear que se subtraia à execução da pena ou medida privativa 

da liberdade ou que se aproveite das possibilidades que tal regime lhe 

proporciona para delinquir”31 (art. 14.º, n.º 1, alínea a) do CEPMPL) e; 

d) “O regime se mostrar adequado ao seu comportamento prisional, à 

salvaguarda da ordem, segurança e disciplina no estabelecimento 

prisional, à protecção da vítima e à defesa da ordem e da paz social” (art. 

14.º, n.º 1, alínea b) do CEPMPL)32. 

 

                                                                                                                                                            
cumprimento dos restantes se deduzir que o recluso está preparado para viver num regime de 
semiliberdade”. 
29 Caso a colocação em regime aberto tenha sido requerida pelo recluso esse mesmo requerimento 
vale como consentimento. Caso o procedimento de colocação em regime aberto se tenha iniciado 
por proposta dos serviços centrais do Estabelecimento Prisional compete ao Estabelecimento 
Prisional recolher uma declaração de consentimento do recluso, nos termos do art. 180.º, n.º 2 do 
RGEP. Por sua vez, antes de o recluso prestar o seu consentimento devem ser-lhe dadas a 
conhecer as condições a que fica sujeito (art. 182.º, n.º 3 do RGEP). 
30 Note-se que a lei utiliza expressões diferentes para a colocação em regime aberto no interior no 
caso de a medida da pena ser igual ou inferior a um ano ou superior a tal limite. Enquanto, no 
primeiro caso, se afirma “são colocados em regime aberto no interior” no segundo caso afirma-se 
“podem ser colocados em regime aberto no interior” o que parece inculcar uma ideia de 
obrigatoriedade no primeiro caso e uma ideia de discricionariedade no segundo. Ora, do nosso 
ponto de vista, considerando que a finalidade principal da execução das penas é a reinserção do 
agente na sociedade (art. 2.º, n.º 1 do CEPMPL) e deve ser esse o principal factor na escolha do 
regime de execução (art. 12.º, n.º 1 do CEPMPL) verificando-se o cumprimento de um sexto da 
pena e os demais pressupostos de aplicação do regime aberto no interior deve ser este o regime 
escolhido. 
31 O que implica a realização de um juízo de prognose favorável a uma não subtracção do recluso à 
execução da pena e/ou ao não aproveitamento desse regime para delinquir. 
32 Denotando-se neste pressuposto o conflito entre a necessária meta da reinserção social do 
recluso e a protecção da vítima e defesa da ordem e paz social. 
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IV. No que concerne ao regime aberto no exterior, além dos pressupostos 

referidos no art. 14.º, n.º 1 do CEPMPL têm se verificar os seguintes pressupostos: 

a) O cumprimento de um quarto da pena (art. 14.º, n.º 4 do CEPMPL); 

b) O gozo prévio de uma licença de saída jurisdicional33 com êxito (art. 14.º, 

n.º 4 do CEPMPL) e; 

c) Não se verificar a pendência de processo que implique a aplicação de 

medida de coacção de prisão preventiva34 (art. 14.º, n.º 4 do CEPMPL). 

 

V. A colocação do recluso em regime aberto no interior é proposta pelos serviços 

centrais ou pelos serviços do Estabelecimento Prisional ou requerida pelo recluso 

e dirigida ao Director do Estabelecimento Prisional (art. 180.º, n.º 1 do RGEP). 

Efectuada a proposta ou apresentado o requerimento35 os serviços do 

Estabelecimento Prisional reúnem as informações referentes à verificação dos 

pressupostos de aplicação do regime aberto no interior e as informações coligidas 

durante a avaliação do recluso (art. 180.º, n.º 2 do RGEP). 

A competência para a colocação36 do recluso em regime aberto no interior bem 

como a sua cessação37 é do Director do Estabelecimento Prisional (art. 14.º, n.º 6, 

                                                      
33 Cfr. artigos 76.º a 85.º do CEPMPL. 
34 De acordo com o teor literal da Lei basta que o recluso tenha pendente um processo penal no 
qual seja possível aplicar a medida de coacção de prisão preventiva e não que a mesma tenha sido 
efectivamente aplicada, caso em que a mesma perderia a sua eficácia por o regime aberto no 
exterior se caracterizar pela execução em meio livre, sem vigilância directa. Por outro lado, nos 
termos do art. 221.º, n.º 2 do RGEP o recluso em prisão preventiva é colocado em regime comum 
ou de segurança. 
35 Consoante provenha dos serviços centrais ou do recluso. 
36 Nos termos do art. 180.º, n.º 3 do RGEP a decisão de colocação em regime aberto no interior tem 
de ser precedida da audição do conselho técnico. 
37 A decisão de cessação deve ser precedida de audição do recluso e comunicada ao Director Geral 
de Reinserção e Serviços Prisionais, juntamente com o auto de declarações do recluso, os 
documentos relativos à avaliação periódica dos reclusos em regime aberto e demais documentos 
relevantes, nomeadamente decisão disciplinar transitada em julgado (art. 192.º, n.º 1 do RGEP). 
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alínea a) do CEPMPL), devendo ser comunicada ao Director Geral de Reinserção 

e Serviços Prisionais38 (art. 14.º, n.º 7 do CEPMPL e 182.º, n.º 4 do RGEP). 

A decisão de colocação do recluso em regime aberto estabelece as condições a 

que o mesmo fica sujeito (art. 182.º, n.º 1 do RGEP) as quais devem incluir, 

obrigatoriamente, a actividade concreta a desempenhar pelo recluso, os horários 

e regras de assiduidade e as injunções e proibições de conduta (art. 182.º, n.º 2 do 

RGEP). 

 

VI. No que concerne à colocação do recluso em regime aberto no exterior a 

mesma depende do impulso dos serviços centrais39, dos serviços do 

Estabelecimento Prisional ou do próprio recluso (art. 181.º, n.º 1 do RGEP). 

Após, o Director do Estabelecimento Prisional, ouvido o conselho técnico, remete 

aos serviços centrais os elementos exigidos pelo art. 181.º, n.º 2 do RGEP. 

A competência para a decisão de colocação ou cessação40 do regime aberto no 

exterior pertence ao Director Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (art. 14.º, 

n.º 6, alínea b) e n.º 8 do CEPMPL e art. 181.º, n.º 2 do RGEP), devendo a decisão 

de colocação41 em regime aberto no exterior ser comunicada imediatamente, sem 

                                                      
38 A Direcção-Geral dos Serviços Prisionais (DGSP) foi extinta, tendo sido criada a Direcção-Geral 
de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP), pelo Decreto-Lei n.º 215/2012, de 28 de Setembro, 
alterado pela Declaração de Rectificação n.º 63/2012, de 9 de Novembro. 
39 No presente caso à Direcção de Serviços de Execução de Medidas Privativas da Liberdade, nos 
termos do art. 2.º, n.º 2, alínea h) da Portaria n.º 118/2013, de 25 de Março. 
40 Não obstante, a cessação do regime aberto no exterior é proposta pelo Director do 
Estabelecimento Prisional, após audição do recluso, desde que a essa audição não obstem razões 
de ordem, disciplina ou segurança (art. 192.º, n.º 2 do RGEP), devendo a decisão do Director Geral 
de Reinserção e Serviços Prisionais ser devidamente fundamentada, notificada ao recluso e 
comunicada ao Tribunal de Execução das Penas (art. 192.º, n.º 4 do RGEP). 
41 Acompanhada dos elementos que a fundamentaram (182.º, n.º 5 do RGEP). A organização do 
processo compete à Direcção de Serviços de Execução de Medidas Privativas da Liberdade, nos 
termos do art. 2.º, n.º 2, alínea n) da Portaria n.º 118/2013, de 25 de Março. 
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exceder 24 horas, ao Tribunal de Execução das Penas competente42 para efeitos 

de homologação (art. 14.º, n.º 8 do CEPMPL e art. 182.º, n.º 5 do RGEP). 

 

VII. Ademais, quando seja aberto procedimento disciplinar contra o recluso o 

Director do Estabelecimento Prisional pode suspender43 a colocação do recluso 

em regime aberto (interior ou exterior) até à conclusão do processo disciplinar, 

sendo que se se tratar de suspensão de regime aberto no exterior a decisão deve 

ser enviada ao Director Geral de Reinserção e Serviços Prisionais para ratificação 

(art. 191.º, n.º 5 do RGEP) o que se compreende na medida em que é deste órgão a 

competência para a decisão de colocação ou cessação de aplicação do respectivo 

regime. 

 

VIII. Ainda relativamente à competência para colocação do recluso em regime 

aberto no exterior foi requerida, pelo Presidente na República, a fiscalização 

preventiva da constitucionalidade da norma constante do art. 14.º, n.º 6, alínea b) 

do Decreto n.º 366/X (que deu origem ao CEPMPL) com fundamento na violação 

da reserva de jurisdição (art. 202.º da CRP) e no imperativo do respeito do caso 

julgado, por parte dos órgãos da administração pública (art. 282.º, n.º 2 e 3 da 

CRP). Na base deste pedido de fiscalização da constitucionalidade estava 

pressuposto que a colocação do recluso em regime aberto no exterior é uma 

verdadeira modificação do sentido da sentença condenatória e, como tal, apenas 

                                                      
42 A competência do Tribunal de Execução das Penas é do juízo que tenha decidido a concessão da 
licença de saída jurisdicional (art. 172.º-A, n.º 3 do CEPMPL), podendo o Tribunal solicitar a 
emissão de um parecer ao conselho técnico e ouvir o recluso (art. 172.º-A, n.º 4 do CEPMPL) sendo 
a decisão de homologação notificada ao Ministério Público e ao Director Geral de Reinserção e 
Serviços Prisionais (art. 172.º-A, n.º 5 do CEPMPL). 
43 Sendo o único caso legalmente admissível de suspensão do regime aberto (art. 191.º, n.º 6 do 
RGEP). 
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um Tribunal poderia ter o poder de decisão da colocação, ou não, do recluso em 

regime aberto no exterior. 

O Tribunal Constitucional, chamado assim a pronunciar-se, decidiu não se 

pronunciar pela inconstitucionalidade da citada norma uma vez que: “a colocação 

do recluso em regime aberto no exterior, uma vez verificados os pressupostos das 

alíneas a) e b) do n.º 1 do art. 14.º do Código aprovado pelo Decreto n.º 366/X, 

traduz-se numa alteração do conteúdo da execução da pena de prisão. Sem que 

isso modifique o sentido da sentença condenatória, na medida em que a pena de 

prisão é necessariamente modelada no decurso da execução, em obediência aos 

princípios jurídico-constitucionais da socialidade e da necessidade da intervenção 

penal (…). Como a execução das sanções privativas da liberdade é 

necessariamente modelada na execução, a execução da pena de prisão em regime 

aberto no exterior encontra-se pressuposto (a) na sentença que condenou a uma 

pena de prisão”44. 

 

    C.2 – Regime comum  

 

I. O regime comum de execução da pena de prisão “decorre em estabelecimento 

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

                                                      
44 Cfr. Ac. do Tribunal Constitucional de 27/08/2009; Processo n.º 698/09; Relatora: Conselheira 
MARIA JOÃO ANTUNES. Não obstante, o citado Acórdão não mereceu a concordância do plenário do 
Tribunal Constitucional tendo votado vencido os Conselheiros JOÃO CURA MARIANO e RUI MANUEL 

MOURA RAMOS. No entendimento destes Conselheiros a colocação do recluso em regime aberto 
no exterior é uma modelação da execução da pena de prisão de tal forma que determina, ainda, o 
conteúdo da pena de prisão na qual o recluso foi condenado e, como tal, “se na divisão dos 
poderes estaduais não há dúvidas sobre a natureza essencialmente judicial da sentença que aplica 
penas criminais, a qual é especificamente imposta no nosso texto constitucional no n.º 2, do seu 
art. 27.º, também a decisão de colocação dos reclusos em regime aberto no exterior, por se 
traduzir numa determinação do conteúdo essencial duma pena de prisão anteriormente imposta, 
deve comungar da mesma natureza”. 
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actividades em espaços de vida comum no interior do estabelecimento ou 

unidade prisional e dos contactos com o exterior permitidos nos termos da lei” 

(art. 12.º, n.º 2 do CEPMPL), sendo o seu âmbito de aplicação definido por defeito, 

ou seja, “o recluso é colocado em regime comum quando a execução da pena ou 

medida privativa da liberdade não possa decorrer em regime aberto nem deva 

realizar-se em regime de segurança”45 (art. 13.º do CEPMPL). 

 

II. A verificação se um determinado recluso, aquando do seu ingresso no 

Estabelecimento Prisional, deve cumprir a sua pena de prisão em regime comum 

é determinada aquando da sua avaliação inicial, uma vez que “até ao termo do 

período de permanência no sector destinado à admissão, o recluso é presente ao 

director do estabelecimento prisional, o qual, tendo em conta os elementos 

avaliativos já disponíveis e, se necessário, ouvidos os serviços responsáveis pelo 

acompanhamento da execução da pena, os serviços de vigilância e segurança e os 

serviços clínicos, adopta as medidas que considerar adequadas, designadamente: 

h) colocação em regime aberto no interior46 ou a proposta de colocação em 

regime de segurança” (art. 19.º, n.º 3, alínea h) do RGEP). 

 

    C.3 – Regime de segurança  

                                                      
45 Assim sendo, o regime comum funciona como um regime ordinário ou residual no âmbito da 
execução de uma pena de prisão ou medida privativa da liberdade. No ordenamento jurídico 
Espanhol o nosso regime comum tem correspondência com os reclusos classificados em segundo 
grau, sendo que, nos termos do art. 102.º, n.º 3 do Reglamento Penitenciario são classificados como 
tal os reclusos que tenham circunstâncias pessoais e penitenciárias de normal convivência, mas 
sem capacidade para viver, de momento, em regime de semiliberdade. Como nota ALBERTO 

DAUNIS RODRÍGUEZ [Ejecución de penas en Espana, La reinserción social en retirada, Editorial 
Comares, 2016, cit., p. 134] trata-se de uma definição pela negativa pelo que, em consequência, têm 
de fixar-se previamente os critérios relativos à classificação dos reclusos de primeiro e terceiro 
grau. 
46 Compreende-se a ausência de referência a regime aberto no exterior porque este depende do 
cumprimento de ¼ da pena (art. 14.º, n.º 4 do CEPMPL). 
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      C.3.1 – Caracterização geral 

 

I. O regime de segurança no âmbito da execução das penas e medidas privativas 

da liberdade “decorre em estabelecimento ou unidade prisional de segurança 

especial e limita a vida em comum e os contactos com o exterior, admitindo a 

realização de actividades compatíveis com as particulares necessidades de 

manutenção da ordem e da segurança de bens jurídicos pessoais e patrimoniais” 

(art. 12.º, n.º 4 do CEPMPL)47. 

Pela simples leitura conjugada do preceito citado com as normas que regulam o 

regime de segurança (artigos 193.º a 220.º do RGEP) verificamos que o regime de 

segurança se caracteriza pela limitação da vida em comum dentro do próprio 

Estabelecimento Prisional e pela limitação dos contactos com o exterior. 

Trata-se de um regime que tem na sua base a “perigosidade incompatível com 

afectação a qualquer outro regime de execução” (art. 15.º, n.º 1 do CEPMPL) e que 

se traduz na maior restrição das “liberdades”48 dos reclusos legalmente 

admissível49. 

                                                      
47 Nos termos do art. 14.º - Quater do Codice Penitenziario e Della Sorveglianza Italiano o regime 
de vigilância especial comporta as restrições estritamente necessárias para a manutenção da 
ordem e da segurança ao exercício dos direitos dos detidos e dos internados e das regras de 
tratamento previstas no ordenamento penitenciário. Nesta medida todas as restrições aos direitos 
do recluso têm de ser fundamentadas em motivos de ordem e segurança enquanto factores de 
restrição da discricionariedade da administração penitenciária – Neste sentido cfr. “La 
sorveglianza particolare e la legislazione antimafia”, p. 8, disponível em 
http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/misure/calderon/cap3.htm. 
48 “Liberdades” entendidas nos termos do art. 30.º, n.º 5 da CRP. 
49 O regime de segurança tem correspondência, no ordenamento jurídico Espanhol, nos reclusos 
classificados em primeiro grau, regime previsto no art. 10.º da Ley Orgánica General Penitenciaria 
e no art. 102.º, n.º 5 do Reglamento Penitenciario. Nos termos destas disposições legais são 
classificados em primeiro grau os reclusos que demonstrem uma perigosidade extrema ou uma 
manifesta inadaptação ao regime ordinário ou de terceiro grau. No que concerne à definição de 
perigosidade extrema o art. 102.º, n.º 5 do Reglamento Penitenciario contém uma série de variáveis 
densificadoras do conceito, a saber: a) natureza dos delitos cometidos que denotem uma 
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perigosidade agressiva, violenta ou anti-social; b) prática de factos que atentem contra a vida, 
integridade física, liberdade sexual ou propriedade cometidos de forma especialmente violenta; c) 
pertença a organizações criminosas ou grupos armados, desde que não se demonstre, em ambos 
os casos, sinais inequívocos de saída da disciplina interna das referidas organizações ou grupos. 
No que concerne à manifesta inadaptação ao regime ordinário ou de terceiro grau exige-se um 
comportamento especialmente conflituoso que requeira um maior controlo e disciplina, a saber: 
a) cometimento de infracções disciplinares graves ou muito graves de forma reiterada no tempo; 
b) participação activa em motins, agressões físicas, ameaças ou coacção; c) introdução ou posse de 
armas de fogo, bem como a posse de drogas tóxicas, estupefacientes e substâncias psicotrópicas 
em quantidade importante. 
No ordenamento jurídico Italiano o regime de segurança tem correspondência no “regime di 
sorveglianza particolare” previsto no art. 14-bis do Codice Penitenziario e Della Sorveglianza. Nos 
termos do art. 14-bis, n.º 1 podem ser colocados no referido regime, por um período não superior a 
seis meses, prorrogável sucessivamente em medida não superior a três vezes por prorrogação, os 
condenados, os internados e os acusados que: a) com o seu comportamento ponham em causa a 
segurança ou perturbem a ordem do estabelecimento prisional; b) que com recurso à violência ou 
ameaça impeçam as actividades dos outros internados ou detidos; c) que na vida penitenciária 
façam uso do estado de sujeição dos outros detidos contra si. Ademais, nos termos do art. 14-bis, 
n.º 5 podem ser colocados no referido regime a partir do momento do seu ingresso no 
estabelecimento prisional, os condenados, os internados e os acusados com base no seu 
comportamento prisional anterior ou outros comportamentos concretos tidos no estado de 
liberdade, independentemente da natureza da imputação. Assim sendo, olhando aos pressupostos 
de aplicação do “regime di sorveglianza particolare” podem-se distinguir duas hipóteses: 1) 
aplicação ordinária: prevista no art. 14-bis, n.º 1 que se refere aos casos em que o sujeito da medida 
passa do regime penitenciário ordinário para o regime especial permanecendo no mesmo 
estabelecimento; 2) aplicação especial: previsto no art. 14-bis, n.º 5 que se refere às hipóteses em 
que o sujeito da medida provém de um estabelecimento diverso ou do estado de liberdade. Esta 
última hipótese contém em si uma presunção de perigosidade e, sobretudo, de não reinserção dos 
sujeitos que nas suas detenções precedentes apresentaram comportamentos lesivos da segurança 
do estabelecimento prisional. Por outro lado, podendo a administração penitenciária colocar um 
recluso em regime de “vigilância especial” com base nos seus comportamentos tidos em liberdade, 
independentemente do crime que esteve na base da condenação, cria-se um enorme factor de 
aplicação discricionária que deve ser mitigada pela consideração apenas de condutas que 
presumivelmente constituam um perigo para a ordem e segurança do estabelecimento 
penitenciário. Cfr. “La sorveglianza particolare e la legislazione antimafia”, p. 7, disponível em 
http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/misure/calderon/cap3.htm e ANGELA FERRAVANTE, Il 
Trattamento Penitenziario dei Detenuti Pericolosi In Francia e in Italia, 2012, p. 153, disponível em  
http://www.penalecontemporaneo.it/d/1179-il-trattamento-penitenziario-dei-detenuti-pericolosi-
in-francia-e-in-italia-tesi-di-laurea. Nas palavras de MARCO CANTORI [Differenziazione 
trattamentale per ragioni di sicurezza, disponível em 
http://www.ristretti.it/commenti/2008/ottobre/pdf10/tesi_cantori.pdf] estão em causa situações 
não actuais ou recentes mas indicativas de uma perigosidade potencial que autoriza a autoridade 
penitenciária a adoptar a medida em questão, desde que os factos concretos, devidamente 
fundamentados, que estejam na base da decisão tenham uma consistência suficiente para fazer 
presumir essa mesma perigosidade. 
Ademais, o comportamento do recluso justificativo da aplicação do regime de “vigilância especial” 
deve apresentar uma reiteração por forma a excluir episódios ocasionais de perturbação da ordem 
e segurança do Estabelecimento Prisional. 
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      C.3.2 – Procedimento de aplicação, manutenção e cessação do regime de 

segurança 

 

I. Após o ingresso do recluso no Estabelecimento Prisional50 o mesmo deve ser 

alojado em sector próprio destinado à admissão (art. 19.º, n.º 1 do CEPMPL) sendo 

levada a cabo a sua avaliação que “tem em conta, designadamente, a natureza do 

crime cometido, a duração da pena, o meio familiar e social, as habilitações, o 

estado de saúde, o eventual estado de vulnerabilidade, os riscos para a segurança 

do próprio e de terceiros e o perigo de fuga e os riscos resultantes para a 

comunidade e para a vítima”51 (art. 19.º, n.º 2 do CEPMPL). 

Efectuada a avaliação do recluso, no prazo máximo de 72:00 horas após o 

ingresso, o Director do Estabelecimento Prisional determina as exigências de 

segurança “tendo em conta o eventual perigo de fuga, os riscos para a segurança 

de terceiros ou do próprio e a particular vulnerabilidade do recluso” (art. 19.º, n.º 

1, alínea b) do CEPMPL). 

 

II. No que concerne à competência para a colocação do recluso em regime de 

segurança ela pertence ao Director Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (art. 

15.º, n.º 4 do CEPMPL) “mediante proposta dos serviços centrais52 ou do director 

do estabelecimento prisional” (art. 194.º, n.º 1 do RGEP). 

                                                      
50 Cfr. art. 17.º do CEPMPL. 
51 Tratando-se de recluso em prisão preventiva a sua avaliação tem em conta o princípio da 
presunção da inocência “e visa recolher a informação necessária à afectação adequada, à escolha 
do regime de execução e, com o seu consentimento, à inclusão em actividades e programas de 
tratamento” (art. 19.º, n.º 5 do CEPMPL). 
52 Direcção de Serviços de Execução de Medidas Privativas da Liberdade (art. 2.º da Portaria n.º 
118/2013, de 25 de Março). 
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A decisão de colocação do recluso em regime de segurança é fundamentada53 (art. 

15.º, n.º 4 do CEPMPL) “e é comunicada imediatamente, sem exceder 24 horas, ao 

Ministério Público junto do Tribunal de Execução das Penas” para efeitos de 

verificação da legalidade (art. 194.º, n.º 2 do RGEP e art. 15.º, n.º 6 do CEPMPL). 

O recluso deve ser notificado da decisão e dos seus fundamentos, salvo se razões 

de ordem e segurança o impedirem54 (art. 194.º, n.º 3 do RGEP) sendo a 

notificação efectuada pelo Estabelecimento Prisional de origem “salvo quando 

razões de ordem e segurança que constam do despacho de transferência o 

desaconselhem, caso em que a notificação é efectuada pelo estabelecimento de 

destino, após a concretização da transferência” (art. 194.º, n.º 4 do RGEP). 

 

II. Por outro lado, “a execução das penas e medidas privativas da liberdade em 

regime de segurança é obrigatoriamente reavaliada no prazo máximo de seis 

meses, ou de três meses no caso de recluso com idade até aos 21 anos, podendo 

sê-lo a todo o tempo se houver alteração de circunstâncias”55 (art. 15.º, n.º 5 do 

CEPMPL e art. 219.º n.º 1 e 2 do RGEP). 

                                                      
53 “A fundamentação dos actos administrativos é uma formalidade de grande importância no 
moderno Estado de Direito democrático, não apenas para o particular lesado pela actuação 
administrativa, mas também na perspectiva do tribunal competente para ajuizar da validade do 
acto e, ainda, na óptica do próprio interesse público” – cfr. DIOGO FREITAS DO AMARAL, Curso de 
Direito Administrativo, Vol. II, Almedina, 2004, cit., p. 350. 
54 Razões de ordem e segurança que, a nossa ver, devem ser devidamente fundamentadas uma vez 
que é um direito do recluso ser informado sobre a sua situação processual e sobre a avaliação e 
evolução da execução da pena ou medida privativa da liberdade (art. 7.º, n.º 1, alínea l) do 
CEPMPL). 
55 A reavaliação por alteração de circunstâncias tem na sua base a modificação relevante dos 
pressupostos fácticos que estiveram na base da decisão de colocação do recluso em regime de 
segurança e pode ocorrer a todo o tempo por iniciativa do Estabelecimento Prisional ou a 
requerimento do recluso (art. 219.º, n.º 2 do RGEP). Por outro lado, não existe nenhum limite 
máximo de renovações do regime de segurança, o que se compreende uma vez que apenas 
cessada a perigosidade do recluso que impossibilite a sua afectação a outro regime de execução da 
pena é que a sua aplicação se pode ter por cessada. Ou seja, os critérios materiais de aplicação do 
regime de segurança não se coadunam com a fixação prévia e abstracta de um limite máximo de 
duração de tal regime. 
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Como preliminar da decisão de reavaliação da manutenção do regime de 

segurança, por decurso do tempo ou por alteração das circunstâncias, o Director 

do Estabelecimento Prisional deve organizar um processo do qual conste: 

a) “Relatório dos serviços de vigilância e segurança contendo a discrição e 

avaliação do comportamento do recluso, nomeadamente a interacção com 

os demais reclusos, no período em apreço; 

b) Relatório dos serviços responsáveis pelo acompanhamento da execução da 

pena contendo a avaliação da participação do recluso em programas ou em 

actividades de ensino e formação, laborais, físicas e lúdicas que lhe foram 

propostas e evolução do estado psico-emocional; 

c) Relatório de avaliação médica; 

d) Relatório do Director do estabelecimento prisional contendo a apreciação 

sobre a actualidade dos motivos que determinaram a colocação em regime 

de segurança” (art. 219.º, n.º 3 do RGEP). 

 

Por sua vez, a reavaliação “é efectuada em reunião do conselho técnico do 

estabelecimento que elabora parecer em acta, da qual consta proposta de 

manutenção ou de cessação do regime e que, juntamente com a cópia dos 

relatórios referidos no n.º 3, é submetida a apreciação e despacho do director-

geral” (art. 219.º, n.º 4 do RGEP). 

 

III. A decisão de manutenção ou cessação do regime de execução - da 

competência do Director Geral de Reinserção Social e Serviços Prisionais -, deve 

ser devidamente fundamentada (art. 15.º, n.º 4 do CEPMPL) “e é comunicada 

imediatamente, sem exceder 24 horas, ao Ministério Público junto do Tribunal de 
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Execução das Penas” para efeitos de verificação da legalidade (art. 194.º, n.º 2 do 

RGEP e art. 15.º, n.º 6 do CEPMPL). 

 

IV. Questão que o CEPMPL ou o RGEP não resolvem é o quantum da 

fundamentação e a consequência jurídica adveniente dessa mesma falta. 

Quanto a nós parece-nos claro, desde logo, que a decisão de colocação, 

manutenção ou cessação do regime de segurança é um verdadeiro acto 

administrativo na medida em que é um “acto jurídico unilateral praticado, no 

exercício do poder administrativo, por um órgão da Administração ou por outra 

entidade pública ou privada para tal habilitada por lei, e que traduz uma decisão 

tendente a produzir efeitos jurídicos sobre uma situação individual e concreta”56. 

 

V. Assim sendo, no que concerne ao quantum da fundamentação, nas palavras de 

DIOGO FREITAS DO AMARAL, ela tem de ser expressa, tem de expor os fundamentos 

de facto e de direito da decisão e tem de ser clara, coerente e completa, sendo 

insuficiente sempre que não explique cabalmente a decisão tomada57, dando “a 

conhecer ao seu destinatário as razões por que foi decidido daquela maneira e 

não de outra, permitindo-lhe ajuizar da legalidade da decisão e ponderar 

fundadamente as perspectivas de sucesso numa eventual impugnação 

contenciosa”58. 

                                                      
56 Cfr. DIOGO FREITAS DO AMARAL, Curso de Direito Administrativo, Vol. II, Almedina, 2004, cit., p. 
210. Sendo que o próprio Tribunal Constitucional já aflorou tal questão em sentido coincidente ao 
escrever: “Mas nem o dever de fundamentação (que, aliás, sempre decorreria do dever geral de 
fundamentação dos atos administrativos e que aqui assume forma agravada, por se tratar de um 
ato restritivo de “liberdades”) (…)” – cfr. Acórdão do TC n.º 20/2012; Processo n.º 518/11; Relator: 
CONSELHEIRO JOAQUIM DE SOUSA RIBEIRO. 
57 Cfr. DIOGO FREITAS DO AMARAL, Curso de Direito Administrativo, Vol. II, Almedina, 2004, pp. 352 
a 354. 
58 Cfr. ANTÓNIO FRANCISCO DE SOUSA, Código do Procedimento Administrativo, Anotado e 
Comentado, 2.ª Edição revista e actualizada, Quid Juris, 2010, cit., p. 372. 
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Nestes termos, a decisão do Director Geral de Reinserção e Serviços Prisionais 

deve explicitar as razões ou motivos que conduziram à prática do acto, ou seja, 

deve enunciar as premissas de facto e de direito nas quais a respectiva decisão 

administrativa assenta, não bastando efectuar uma simples transcrição dos 

fundamentos em que a lei faz repousar a aplicação ou manutenção do regime de 

segurança59. 

 

VI. Quanto à consequência jurídica adveniente dessa mesma falta de 

fundamentação é questão que a lei de execução das penas não responde, bem 

como não nos inica qual o direito subsidiário a aplicar ao caso concreto para 

colmatar tal lacuna, uma vez que o Código de Processo Penal, enquanto direito 

subsidiário, apenas tem a sua aplicação legalmente consagrada nos termos dos 

artigos 154.º e 246.º, ambos do CEPMPL, ou seja, em fases jurisdicionais. 

Não obstante, assumindo-se o despacho do Director Geral de Reinserção e 

Serviços Prisionais como um verdadeiro acto administrativo é a este ramo do 

direito que compete solucionar tal questão. 

Assim, nos termos do art. 152.º, n.º 1, alínea a) do Código de Procedimento 

Administrativo60 “para além dos casos em que a lei especialmente o exija, devem 

ser fundamentados os atos administrativos que, total ou parcialmente: a) 

Neguem, extingam, restrinjam ou afetem por qualquer modo direitos ou 

interesses legalmente protegidos, ou imponham ou agravem deveres, encargos, 

ónus, sujeições ou sanções”, sendo que a violação de normas legais implica a 

                                                      
59 “Tendo em conta a gravidade e dureza do regime fechado, a classificação em primeiro grau não 
pode basear-se em presunções ou suspeitas devendo ser uma decisão sólida enformada por causas 
objectivas e motivada suficientemente” – Cfr. ALBERTO DAUNIS RODRÍGUEZ, Ejecución de penas en 
Espana, La reinserción social en retirada, Editorial Comares, 2016, cit., p. 135. 
60 Doravante CPA. 
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anulabilidade do acto praticado, desde que outra sanção (nulidade) não esteja 

legalmente prevista (art. 163.º, n.º 1 do CPA)61. Assim, “o vício de falta de 

fundamentação acarreta, em princípio, apenas a anulabilidade do acto que dele 

padece”62. 

 

      C.3.3 – Dos pressupostos de aplicação ou manutenção do regime de 

segurança 

 

I. Nos termos do art. 15.º, n.º 1 do CEPMPL “o recluso é colocado em regime de 

segurança quando a sua situação jurídico-penal ou o seu comportamento em 

meio prisional revelem, fundamentadamente, perigosidade incompatível com 

afectação a qualquer outro regime de execução”. 

Verifica-se assim que o conceito central para fundamentar a decisão de aplicação 

ou manutenção do regime de segurança é a perigosidade do recluso. Não uma 

qualquer perigosidade, mas uma perigosidade que torne incompatível a aplicação 

                                                      
61 “A obrigação de fundamentar a decisão administrativa surge como concretização da obrigação 
geral de fundamentação dos actos administrativos, que, de forma expressa e acessível devem dar a 
conhecer aos respectivos destinatários os motivos por que se decide de determinado modo e não 
de outro. 
A fundamentação do acto não consubstancia apenas um dever da administração, é também um 
direito subjectivo do administrado a conhecer os fundamentos factuais e as razões legais que 
permitem à autoridade administrativa conformar-lhe negativamente a sua esfera jurídica. 
Fundamentar é enunciar explicitamente as razões ou motivos que conduziram a entidade 
administrativa à prática do acto, é enunciar as premissas de facto e de direito nas quais a 
respectiva decisão administrativa assenta. 
O dever/direito de fundamentação visa, além do mais, impor à Administração que pondere muito 
bem antes de decidir, e permitir ao administrado seguir o processo mental que conduziu à 
decisão, a fim de lhe poder esclarecidamente aderir, ou de lhe poder reagir através dos meios 
legais ao seu dispor; 
A obrigação de fundamentar constitui um importante sustentáculo da legalidade administrativa, e 
o direito à fundamentação constitui instrumento fundamental da garantia contenciosa, pois que é 
elemento indispensável na interpretação do acto administrativo.”Cfr. Ac. do TCA Norte de 
11/01/2013; Processo n.º 01772/07.7BEPRT; Relator: JOSÉ AUGUSTO ARAÚJO VELOSO.  
62 Cfr. Ac. do TCA Norte de 09/06/2010; Processo n.º 00007/09.2BEMDL; Relator: JOSÉ AUGUSTO 

ARAÚJO VELOSO. 
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do regime comum ou do regime aberto no interior ou no exterior no contexto da 

execução da pena de prisão63. 

Por sua vez, no n.º 2 do art. 15.º do CEPMPL o legislador forneceu uma série de 

critérios tendentes a delapidar o conceito de perigosidade relevante nesta sede.  

Assim, “é susceptível de revelar a perigosidade referida no número anterior: 

a) A indiciação64 ou condenação pela prática de facto que configure 

terrorismo65, criminalidade violenta66 ou altamente organizada67 ou a 

existência de fortes suspeitas de envolvimento neste tipo de criminalidade, 

sustentadas em informação escrita prestada por tribunal, órgão de polícia 

criminal ou serviço de segurança; 

                                                      
63 Como nota ALBERTO DAUNIS RODRÍGUEZ, Ejecución de penas en Espana, La reinserción social en 
retirada, Editorial Comares, 2016, pp. 135 e 136 a qualificação de recluso em primeiro grau deve ser 
vista como uma medida excepcional, pelo que só será de aplicar tal classificação para os casos 
especialmente graves e quando não exista outra possibilidade para controlar a perigosidade do 
recluso ou para gerir a sua inadaptação ao segundo grau (nomeadamente a existência de sanções 
disciplinares). Assim, o regime fechado adveniente da classificação em primeiro grau, deve ser 
tratado e compreendido como um regime transitório de tal forma que perante o desaparecimento 
das circunstâncias que fundamentaram a classificação em primeiro grau do recluso a Junta de 
Tratamento deve fazer com que este progrida de grau.  
Por outro lado a aplicação do regime de segurança não pode ser confundida com a aplicação de 
uma sanção disciplinar. Como já notou a Corte Suprema di Cassazione Italiana embora as sanções 
disciplinares impostas ao recluso sejam elementos a ter em conta na decisão de aplicação do 
regime de segurança são diferentes os seus fins. A aplicação de uma sanção disciplinar no 
entender daquele alto Tribunal Italiano visa estimular o sentido de responsabilidade e auto 
controlo do recluso ao passo que a aplicação do regime de vigilância especial visa garantir a 
segurança do Estabelecimento Prisional (cfr. Sentença da Corte Suprema di Cassazione de 
06/05/2016, disponível em http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/). 
64 Compreende-se a referência a indiciação na medida em que a medida de coacção de prisão 
preventiva pode ser executada em regime de segurança (art. 221.º, n.º 2 do RGEP). 
65 “As condutas que integrarem os crimes de organização terrorista, terrorismo, terrorismo 
internacional e financiamento do terrorismo” (art. 1.º, alínea i) do CPP).  
66 “As condutas que dolosamente se dirigirem contra a vida, a integridade física, a liberdade 
pessoal, a liberdade e autodeterminação sexual ou a autoridade pública e forem puníveis com 
pena de prisão de máximo igual ou superior a 5 anos” (art. 1.º, alínea j) do CPP).  
67 “As condutas que integrarem crimes de associação criminosa, tráfico de pessoas, tráfico de 
armas, tráfico de estupefacientes ou de substâncias psicotrópicas, corrupção tráfico de influência, 
participação económica em negócio ou branqueamento” (art. 1.º, alínea m) do CPP).  
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b) A assunção de comportamentos continuados ou isolados que representem 

perigo sério para bens jurídicos pessoais ou patrimoniais ou para a ordem, 

disciplina e segurança do estabelecimento prisional, designadamente os 

que se traduzam em intimidação, exploração ou condicionamento de 

outros reclusos ou funcionários; 

c) O perigo sério de evasão ou de tirada, sustentado em informação escrita 

prestada por órgãos de polícia criminal, serviço de segurança ou pelos 

serviços prisionais”. 

 

II. Contudo, no nosso ponto de vista, não basta que se encontre preenchida uma 

das alíneas do n.º 2 do art. 15.º do CEPMPL para que seja possível fundamentar a 

decisão de aplicação ou manutenção do regime de segurança. Se assim fosse, 

qualquer recluso que se encontrasse a cumprir pena de prisão por condenação 

baseada num tipo de crime que se subsumisse aos conceitos de terrorismo, 

criminalidade violenta ou altamente organizada estava vetado a permanecer, 

durante a totalidade da execução da pena de prisão, em regime de segurança, 

mesmo que o seu percurso prisional fosse irrepreensível, por exemplo, do ponto 

de vista disciplinar, ou seja não colocando em causa a ordem e disciplina do 

Estabelecimento Prisional. Ora, tal situação, faria com que a aplicação ou 

manutenção do regime de segurança deixasse de repousar na perigosidade do 

recluso que torna impossível a sua afectação a outro regime de segurança. 

 

III. Assim, nas diversas alíneas do art. 15.º, n.º 2 do CEPMPL, o legislador limitou-

se a apontar coordenadas valorativas do conceito de perigosidade, de tal forma 

que se uma das situações aí elencadas se encontrar preenchida o recluso se tem 
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por perigoso. Contudo, exige-se algo mais para a decisão de aplicação ou 

manutenção do regime de segurança: exige-se que por via dessa perigosidade 

(extraída do n.º 2) seja impossível afectar o recluso a outro regime de execução da 

pena de prisão. Ou seja, do nosso ponto de vista, o art. 15.º, n.º 2 do CEPMPL tem 

de ser sempre conjugado com o n.º 1 do mesmo preceito que funciona como uma 

cláusula geral de aplicação ou manutenção do regime de segurança e que implica 

sempre a realização de um juízo de prognose68 sobre se a afectação ao regime 

comum ou ao regime aberto (no interior ou no exterior) ainda é compatível com 

a perigosidade do recluso atendendo às normas que regem cada um dos regimes 

de execução da pena de prisão. 

Só assim se respeita o carácter restritivo do regime de segurança e a aplicação do 

mesmo se tem por adequada e necessária69, isto é, não existe outro regime de 

execução da pena de prisão menos restritivo das “liberdades” do recluso e que 

ainda se tem por adequado à sua perigosidade revelada nos termos do n.º 2 do 

art. 15.º do CEPMPL. 

 

IV. Por outro lado, nos termos do art. 15.º, n.º 1 do CEPMPL, a perigosidade (que 

torna incompatível a afectação a um regime de execução da pena de prisão que 

não o regime de segurança) deve ser revelada pela sua situação jurídico-penal ou 

pelo comportamento em meio prisional. 

                                                      
68 Juízo de prognose esse que deve ser efectuado no último momento possível, ou seja, aquando 
da prolação da decisão de aplicação ou manutenção do regime de segurança pelo Director Geral 
de Reinserção e Serviços Prisionais. 
69 Ou seja, a aplicação do regime de segurança deve ser sempre norteada por um princípio de 
subsidiariedade. De tal forma que, mesmo sendo o recluso tido por perigoso, não se impõe a 
aplicação do regime de segurança quando existam outros regimes de execução da pena de prisão 
que, mesmo atendendo à perigosidade do agente, ainda se revelam adequados às finalidades da 
execução da pena (reinserção social e defesa da sociedade). 
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Ora, na definição da perigosidade revelada pela sua situação jurídico-penal 

assume especial relevo a alínea a) do n.º 2 do art. 15.º do CEPMPL. Aí, o legislador 

diz-nos que a situação penal do recluso é apta a demonstrar perigosidade sempre 

que o recluso esteja indiciado ou tenha sido condenado por “factos que 

configurem terrorismo, criminalidade violenta ou altamente organizada” ou 

existam “fortes suspeitas de envolvimento neste tipo de criminalidade” desde que 

sustentadas em informação escrita prestada por um Tribunal, um órgão de polícia 

criminal ou um serviço de segurança. Estão aqui em causa, essencialmente, os 

processos pendentes à data da decisão de aplicação ou manutenção do regime de 

segurança e a condenação com base na qual o recluso se encontra a cumprir pena 

de prisão. Está aqui em causa, sobretudo, uma ideia de “perigosidade criminal” 

que faz referência aos crimes cometidos ou de que o recluso é acusado ou pelos 

quais está indiciado. 

Por sua vez, na definição da perigosidade revelada em contexto prisional 

assumem papel preponderante as alíneas b) e c) do n.º 2 do art. 15.º do CEPMPL 

uma vez que são realidades próprias da execução de penas. Neste sentido, a 

alínea b) coloca o enfâse70 na intimidação, exploração ou condicionamento de 

outros reclusos ou funcionários, ou seja, pessoas que agem no âmbito da 

execução das penas. De igual forma, a alínea c), alude a perigo sério de evasão ou 

                                                      
70 Mas a intimidação, exploração ou condicionamento de outros reclusos ou funcionários não 
esgota a definição de comportamentos perigosos no contexto de execução da pena no 
Estabelecimento Prisional. Daí que a alínea b) do n.º 2 do art. 15.º do CEPMPL empregue a 
expressão designadamente. Serão igualmente reveladores de perigosidade todos os 
comportamentos que ponham em causa bens jurídicos pessoais ou patrimoniais (do recluso ou de 
terceiros) ou constituam perigo sério para a ordem, segurança e disciplina do Estabelecimento 
Prisional. Por outro lado, empregando a lei a expressão perigo sério não se torna necessário a 
consumação propriamente dita dos comportamentos descritos. Fundamental é que estejamos, 
como nota CRISTÓBAL SÁNCHEZ, La clasificación inicial en tercer grado de tratamiento penitenciario: 
Desde su contexto legal a su aplicación práctica, 2012, disponível em https://digitum.um.es, 
“perante uma perigosidade confirmada por um processo científico de observação do recluso e não 
uma perigosidade abstracta baseada em suspeitas ou vaticínios”. 
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tirada, tudo realidades que têm por pressuposto básico a existência de execução 

de uma pena de prisão ou medida privativa da liberdade em contexto prisional71. 

Aqui, está assente uma ideia de “perigosidade penitenciária”. 

 

V. Outra questão que pensamos legítima é a seguinte: todas as alíneas no n.º 2 do 

art. 15.º do CEPMPL mantêm a sua importância para a definição de perigosidade 

ao longo da execução da totalidade da pena de prisão? Ou, pelo contrário, a sua 

importância é relativa em atenção à fase temporal da execução em que o recluso 

se encontra? 

Do nosso ponto de vista propendemos para considerar que as diversas alíneas do 

art. 15.º, n.º 2 do CEPMPL têm uma importância diferenciada consoante a fase 

temporal da execução da pena de prisão. Assim, enquanto a alínea a) do n.º 2 do 

art. 15.º do CEPMPL, tem o seu campo de aplicação preferencial no momento do 

ingresso do recluso no Estabelecimento Prisional (face à ausência de historial 

prisional) as alíneas b) e c) do mesmo preceito têm o seu campo de aplicação 

mais dirigido para fases posteriores da execução. Com isto não queremos 

significar que no momento do ingresso do recluso no Estabelecimento Prisional 

as alíneas b) e c) do n.º 2 do art. 15.º do CEPMPL não tenham relevância. Esta 

                                                      
71 Atendendo à ratio de aplicação do regime de segurança – perigosidade do recluso que não 
permita a sua afectação a outro regime de execução – e à restrição dos direitos dos reclusos 
sujeitos a tal regime a perturbação da ordem e segurança do Estabelecimento Prisional enquanto 
fundamento da aplicação do regime de segurança impõe uma reiteração de comportamentos por 
parte do recluso não sendo suficiente um episódio isolado em si mesmo, salvo se esse episódio 
isolado em si comporte uma elevada danosidade para a ordem e segurança de tal forma que revele 
forte perigosidade (por exemplo, o homicídio de um funcionário do Estabelecimento Prisional). 
Daí qua a alínea b) do n.º 2 do art. 15.º do CEPMPL aluda a comportamentos continuados ou 
isolados. Nos restantes casos, em que um comportamento isolado do recluso não comporte uma 
elevada danosidade para a ordem e segurança do Estabelecimento Prisional de tal forma que não 
possa qualificar-se tal comportamento como objectivamente perigoso a solução para o 
comportamento atentatório das regras de execução das penas do recluso é a aplicação de uma 
sanção disciplinar. 
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relevância pode existir na medida, por exemplo, em que nada impede que no 

momento do ingresso do recluso no Estabelecimento Prisional haja informações 

escritas prestadas por órgãos de polícia criminal que revelem o perigo de evasão 

ou tirada do recluso. 

Por outro lado, nas decisões de manutenção do regime de segurança a alínea a) 

do n.º 2 do art. 15.º do CEPMPL não perde por completo a sua aptidão para a 

definição de perigosidade. Contudo, tal definição, baseada na situação jurídico-

penal do recluso resultante da indiciação ou condenação por terrorismo, 

criminalidade violenta ou altamente organizada, não pode ser o elemento 

decisivo que por si só escore a definição de perigosidade, apenas podendo ser 

entendido como um elemento coadjuvante (mas nunca suficiente por si só) da 

definição de perigosidade. Ou seja, face ao carácter actual que a perigosidade 

deve ter, a “perigosidade criminal” perde a sua relevância para a “perigosidade 

penitenciária”72. A não ser assim não existe qualquer estímulo para que o recluso 

adopte um comportamento em meio prisional adequado e respeitador das 

normas de execução das penas pondo-se em causa, em última instância, o fim 

almejado pela execução de qualquer pena73: a reinserção do recluso (art. 2.º, n.º 1 

                                                      
72“ O “Tribunal di Sorveglianza” vem exigindo que os comportamentos que fundamentam a 
aplicação do regime de vigilância especial devem ser concretamente lesivos da ordem e segurança. 
Daí, a administração penitenciária deve valorar sempre a evolução da personalidade do recluso 
não podendo basear a sua decisão somente no comportamento passado do recluso” - Cfr. “La 
sorveglianza particolare e la legislazione antimafia”, p. 7, disponível em 
http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/misure/calderon/cap3.htm. 
73 Como notou o Supremo Tribunal Espanhol “a reinserção e reeducação social do recluso – 
finalidade que há-de prosseguir toda a pena – realiza-se através do tratamento e este verá o seu 
conteúdo individualizado tendo em conta uma pluralidade de parâmetros: personalidade do 
recluso, natureza do crime, evolução do tratamento. É por tais factos que o regime de execução 
das penas privativas da liberdade é chamado de sistema progressivo ou de individualização 
cientifica (…)” – Cfr. STS de 09/05/2016; Recurso n.º 1584/2014, disponível em 
http://www.poderjudicial.es/. 
Nas palavras de ANABELA MIRANDA RODRIGUES, Consensualismo e Prisão, Documentação e Direito 
Comparado, números 79/80, 1999, cit., p. 367, “acresce que um efeito seguro da execução da 
prisão orientada pela finalidade de prevenção especial é o de segurança individual. Cabe-lhe, 
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do CEPMPL). A não ser assim, perante a prática de um dos crimes previstos no 

art. 15.º, n.º 1, alínea a) do CEPMPL existiria uma automaticidade da definição de 

perigosidade até ao termo da execução da pena de prisão74.  

 

VI. Em suma, a decisão de aplicação ou manutenção do regime de segurança 

exige, desde logo, que o recluso seja considerado perigoso em virtude da sua 

situação jurídico-penal (perigosidade criminal) ou do seu comportamento em 

meio prisional (perigosidade penitenciária). Mas não basta a perigosidade. 

 É necessário algo mais. É necessário que seja levado a cabo um juízo de 

prognose, devidamente fundamentado, que explicite que por via da perigosidade 

actual do recluso, seja ela criminal ou penitenciária nos termos atrás explicitados, 

não é possível a sua afectação a outro regime de execução da pena de prisão ou de 

medida privativa da liberdade, uma vez que somente por esta via se subordinará a 

aplicação do regime de segurança a uma verdadeira cláusula de subsidiariedade. 

 

      C.3.4 – Sindicância da decisão de aplicação ou manutenção do regime 

de segurança 

 

I. Nos termos do art. 15.º, n.º 6 do CEPMPL “as decisões de colocação e 

manutenção em regime de segurança, bem com as decisões de cessação, são 

                                                                                                                                                            
todavia, um papel subsidiário em relação aos outros fins de prevenção especial, só justificado, 
atendendo ao grau de perigosidade do agente, quando, em relação a este, não for realista esperar 
resultados positivos nem no sentido da sua socialização nem da sua advertência”. 
74 Aliás, o próprio European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading 
Treatment or Punishment (CPT) no seu relatório de 2013 referente a Portugal (p. 24) criticou a 
forma como é levada a cabo a avaliação que suporta a decisão de manutenção de um recluso em 
regime de segurança. Aí se verteu a escrito que as análises são breves e superficiais estando em 
falta uma verdadeira avaliação psicológica dos reclusos. Por outro lado, o comportamento dos 
reclusos assume uma importância limitada quando comparado com o crime que cometeram. O 
relatório citado está disponível em http://www.cpt.coe.int/documents/prt/2013-35-inf-eng.pdf. 
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comunicadas ao Ministério Público junto do tribunal de execução das penas para 

verificação da legalidade”75. 

Sendo da competência do magistrado do Ministério Público junto do Tribunal de 

Execução das Penas “verificar a legalidade das decisões dos serviços prisionais 

que, nos termos do presente Código, lhe devam ser obrigatoriamente 

comunicadas76 para esse efeito e impugnar as que considere ilegais”77 (art. 141.º, 

alínea b) do CEPMPL). 

Por outro lado, o CEPMPL, não reconhece expressamente ao recluso a 

possibilidade de sindicar judicialmente a decisão de aplicação ou manutenção do 

regime de segurança, uma vez que, nos termos do art. 200.º do CEPMPL “as 

decisões dos serviços prisionais são impugnáveis, nos casos previstos no presente 

Código, perante o tribunal de execução das penas”. 

 

II. Perante o quadro legal assim desenhado não tardaram as decisões 

jurisprudenciais que indeferiam liminarmente as impugnações dos reclusos que 

tinham por base as decisões de aplicação ou manutenção em regime de 

segurança. Assim, no Acórdão do TRL de 17/05/2011 escreveu-se o seguinte: “A 

decisão de colocação do recluso em regime de segurança é uma decisão 

administrativa, relativa ao modo de execução da prisão, que privilegia a 

segurança da comunidade prisional e do próprio recluso, em casos em que se 

manifeste particularmente tal necessidade, não tendo qualquer paralelismo com a 

                                                      
75 O processo de verificação da legalidade encontra-se regulado nos artigos 197.º a 199.º do 
CEPMPL. 
76 Comunicação imediata que não deve, em todo o caso, exceder as 24 horas (art. 198.º do 
CEPMPL). 
77 Recebida a comunicação o Ministério Público profere despacho liminar de arquivamento 
quando conclua pela legalidade da decisão ou impugna, nos próprios autos, a decisão, requerendo 
a sua anulação (art. 199.º do CEPMPL). 
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aplicação de medida disciplinar de permanência obrigatória no alojamento e de 

internamento em cela disciplinar – estas punitivas, ao contrário da primeira; a 

decisão de colocação ou manutenção do recluso em regime de segurança, ao 

contrário do que sucede com as medidas punitivas, não pode ser impugnada 

judicialmente, prevendo a lei, apenas, a sua reavaliação periódica e comunicação 

ao Ministério Público, para verificação da legalidade (…)78”. 

 

III. Contudo, chamado a pronunciar-se, em sede de fiscalização concreta da 

constitucionalidade, o Tribunal Constitucional julgou inconstitucional a norma 

do art. 200.º do CEPMPL quando interpretada no sentido de não ser impugnável 

a decisão administrativa de manutenção do recluso em regime de segurança, por 

violação dos artigos 20.º, n.º 1, e 30.º, n.º 5, ambos da CRP. 

No entendimento do Tribunal Constitucional “nem o dever de fundamentação 

(que, aliás, sempre decorreria do dever geral de fundamentação dos atos 

administrativos e que aqui assume forma agravada, por se tratar de um ato 

restritivo de "liberdades"), nem a "verificação da legalidade" da decisão a cargo do 

Ministério Público, com a inerente possibilidade de, por iniciativa exclusiva deste, 

o ato ser sindicado pelo tribunal, podem funcionar como garantias substitutivas 

do direito à tutela judicial que assiste ao próprio recluso, em cuja esfera jurídica 

se vão produzir os efeitos potencialmente lesivos do ato”79. 

                                                      
78 Cfr. Ac. do TRL de 17/05/2011; Processo n.º 2823/10.3TXLSB-C.L1-5; Relatora: ALDA TOMÉ 

CASIMIRO. 
79 Cfr. Ac. do Tribunal Constitucional n.º 20/2012; Processo n.º 518/11; Relator: Conselheiro 
JOAQUIM DE SOUSA RIBEIRO. No ordenamento jurídico Italiano o art. 14.º-ter, n.º 1 do Codice 
Penitenziario e Della Sorveglianza prevê expressamente a possibilidade do interessado impugnar a 
decisão de aplicação ou prorrogação do regime de vigilância especial para o “Tribunal di 
Sorveglianza” dentro dos 10 dias seguintes à notificação da decisão definitiva. Contudo, tal 
impugnação não suspende a execução da decisão, desenvolvendo-se o procedimento junto do 
Tribunal com a participação de um defensor e do Ministério Público (art. 14.º.ter, n.º 3). 
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IV. Julgada assim inconstitucional a interpretação normativa do art. 200.º do 

CEPMPL nos termos da qual da decisão do Director Geral de Reinserção e 

Serviços Prisionais que coloca ou mantém o recluso em regime de segurança não 

cabe impugnação judicial cabe perguntar se, da decisão do Tribunal de Execução 

das Penas que não conceda provimento à impugnação do recluso, cabe recurso 

para o Tribunal hierarquicamente superior, isto é, para o Tribunal da Relação 

territorialmente competente. 

Ora, nos termos do art. 235.º, n.º 1 do CEPMPL, “das decisões do tribunal de 

execução das penas cabe recurso para a Relação nos casos expressamente 

previstos na lei”, sendo que as decisões proferidas em processo de impugnação 

não têm a sua recorribilidade legalmente estabelecida80. Ou seja, não obstante o 

CEPMPL não admitir a recorribilidade das referidas decisões, cumpre equacionar 

se a interpretação normativa do citado preceito nos termos da qual da decisão do 

Tribunal de Execução das Penas que confirme a decisão do Director Geral de 

Reinserção e Serviços Prisionais que coloca ou mantém o recluso em regime de 

segurança não cabe recurso para o Tribunal da Relação territorialmente 

competente é materialmente inconstitucional. 

 

V. Desde logo, nos termos do art. 30.º, n.º 5 da CRP “os condenados a quem sejam 

aplicadas pena ou medida de segurança privativas da liberdade mantêm a 

titularidade dos direitos fundamentais, salvas as limitações inerentes ao sentido 

da condenação e às exigências próprias da respectiva execução”, ao passo que, 

segundo o art. 20.º, n.º 1 da CRP, “a todos é assegurado o acesso ao direito e aos 

                                                      
80 Neste sentido decisão singular do Vice-Presidente do TRL de 27/05/2016; Processo n.º 
2823/10.3TXLSB-N.L1; Relator: ORLANDO NASCIMENTO. 
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tribunais para defesa dos seus direitos e interesses legalmente protegidos, não 

podendo a justiça ser denegada por insuficiência de meios económicos”. 

Como vem notando o Tribunal Constitucional “embora a garantia da via 

judiciária do art. 20.º, n.º 1, da Constituição se traduza prima facie no direito de 

recurso a um tribunal para obter dele uma decisão sobre a pretensão perante o 

mesmo deduzida, deve incluir-se ainda na mesma garantia a protecção contra 

atos jurisdicionais. Isto é, o direito de ação incorpora no seu âmbito o próprio 

direito de defesa contra atos jurisdicionais, o qual, obviamente, só pode ser 

exercido mediante o recurso para (outros) tribunais: “o direito (subjetivo) de 

recorrer visa assegurar aos particulares a possibilidade de impugnarem atos 

jurisdicionais e ainda tornar mais provável, em relação às matérias com maior 

dignidade, a emissão da decisão justa, dada a existência de mais do que uma 

instância”81. 

Contudo, partindo do pressuposto que não sendo o direito ao recurso um direito 

absoluto, que pode ser conformado pelo legislador ordinário82/83, o Tribunal 

Constitucional tem considerado que, não obstante “sendo assegurado o acesso 

                                                      
81 Cfr. Ac. do Tribunal Constitucional n.º 243/2013; Processo n.º 12/13; Relator: Conselheiro PEDRO 

MACHETE. 
82 O Tribunal Constitucional tem sucessivamente decidido que o genérico direito ao recurso 
(ressalvada a matéria penal) pode ver o seu conteúdo modelado pelo legislador ordinário, com 
maior ou menor amplitude, apenas lhe estando vedada a supressão total ou uma afectação 
substancial do direito ao recurso. Cfr., por todos, com referência à orientação do Tribunal 
Constitucional, Ac. n.º 243/2013; Processo n.º 12/13; Relator: Conselheiro PEDRO MACHETE.  
83 Segundo o Ac. do Tribunal Constitucional n.º 40/2008; Processo n.º 651/07; Relator: Conselheiro 
MÁRIO TORRES “a referência à existência de uma tese segundo a qual estaria “constitucionalmente 
incluído no princípio do Estado de direito democrático o direito ao recurso de decisões que 
afectem direitos, liberdades e garantias constitucionalmente garantidos, mesmo fora do âmbito 
penal”, reportado às citadas declarações de voto dos Conselheiros Vital Moreira e António 
Vitorino, feita no Acórdão acabado de referir, veio a ser repetida em diversas decisões deste 
Tribunal, mas sem que passasse a ser perfilhada, pelo menos de forma explícita, pelo próprio 
Tribunal, não se conhecendo, aliás, nenhum juízo de inconstitucionalidade emitido pelo Tribunal 
Constitucional, fora dos casos em que tradicionalmente reconhecia haver direito a recurso de 
decisões judiciais, juízo esse estribado directa e exclusivamente na referida tese”. 
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aos tribunais contra quaisquer actos lesivos dos direitos dos cidadãos (maxime 

dos direitos, liberdades e garantias), sejam esses actos provenientes de 

particulares ou de órgãos do Estado, forçoso é que se garanta o direito à 

impugnação judicial de actos dos tribunais (sejam eles decisões judiciais ou 

actuações materiais) que constituam a causa primeira e directa da afectação de 

tais direitos. Considera‑se, pois, que quando uma actuação de um tribunal, por si 

mesma, afecta, de forma directa, um direito fundamental de um cidadão, mesmo 

fora da área penal, a este deve ser reconhecido o direito à apreciação judicial 

dessa situação. Mas quando a afectação do direito fundamental do cidadão teve 

origem numa actuação da Administração ou de particulares e esta actuação já foi 

objecto de controlo jurisdicional, não é sempre constitucionalmente imposta uma 

reapreciação judicial dessa decisão”84. 

 

VI. Assim, de acordo com a jurisprudência que vem sendo trilhada pelo Tribunal 

Constitucional, mesmo considerando-se que o regime de segurança procede a 

uma restrição mais intensa dos direitos fundamentais do recluso (compatíveis 

com a condenação) em comparação com o regime comum e com o regime aberto 

no interior ou no exterior, a interpretação normativa do art. 235.º, n.º 1 do 

                                                      
84 Cfr. Ac. do Tribunal Constitucional n.º 40/2008; Processo n.º 651/07; Relator: Conselheiro 
MÁRIO TORRES. No mesmo sentido, cfr. Ac. do Tribunal Constitucional n.º 44/2008; Processo n.º 
775/07; Relator: Conselheiro CURA MARIANO; Ac. do Tribunal Constitucional n.º 197/2009; 
Processo n.º 866/08; Relator: Conselheiro MÁRIO TORRES; Ac. do Tribunal Constitucional n.º 
243/2013; Processo n.º 12/13; Relator: Conselheiro PEDRO MACHETE. Segundo VITAL MOREIRA, em 
declaração de voto no Ac. do Tribunal Constitucional n.º 65/88; Processo n.º 282/87; Relator: 
Conselheiro: RAÚL MATEUS: “(…) penso que há-de considerar-se constitucionalmente garantido — 
ao menos por decurso do princípio do Estado de direito democrático — o direito à reapreciação 
judicial das decisões judiciais que afectem direitos fundamentais, o que abrange não apenas as 
decisões condenatórias em matéria penal — como se reconhece no acórdão — mas também todas 
as decisões judiciais que afectem direitos fundamentais constitucionais, pelo menos os que 
integram a categoria constitucional dos «direitos, liberdades e garantias» (artigos 25° e seguintes 
da CRP) ”. 



Aplicação ou manutenção do regime de segurança… 

Cláudio Lima Rodrigues 
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CEPMPL nos termos da qual da decisão do Tribunal de Execução das Penas que 

confirme a decisão do Director Geral de Reinserção e Serviços Prisionais que 

coloca ou mantém o recluso em regime de segurança não cabe recurso para o 

Tribunal da Relação territorialmente competente não se assume como 

materialmente inconstitucional por violação dos artigos 30.º, n.º 5 e 20.º, n.º 1, 

ambos da CRP, uma vez que a afectação directa e primária dos direitos 

fundamentais do recluso ocorreu pela Administração e não pelo Tribunal de 

Execução das Penas. 

 


