
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Proposta de Lei n.º 23/XIV

Exposição de Motivos

A Organização Mundial de Saúde qualificou, no dia 11 de março de 2020, a emergência de 

saúde pública ocasionada pela doença COVID-19 como uma pandemia internacional, e 

como calamidade pública.

Face a essa qualificação e ordenado pelo fundamento final de conter a expansão da doença, 

o Presidente da República decretou, no dia 18 de março o estado de emergência.

Portugal tem atualmente uma população prisional de 12 729 reclusos, 800 dos quais com 

mais de 60 anos de idade, alojados em 49 estabelecimentos prisionais dispersos por todo o 

território nacional.

As Nações Unidas, através de mensagem da Alta Comissária para os Direitos Humanos de 

25 de março, exortaram os Estados membros a adotar medidas urgentes para evitar a 

devastação nas prisões, estudando formas tendentes a libertar os reclusos particularmente 

vulneráveis à COVID 19, designadamente os mais idosos, os doentes e os infratores de 

baixo risco.

As especificidades do meio prisional, quer no plano estrutural, quer considerando a elevada 

prevalência de problemas de saúde e o envelhecimento da população que acolhe,

aconselham que se acautele, ativa e estrategicamente, o surgimento de focos de infeção nos 

estabelecimentos prisionais e se previna o risco do seu alastramento.
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O reconhecimento desta realidade levou a Provedora de Justiça a emitir a Recomendação 

n.º 4/B/2020, de 26 de março, apontando para a adoção de um regime de flexibilização das 

licenças de saída – instituto já hoje previsto, de resto, no Código de Execução das Penas e 

Medidas Privativas de Liberdade, aprovado pela Lei n.º 115/2009, de 12 de outubro, na sua 

redação atual.

Neste contexto de emergência, o Governo propõe a adoção de medidas excecionais de

redução e de flexibilização da execução da pena de prisão e do seu indulto, que, pautadas 

por critérios de equidade e proporcionalidade, permitem, do mesmo passo, minimizar o 

risco decorrente da concentração de pessoas no interior dos equipamentos prisionais, 

assegurar o afastamento social e promover a reinserção social dos reclusos condenados, 

sem quebra da ordem social e do sentimento de segurança da comunidade. Estas medidas 

extraordinárias constituem a concretização de um dever de ajuda e de solidariedade para 

com as pessoas condenadas, ínsito no princípio da socialidade ou da solidariedade que 

inequivocamente decorre da cláusula do Estado de Direito.

Assim, o Governo propõe o perdão das penas de prisão aplicadas por decisão transitada

em julgado, cuja duração não exceda os dois anos ou, no caso de penas aplicadas de

duração superior, se o tempo remanescente até cumprimento integral da pena for também 

igual ou inferior a dois anos. O perdão abrange as penas de prisão fixadas em alternativa a 

penas de multa e, em caso de cúmulo jurídico, a pena única, excluindo, porém, as penas 

aplicadas por crimes relativamente aos quais permaneçam prementes as exigências relativas 

de prevenção, geral e especial, e de estabilização dos sentimentos de segurança 

comunitários. 

O perdão é, ainda, concedido sob a condição resolutiva de o beneficiário não praticar 

infração dolosa no ano subsequente à data da entrada em vigor da presente lei, caso em que 

à pena aplicada à infração superveniente acrescerá a pena perdoada.
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Para salvaguardar a vida e a integridade física dos reclusos que, pela especial vulnerabilidade 

do seu estado de saúde, estão mais expostos ao risco de contração da doença Covid-19,

propõe-se, por evidentes razões humanitárias, a instituição de um regime excecional de 

indulto da pena, desde que os reclusos tenham 65 ou mais anos de idade à data da entrada 

em vigor da presente lei e as patologias de que sejam portadores ou a sua autonomia se 

mostrem incompatíveis com a permanência em meio prisional no atual contexto de 

pandemia. Em todos estes casos, entende-se que a defesa, tanto da comunidade prisional 

como da comunidade sociopolítica, é melhor realizada através da clemência do que da 

execução da pena.

Por último, o Governo propõe a adoção de um regime extraordinário de concessão de 

licença de saída, aplicável ao recluso que já tenha beneficiado com sucesso de, pelo menos, 

uma licença jurisdicional, por decisão do diretor geral dos serviços prisionais, pelo período 

de 45 dias, renovável por idênticos períodos em função da evolução do surto epidémico, 

sempre subordinada à fundamental obrigação de permanência na habitação.

A circunstância de o recluso ter já gozado de licença, cujas condições e prazo respeitou, 

constitui um sinal de fidelidade ao Direito e permite um juízo de prognose favorável ao 

êxito da aplicação da medida que ora se institui.

O gozo, com êxito, da licença administrativa excecional de saída preconizada, cria, por sua 

vez, a convicção fundada de que o condenado está apto, uma vez em liberdade, a conduzir 

a sua vida de modo socialmente responsável e de que não cometerá outros crimes, o que 

justifica, para efeito de adaptação à liberdade condicional, a consagração da faculdade da 

sua antecipação.

Assim:

Nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 197.º da Constituição, o Governo apresenta à 

Assembleia da República a seguinte proposta de lei, com prioridade e urgência:
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Artigo 1.º

Objeto

A presente lei estabelece excecionalmente, no âmbito da emergência de saúde pública 

ocasionada pela doença COVID-19, as seguintes medidas:

a) Um perdão parcial de penas de prisão;

b) Um regime especial de indulto das penas;

c)Um regime extraordinário de licença de saída administrativa de reclusos 

condenados;

d) A antecipação extraordinária da colocação em liberdade condicional.

Artigo 2.º

Perdão 

1 - São perdoadas as penas de prisão de reclusos condenados por decisão transitada em 

julgado, de duração igual ou inferior a dois anos. 

2 - São também perdoados os períodos remanescentes das penas de prisão de reclusos 

condenados por decisão transitada em julgado, de duração superior à referida no 

número anterior, se o tempo que faltar para o seu cumprimento integral for igual ou 

inferior a dois anos.

3 - O perdão referido nos números anteriores abrange as penas de prisão fixadas em 

alternativa a penas de multa e, em caso de cúmulo jurídico, incide sobre a pena única.
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4 - Não podem ser beneficiários do perdão referido nos n.ºs 1 e 2 os condenados pela 

prática:

a) Do crime de homicídio previsto nos artigos 131.º, 132.º e 133.º do Código 

Penal, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 48/95, de 15 de março, na sua redação 

atual;

b) Do crime de violência doméstica e de maus tratos previstos, respetivamente, nos

artigos 152.º e 152.º-A do Código Penal;

c)De crimes contra a liberdade pessoal, previstos no capítulo IV do título I do livro II

do Código Penal;

d) De crimes contra a liberdade sexual e autodeterminação sexual, previstos no 

capítulo V do título I do livro II do Código Penal;

e)Dos crimes previstos na alínea a) do n.º 2 e no n.º 3 do artigo 210.º do Código 

Penal, ou previstos nessa alínea e nesse número em conjugação com o artigo 

211.º do mesmo código; 

f)De crimes contra a identidade cultural e integridade pessoal, previstos no título III 

do livro II do Código Penal;

g) Dos crimes previstos nos artigos 272.º, 273.º e 274.º do Código Penal quando 

estes tenham sido cometidos com dolo;

h) Do crime previsto no artigo 299.º do Código Penal;

i)Pelo crime previsto no artigo 368.º-A do Código Penal;

j)Dos crimes previstos nos artigos 372.º, 373.º e 374.º do Código Penal;

k) Dos crimes previstos nos artigos 21.º, 22.ºe 28.º do Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 
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de janeiro, na sua redação atual;

l)De crime enquanto membro das forças policiais e de segurança, das forças armadas

ou funcionários e guardas dos serviços prisionais, no exercício das suas funções, 

envolvendo violação de direitos, liberdades e garantias pessoais dos cidadãos, 

independentemente da pena;

m) De crime enquanto titular de cargo político ou de alto cargo público, magistrado 

judicial ou do Ministério Público, no exercício de funções ou por causa delas.

5 - O perdão a que se referem os n.ºs 1 e 2 é concedido sob a condição resolutiva de o 

beneficiário não praticar infração dolosa no ano subsequente à data da entrada em 

vigor da presente lei, caso em que à pena aplicada à infração superveniente acrescerá a 

pena perdoada.

Artigo 3.º

     Indulto excecional 

1 - O membro do Governo responsável pela área da justiça pode propor ao Presidente da 

República o indulto, total ou parcial, da pena de prisão aplicada a recluso que tenha 65

ou mais anos de idade à data da entrada em vigor da presente lei, e seja portador de 

doença, física ou psíquica, ou de um grau de autonomia incompatível com a normal 

permanência em meio prisional, no contexto desta pandemia.

2 - O diretor do estabelecimento prisional a que está afeto o recluso condenado, obtido o 

consentimento deste, remete, em 48 horas, ao diretor-geral de Reinserção e Serviços 

Prisionais, proposta de indulto excecional acompanhada dos seguintes elementos: 

a) Informação sobre o estado de saúde, física ou psíquica, do recluso e o seu grau 

de autonomia e a sua incompatibilidade com a normal manutenção em meio 
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prisional;

b) Informações constantes do processo individual do recluso;

c)Registo criminal atualizado do condenado; 

d) Cômputo da pena, homologado pela autoridade judiciária competente.

3 - Obtidos os elementos referidos no número anterior e o parecer do diretor-geral de 

Reinserção e Serviços Prisionais, a proposta é remetida, em 48 horas, ao Ministério da 

Justiça, que a leva à decisão do Presidente da República.

4 - À concessão e à revogação do indulto é aplicável o disposto nos n.ºs 2 e 3 do artigo 

227.º e no artigo 228.º do Código de Execução das Penas e Medidas Privativas da 

Liberdade, aprovado pela Lei n.º 115/2009, de 12 de outubro, na sua redação atual.

Artigo 4.º

Licença de saída administrativa extraordinária

1 - O diretor-geral de Reinserção e Serviços Prisionais ou, por delegação deste, os 

subdiretores-gerais de Reinserção e Serviços Prisionais, podem conceder ao recluso 

condenado, mediante o seu consentimento, licença de saída pelo período de 45 dias, 

desde que cumulativamente se verifiquem os seguintes requisitos:

a) O preenchimento dos pressupostos e critérios gerais de concessão da licença de 

saída previstos no artigo 78.º do Código de Execução de Penas e Medidas 

Privativas da Liberdade;

b) O gozo prévio de pelo menos uma licença de saída jurisdicional ao recluso que 

cumpre pena em regime aberto ou o gozo prévio de duas saídas jurisdicionais ao 

recluso que cumpre pena em regime comum;
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c)A inexistência de qualquer situação de evasão, ausência ilegítima ou revogação da 

liberdade condicional nos 12 meses antecedentes.

2 - Recai sobre o condenado o dever de permanecer na habitação e de aceitar a vigilância 

dos serviços de reinserção social e dos elementos dos órgãos de polícia criminal 

territorialmente competentes, cumprindo as suas orientações e respondendo aos 

contactos periódicos, que aqueles vierem com ele a estabelecer, ainda que por via 

telefónica. 

3 - A licença de saída pode ser renovada, mais do que uma vez e por períodos de até 45 

dias, por decisão do diretor-geral de Reinserção e Serviços Prisionais, em função da 

conduta assumida pelo recluso e do contexto sanitário decorrente da doença COVID-

19.

4 - Durante a vigência da licença o diretor-geral de Reinserção e Serviços Prisionais pode 

autorizar o recluso que cumpre pena em regime aberto a manter a atividade laboral que 

desenvolvia fora do estabelecimento prisional.

5 - Os serviços de reinserção social competentes podem autorizar a deslocação do recluso 

a estabelecimento de saúde para receber cuidados médicos.

6 - Se, durante a licença de saída, o recluso deixar de cumprir injustificadamente qualquer 

das condições impostas, os serviços de reinserção social devem informar a delegação 

regional de reinserção cujo diretor promove de imediato a aplicação de uma solene 

advertência pelo diretor do estabelecimento ou a revogação da licença de saída pelo 

diretor-geral de Reinserção e Serviços Prisionais.

7 - O recluso pode impugnar a legalidade da decisão de revogação perante o Tribunal de 

Execução das Penas.

8 - Em caso de revogação, os serviços prisionais comunicam tal facto ao representante do 

Ministério Público junto do Tribunal de Execução das Penas, para efeitos do disposto 
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na alínea h) do artigo 141.º do Código de Execução de Penas e Medidas Privativas da 

Liberdade.

9 - A concessão da licença de saída referida no n.º 1, bem como a sua cessação é   

comunicada, de imediato, ao representante do Ministério Público junto do Tribunal de 

Execução das Penas, para efeitos do disposto na alínea b) do artigo 141.º do Código de 

Execução de Penas e Medidas Privativas da Liberdade.

10 - O período de saída é considerado tempo de execução da pena ou da medida privativa 

da liberdade, exceto se a licença for revogada.

Artigo 5.º

Adaptação à liberdade condicional

1 - Para efeito de adaptação à liberdade condicional, verificado o gozo, com êxito, de 

licença de saída administrativa concedida nos termos do artigo anterior, a colocação 

em liberdade condicional pode ser antecipada pelo Tribunal de Execução das Penas, 

por um período máximo de seis meses.

2 - A duração da medida prevista no artigo anterior é equivalente ao período que o recluso 

condenado tem de cumprir para atingir dois terços ou cinco sextos da pena, conforme 

se trate de pena prisão em medida inferior ou superior a seis anos.

3 - O condenado fica obrigado, durante o período da antecipação, para além do 

cumprimento das demais condições impostas, ao regime de permanência na habitação, 

aceitando a vigilância dos serviços de reinserção social e dos órgãos de polícia criminal 

territorialmente competentes, cumprindo as suas orientações e respondendo aos 

contactos periódicos, que aqueles vierem com ele a estabelecer, ainda que por via 
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telefónica.

Artigo 6.º

Entrada em vigor

A presente lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 2 de abril de 2020

O Primeiro-Ministro

A Ministra da Justiça

O Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares


