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um crime pelo qual o arguido foi condenado em pena de prisão, o arguido terá de cum‑
prir o remanescente dessa pena por inteiro por força do disposto no artigo 63.º, n.º 4, 
do CP, não podendo quanto a ela beneficiar de nova liberdade condicional.»

Processo n.º 1986/10.2TXCBR‑M.P1.C.S1
Fixação de Jurisprudência
(Conferência)

Acordam no Pleno das Secções Criminais do Supremo Tribunal de Justiça:

No processo n.º 204/07.5IDBRG.G1‑A.S1 da 4.ª Secção do Tribu‑
nal da Relação do Porto, Manuel Joaquim Queirós de Freitas, 
recluso, em cumprimento de pena no Estabelecimento Prisional de 
Paços de Ferreira, notificado a 19‑07‑2018 do Acórdão datado de 11 
de Julho de 2018, no qual lhe foi negado provimento e, consequente‑
mente, mantido o despacho recorrido, veio interpor Recurso Extraor‑
dinário de Fixação de Jurisprudência, ao abrigo do disposto no 

* Publicado no Diário da República, 1.ª Série, n.º 230, de 29 de novembro de 2019.
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art. 437.º do Código de Processo Penal (CPP) ex vi dos arts. 240.º, 
n.os 1 a 3, 241.º, alínea b), e 246.º do Código de Execução de Penas e 
Medidas Privativas da Liberdade (C.E.P.M.P.L), aprovado pela Lei 
n.º 115/2009 de 12 de outubro (…).

(…)

Em suma:
A questão objecto do presente recurso centraliza‑se exclusivamente 

em saber se, havendo lugar à execução sucessiva de várias penas pelo 
mesmo condenado, caso seja revogada a liberdade condicional de uma 
das penas com fundamento na prática de um crime pelo qual o arguido 
foi condenado em pena de prisão, o arguido terá de cumprir o rema‑
nescente dessa pena por inteiro por força do disposto no artigo 63.º, 
n.º 4, do CP, ou se poderá ainda beneficiar de nova liberdade condi‑
cional quanto à pena no âmbito da qual ocorreu a revogação, nos 
termos do artigo 64.º, n.º 3, do CP.

(…)

Colhidos os vistos legais, e reunido o Pleno, cumpre deliberar.
(…)

IV.6.  Posição a adoptar

(…), entendemos que partindo da (…) ratio legis, bem como, do ele‑
mento literal e da existência de uma clara relação de especialidade entre 
as normas contidas nos artigos 63.º, n.º 4 (aplicável à revogação da liber‑
dade condicional na execução de penas sucessivas) e 64.º, n.º 3, do CP 
(aplicável às situações de revogação da liberdade condicional em pena 
única), a única interpretação possível que permite harmonizar as disposi‑
ções contidas nos artigos 63.º, n.º 4 e 64.º, n.º 3, do CP, é a seguinte:

Aos casos de cumprimento sucessivo de penas em que o condenado 
que haja já beneficiado de liberdade condicional viu a mesma revogada 
com base na prática de um novo crime nesse período de liberdade, 
impõe‑se a aplicação do regime previsto do artigo 63.º, e em especial o 
seu n.º 4, o qual, obstando claramente a qualquer interrupção da pena 
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anterior ou a sua integração na soma dos 5/6 a que alude o n.º 3 daquele 
artigo, para efeitos de concessão de liberdade condicional, implica logi‑
camente o cumprimento integral do remanescente dessa pena.

Por seu turno o artigo 64.º, n.º 3, do CP, apenas terá verdadeiro 
sentido para os casos em que a revogação existe, não com fundamento 
numa nova pena e num novo crime cometido no período de liberdade 
condicional, mas sim na violação das condições impostas à liberdade 
condicional concedida, isto é, nas situações de cumprimento de pena 
única pelo condenado.

Tal interpretação é aliás reforçada se escalpelizarmos, o modo 
como, na prática, deve ser realizado o cumprimento de penas suces‑
sivas, neste caso específico, em que uma delas se reporta a pena rema‑
nescente, resultante de revogação de liberdade condicional.

A lei expressa no art. 63.º do Código Penal a solução legislativa 
da “soma” no que se refere aos requisitos temporais de apreciação de 
concessão de liberdade condicional, quando estamos perante o cum‑
primento de penas sucessivas.

Em breve síntese, a pena que deve ser cumprida em primeiro lugar 
é interrompida quando se alcança o seu meio, iniciando‑se então o 
cumprimento da outra (ou outras) pena(s) (cf. art. 63.º, n.º 1, do CP).

Assim que, em relação a todas as penas sucessivas que o arguido 
terá de cumprir, se tenha atingido o momento em que, em relação a 
cada uma delas, se individualmente consideradas, o tribunal se pudesse 
pronunciar sobre a liberdade condicional, fá‑lo‑á em simultâneo, em 
relação a todas as condenações (cf. art. 63.º, n.º 2, do CP).

Se a soma das penas a cumprir sucessivamente exceder 6 anos, o 
condenado é colocado imperativamente em liberdade condicional (se 
antes da mesma não tiver beneficiado), quando se mostrem cumpri‑
dos 5/6 da soma das penas (cf. art. 63.º, n.º 2, do CP).

o problema, no caso apresentado na presente fixação de jurispru‑
dência, é que esta solução legislativa é apenas aplicável ao caso de cum‑
primento sucessivo de penas, quando nenhuma delas se refere a pena 
remanescente em resultado de revogação de liberdade condicional.

Na verdade, a lei é taxativa e, no n.º 4 do mencionado artigo 63 
do Código Penal mostra‑se vertido o comando de inaplicabilidade do 
disposto nesse artigo nos casos em que a execução da pena resulte de 
revogação da liberdade condicional.
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ora, no caso de cumprimento sucessivo de penas, sendo uma delas 
pena remanescente resultante de revogação da liberdade condicional, 
a primeira conclusão a retirar do referido art. 63.º, n.º 4, do Código 
Penal, é que o cumprimento das penas impostas ao condenado em tal 
situação não pode ser realizado nos termos prescritos no artigo 63 
do Código Penal.

Na verdade, em face da regra especial prevista no artigo 63.º, n.º 4, 
do Código Penal, não é legalmente admissível proceder ao somatório 
das penas em causa nos autos, nem efectuar uma apreciação conjunta 
(nos termos do n.º 2 do citado artigo) para efeitos de eventual con‑
cessão de liberdade condicional.

As penas em presença são, deste modo, alvo de tratamento sepa‑
rado (ou autónomo), o que configura uma situação distinta do cum‑
primento sucessivo de penas tratado nos n.os 1 a 3 do artigo em refe‑
rência, previsto para os casos de sucessão de penas em que a execução 
de nenhuma delas resulta de revogação de liberdade condicional.

Tem assim de concluir‑se que, em tal caso, a pena ora (novamente) 
em execução, em resultado de revogação de liberdade condicional, 
há‑de ser cumprida por inteiro, com o que, por força da realidade 
jurídica em causa, sofre limitação a regra consagrada no artigo 64.º, 
n.º 3, do Código Penal.

Com efeito, essa pena terá assim de ser cumprida na íntegra pelo 
condenado, por duas razões fundamentais:

Em primeiro lugar porque, atenta a inaplicabilidade do disposto 
no artigo 63 do Código Penal, não se mostra possível a interrupção 
do cumprimento da pena remanescente, não se podendo igualmente 
proceder à soma das penas para proceder ao cálculo de 5/6 de cum‑
primento relativamente a todas as penas.

Em segundo lugar porque, embora o artigo 64 n.º 3 do C. Penal 
refira que possa haver, no seu âmbito, lugar a concessão de nova liber‑
dade condicional, nos termos do artigo 61, a verdade é que essa dis‑
posição, por razões legais e de ordem prática, apenas opera nos casos 
em que um recluso não tem penas sucessivas a cumprir.

Note‑se que, em sede de cumprimento sucessivo de penas, a deci‑
são de concessão de liberdade condicional é uma única, tendo de abar‑
car, na apreciação que realiza, toda a situação prisional do condenado, 
isto é, tendo de equacionar todas as penas que tem para cumprir e de 
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averiguar, em relação a cada uma delas, se se mostram sequer preen‑
chidos os requisitos para aplicação de tal instituto.

Como refere Maria João Antunes “Cada uma das penas é cum‑
prida até ao tribunal poder decidir, de forma simultânea, relativamente 
à totalidade das penas, mas caso haja razões para colocar o conde‑
nado em liberdade condicional, esta é relativamente à totalidade das 
penas em execução, num único juízo”.

ora, não sendo possível a suspensão de cumprimento prevista no 
artigo 63.º do C. Penal, o que decorre do cumprimento sucessivo em 
que uma das penas tem a natureza de pena remanescente é que, exis‑
tindo ainda uma pena por cumprir, embora em termos teóricos pudesse 
haver lugar à apreciação de liberdade condicional, de facto a mesma 
nunca será viável precisamente porque existe uma outra condenação, 
que o arguido ainda terá de cumprir e que servirá, até ao termo do 
cumprimento da pena remanescente, de obstáculo efectivo à possibi‑
lidade de concessão de liberdade condicional.

Na verdade, por manifesta impossibilidade lógica o condenado não 
pode estar ao mesmo tempo em liberdade condicional e em cumpri‑
mento de pena, dentro e fora da prisão.

Também não é admissível que seja libertado para cumprir o resto 
da primeira pena em liberdade condicional e depois regresse à prisão 
para cumprir o que falta da segunda até eventualmente nesta lhe ser 
concedida nova liberdade condicional, pois tal seria necessariamente 
contrário às suas finalidades ressocializadoras — a preparação para 
a liberdade pressupõe que esta seja definitiva.

É precisamente dessa impossibilidade lógica que é referida no acór‑
dão deste Supremo de 01‑10‑2015, no Proc. 114/15.2YFLSB.S1 (Rela‑
tora: Helena Moniz) supra referido, ao mencionar que “Estando então 
a cumprir o remanescente, e tendo ainda uma pena autónoma para 
cumprir, e não se aplicando o disposto no art. 63.º, do CP, resta a 
pergunta de saber se deve cumprir o remanescente por inteiro, ou se 
deve haver avaliação da possibilidade de concessão da liberdade con‑
dicional a metade e aos 2/3 — caso em que a seguirmos esta possibi‑
lidade o condenado vê‑se a ser avaliado para concessão da liberdade 
condicional, e mesmo que esta avaliação seja positiva nunca será liber‑
tado, dado que terá que cumprir a outra pena.  É caso para perguntar 
se todo o sistema judicial deve ser mobilizado (nomeadamente com a 
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realização de parecer pelos técnicos sociais, audição do arguido pelo 
juiz) para a realização de um ato que se torna inútil uma vez que não 
haverá possibilidade de o condenado ser liberto.

Se, por um lado, a liberdade condicional está prevista para permitir 
uma melhor adaptação do criminoso à vida em sociedade e se, por 
outro lado, não pode sair da prisão, logo o objetivo básico que preside 
à concessão da liberdade condicional não está preenchido.  Acresce que 
o legislador foi claro quando criou o art. 63.º, n.º 4, do CP, inviabili‑
zando expressamente a aplicação daquele regime quando se trata de 
uma execução sucessiva de penas decorrente de uma revogação da liber‑
dade condicional.  É certo que ainda poderíamos entender que nestes 
casos se aplicaria o regime geral previsto no art. 61.º, do CP. Mas, fará 
sentido, por exemplo, pedir ao condenado para consentir na sua liber‑
tação (cumprindo o art. 61.º, n.º 1, do CP) quando ele não vai ser 
liberto?  Além disto, fará sentido avaliar, por exemplo, se o condenado 
uma vez em liberdade conduzirá a sua vida de modo socialmente res‑
ponsável?  Não nos parece.  Pelo que consideramos que uma vez revo‑
gada a liberdade condicional e havendo uma pena autónoma a cumprir, 
o remanescente da pena deve ser cumprido por inteiro.”

Assim, haverá que concluir que, no caso do cumprimento sucessivo 
de penas em que, pelo menos uma delas, tem a natureza de pena rema‑
nescente, não sendo possível a interrupção de cumprimento de penas 
(isto é, sendo inaplicável o disposto no artigo 63 do C. Penal), a pena 
remanescente no âmbito da qual ocorreu a revogação da liberdade con‑
dicional terá sempre, forçosamente, de ser cumprida na integralidade.

Desse modo, quem comete um crime no período de liberdade con‑
dicional, não pode beneficiar, relativamente à primeira pena, da con‑
cessão de um novo período de tempo de liberdade condicional pois a 
prática do crime sucessivo só veio reforçar, por um lado, a necessidade 
de cumprimento da pena que já antes, aquando da condenação, se 
considerou necessária à satisfação das necessidades de prevenção e, 
por outro, a sua (re)adaptação a meio livre sempre estará suficiente‑
mente salvaguardada pelo período de liberdade condicional que lhe 
vier a ser concedido na segunda pena ou no cômputo das demais 
penas que haja de cumprir.

Na verdade, dificilmente se compreenderia que um condenado a 
quem já foi dada, uma vez, a hipótese de se integrar, e dela não fez 
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bom uso, pudesse beneficiar, de novo, de concessão de liberdade con‑
dicional na mesma pena.

Podemos assim concluir que, como se refere no acórdão deste 
Supremo, de 04‑02‑2010, no Proc. n.º 2329/00.9TXLSB‑A.S1 — 3.ª 
Secção (Relator: Armindo Monteiro) que «No n.º 4 do mesmo art. 63.º 
do CP proíbe‑se a concessão da liberdade condicional aos 5/6 da soma 
das penas no caso em que “a execução da pena resultar de revogação 
da liberdade condicional”, partindo o legislador do pressuposto de 
que o condenado já deu sobejas provas de incapacidade em liberdade 
de se adaptar à vida livre, carecendo, por isso, de um acréscimo de 
pena, tanto por razões de prevenção geral como especial.»

Além disso, se se admitisse a solução oposta, implicaria que estar‑
‑se‑ia a colocar em liberdade condicional um condenado que tem uma 
pena de prisão efectiva à ordem de outro processo para cumprir, fora 
das circunstâncias previstas no art. 63.º do Código Penal, sem que, 
tal possibilidade tenha consagração legal.

Assim, se uma das penas que cabe executar se tratar de pena resul‑
tante de revogação de liberdade condicional, ela deve ser cumprida 
por inteiro, não entrando por isso, na soma das penas que cabe cum‑
prir, sendo que, na senda do preconizado por Paulo Pinto de Albu‑
querque entendemos que a ordem de sucessão de execução das penas 
será a ordem pela qual transitam as respectivas condenações.

Efectivamente, o artigo 64.º, n.º 2, do Código Penal, estabelece que 
“a revogação da liberdade condicional determina a execução da pena 
de prisão ainda não cumprida”.

E esta norma deve ser interpretada no sentido de que o tempo que 
o condenado passou em liberdade condicional, sem cometer qualquer 
crime, não deve ser considerado tempo de prisão e como tal deduzido 
no tempo de prisão que ao condenado falta cumprir em virtude da revo‑
gação da liberdade condicional.  E tal interpretação não viola a garantia 
prevista no artigo 27.º da Constituição da República Portuguesa.

Acresce que esta solução não é contrariada pela jurisprudência fixada 
no acórdão de fixação de jurisprudência n.º 3/2006, de 23/11/2005, 
publicada no Diário da República, n.º 6, Série I‑A, de 9/1/2006, pp. 175 
e seg., no qual o problema que foi colocado é distinto, pois que então 
foi fixada a seguinte jurisprudência: “Nos termos dos n.os 5 do artigo 61.º 
[atual artigo 61.º, n.º 4] e 3 do artigo 62.º [atual artigo 63.º, n.º 3] do 
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Código Penal, é obrigatória a libertação condicional do condenado logo 
que este, nela consentindo, cumpra cinco sextos de pena de prisão supe‑
rior a 6 anos ou de soma de penas sucessivas que exceda 6 anos de pri‑
são, mesmo que no decurso do cumprimento se tenha ausentado ilegi‑
timamente do estabelecimento prisional” (já na altura o disposto no 
atual art. 64.º, n.os 2 e 3, do CP, tinha a redação que tem neste momento).

o sentido da jurisprudência então adoptada não se mostra aplicá‑
vel no caso, atenta a substancial diferença das situações em causa.  
Na verdade, nos presentes autos não se constituiu o condenado em 
ausência ilegítima (situação em que o condenado a prisão é um fugi‑
tivo, um acossado pelas autoridades, não possuindo condições para 
uma reinserção social em meio livre em harmonia com a ordem jurí‑
dica estabelecida, o que justifica que não seja quebrado o ‘nexo’ da 
privação da liberdade para efeitos da regra especial que se analisa), 
antes lhe tendo sido facultadas todas as condições, nomeadamente 
legais (através da aplicação do regime da liberdade condicional), em 
ordem à sua plena reinserção social, o que, todavia, não se conseguiu 
obter (o que justifica o tratamento legal diferenciado).

Perante um condenado que viu a sua liberdade condicional revo‑
gada com base na prática de um novo crime nesse período de liber‑
dade, não estamos já, claramente, dentro da ratio legis que presidiu à 
consagração da ‘válvula de segurança’ de 5/6 subsequente a privações 
prolongadas da liberdade, mas antes perante uma pessoa que já deu 
sobejas provas de incapacidade em liberdade de se adaptar à vida 
livre, carecendo, por isso, de expiar a pena remanescente em que foi 
condenado, tanto por razões de prevenção geral como especial.

o condenado, ao infringir os deveres de comportamento decorren‑
tes de se encontrar em liberdade condicional, nomeadamente através 
do cometimento de crime, sabe ou presumirá que essa medida lhe irá 
ser revogada.  A parte da prisão não executada inerente à concessão 
da liberdade condicional funciona assim também como um desincen‑
tivo à quebra das regras de conduta impostas pelo tribunal, já que a 
ameaça do cumprimento do remanescente serve de advertência para 
o estrito cumprimento das mesmas, que não visam senão a ressocia‑
lização do condenado.

Sendo que, como é sabido, a revogação da liberdade condicional não 
ocorre de forma automática, exigindo antes um juízo de ponderação 
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sobre o caso concreto, seja por via da apreciação da culpa na violação 
dos deveres e regras de conduta impostos, seja por via da avaliação das 
finalidades que basearam a liberdade condicional aquando do cometi‑
mento de novos crimes.

ora, “a pena de prisão ainda não cumprida” a que se alude no 
n.º 2 do artigo 62.º do Código Penal é justamente aquele remanes‑
cente que faltava cumprir ao condenado aquando da concessão da 
liberdade condicional, que o arguido, mercê da revogação demonstrou 
não ser da mesma merecedor.

Entendimento diferente, admitindo uma nova liberdade condicio‑
nal quanto à pena em que ocorreu a revogação autonomamente, impli‑
caria como se refere no acórdão recorrido beneficiar de «forma total‑
mente injustificada o infractor, quer do ponto de vista comunitário, 
à luz do qual se tornam cada vez mais prementes o cuidado e o rigor 
na concessão da liberdade condicional, assim como a análise da rela‑
ção que o cumprimento efetivo da pena tem com as exigências intrans‑
poníveis ou irrenunciáveis de tutela do ordenamento jurídico, quer 
ainda à luz das necessidades de prevenção especial de ressocialização 
positiva, na medida em que se acabaria por deixar a ideia de que, afi‑
nal de contas, o crime não deixaria, de todo, de compensar, com os 
efeitos negativos que, à partida, daí também adviriam para a futura 
reintegração social do recluso».

Deste modo entendemos que o artigo 64.º n.º 3 do CP não se aplica 
ao caso de revogação da liberdade condicional por via da comissão 
de crime — artigos 187.º do Código da Execução das Penas e Medi‑
das Privativas da Liberdade (CEPMPL), a contrario, e 56.º n.º 1 alí‑
nea b) do CP — pois tal aplicação foi expressamente afastada por 
força do disposto no art. 63.º, n.º 4, do Código Penal, mas sim às 
situações de única pena em que a revogação tem lugar com funda‑
mento na violação das condições impostas à liberdade condicio‑
nal — artigos 187.º do CEPMPL e 57.º, n.º 1, alínea a), do CP.

Não se descortina que tal interpretação padeça de qualquer incons‑
titucionalidade, não se vendo como a mesma possa violar os princípios 
da dignidade da pessoa humana, Estado de Direito Democrático, lega‑
lidade, ressocialização e finalidade das penas, ínsitos nos artigos 1.º, 
2.º, 3.º, 18.º, 20.º e 30.º da C.R.P., artigos 7.º, 9.º e 12.º da Declara‑
ção universal dos Direitos do Homem, e artigos 6.º da Convenção 
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Europeia dos Direitos do Homem — note‑se que por força da Lei 
n.º 45/2019 — Diário da República n.º 121/2019, Série I de 2019‑06‑27 
“invocados pelo recorrente, cuja integridade não se mostra afectada 
no caso dos autos, nos termos supra expostos, não se integrando a 
situação dos autos em qualquer das previsões contidas nestes artigos, 
nem explicando o recorrente de que forma ocorre tal violação.

Aliás, não basta alegar‑se uma qualquer inconstitucionalidade ou vio‑
lação das disposições contidas na Constituição da República Portuguesa.

Para além de indicação necessária do preceito da Lei Fundamental 
violado mister se torna demonstrar o conteúdo factual em que essa vio‑
lação se traduz, sob pena de, a não ser assim, como sucede no caso con‑
creto, as suscitadas inconstitucionalidades e violações da Declaração 
universal dos Direitos Humanos e da Convenção Europeia dos Direitos 
Humanos não passam de meras afirmações vagas e inexpressivas.

Nesse sentido, veja‑se o Acórdão do Tribunal Constitucional 
n.º 410/01 (disponível in www.tribunalconstitucional.pt/tc), em que 
se decidiu que “Não basta, com efeito, acusar uma norma de violar 
um preceito constitucional para se considerar justificada tal alegação; 
ora o reclamante continua a não indicar por que motivo a norma em 
apreciação viola as garantias de defesa do arguido em processo penal”.

A propósito das inconstitucionalidades suscitadas pelo recorrente, 
cumpre relembrar que, como se refere no Acórdão do Tribunal Cons‑
titucional n.º 477/2007: “[o] condenado, ao infringir os deveres de 
comportamento resultantes de se encontrar em liberdade condicional, 
sabe que esta medida poderá ser revogada, pelo que não lhe assiste 
qualquer expectativa tutelada de que já não terá que cumprir a parte 
da pena privativa de liberdade não executada”. [disponível em www.
tribunalconstitucional.pt].

Pelo que tudo visto e ponderado, é de considerar, portanto, que, 
de um ponto de vista teleológico, jurídico‑material, é acertada a inter‑
pretação de que, atento o disposto no art. 63.º, n.º 4, do CP, em caso 
de revogação da liberdade condicional, o cumprimento do remanes‑
cente de uma pena de prisão a considerar numa execução sucessiva 
de várias penas deve ser integral, sem possibilidade do condenado de 
beneficiar de nova liberdade condicional.

Seguindo‑se a orientação que aqui e agora se afirma, acolhe‑se a 
posição do acórdão recorrido, ao optar pela solução de que, atento o 
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disposto no art. 63.º, n.º 4, do CP, em caso de revogação da liberdade 
condicional, o cumprimento do remanescente de uma pena de prisão 
a considerar numa execução sucessiva de várias penas deve ser inte‑
gral, sem possibilidade do condenado beneficiar de nova liberdade 
condicional.

V.  Decisão

Por todo o exposto, acordam os juízes que constituem o pleno das 
secções criminais do Supremo Tribunal de Justiça em:

a) Confirmar o acórdão recorrido;
b) Julgar improcedente a invocada inconstitucionalidade;
c) Fixar a seguinte jurisprudência:

“Havendo lugar à execução sucessiva de várias penas pelo 
mesmo condenado, caso seja revogada a liberdade condicional 
de uma pena com fundamento na prática de um crime pelo qual 
o arguido foi condenado em pena de prisão, o arguido terá de 
cumprir o remanescente dessa pena por inteiro por força do 
disposto no artigo 63.º n.º 4 do CP, não podendo quanto a ela 
beneficiar de nova liberdade condicional”.

Sem custas (artigo 522.º, n.º 1, do CPP).
Cumpra‑se o disposto no n.º 1 do artigo 444.º do CPP.
Elaborado e revisto pelo relator.

Lisboa, Escadinhas de São Crispim, 4 de Julho de 2019. — António Pires Henriques da 
Graça (Relator) — Raul Eduardo do vale Raposo Borges — Mário Belo Morgado — 
Helena Isabel Gonçalves Moniz Falcão de oliveira — Nuno de Melo Gomes da Silva — 
Francisco Manuel Caetano — Manuel Pereira Augusto de Matos — vinício Augusto 
Pereira Ribeiro — Maria da Conceição Simão Gomes — Nuno António Gonçal‑
ves — Manuel Joaquim Braz (vencido de acordo com a declaração de voto do Conse‑
lheiro Carlos Almeida) — Carlos Manuel Rodrigues de Almeida (vencido, de acordo 
com a declaração de voto que junto) — José Luís Lopes da Mota (vencido, conforme 
declaração junta) — Júlio Alberto Carneiro Pereira (vencido pelas razões constantes da 
declaração de voto do Conselheiro Carlos Almeida) — António Manuel Clemente Lima 
(vencido, pelas razões constantes da declaração de vencido do Senhor Conselheiro Car‑
los Almeida) — Maria Margarida Blasco Martins Augusto (vencida, pelas razões 
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constantes da declaração de vencido do Senhor Conselheiro Carlos Almeida) — José 
António Henriques dos Santos Cabral (vencido, revendo posição anterior e de acordo 
com declaração junta) — António Joaquim Piçarra (Presidente).

Anotação

1. o Supremo Tribunal de Justiça (STJ) fixou jurisprudência no 
Acórdão em anotação na sequência da interposição, pelo arguido, de 
recurso extraordinário de fixação de jurisprudência com fundamento 
na oposição de julgados entre dois Acórdãos do Tribunal da Relação 
do Porto: o Acórdão recorrido, de 11 de julho de 2018, e o Acórdão 
fundamento, de 26 de abril de 2017.

o arguido havia sido condenado em pena de dez anos de prisão, 
tendo sido aplicada a liberdade condicional depois de cumpridos dois 
terços dessa pena.  Durante o período de liberdade condicional o 
arguido praticou outro crime pelo qual veio a ser condenado numa 
pena de oito anos de prisão.  Tal condenação conduziu à revogação 
da liberdade condicional anteriormente concedida e, consequente‑
mente, à execução da pena de prisão ainda não cumprida, correspon‑
dente a três anos e quatro meses.

o Tribunal de Execução de Penas do Porto decidiu que tal rema‑
nescente teria de ser cumprido por inteiro, não podendo ser concedida 
ao arguido a liberdade condicional obrigatória (após o cumprimento 
de cinco sextos da pena originária de dez anos).

o arguido interpôs recurso ordinário desta decisão para o Tribu‑
nal da Relação do Porto, o qual negou provimento ao recurso e man‑
teve a decisão.  o Tribunal (no Acórdão recorrido) entendeu que à 
nova pena a que o arguido tinha sido condenado e ao remanescente 
da pena anterior deveria aplicar‑se o regime legal previsto no 
artigo 63.º do Código Penal (CP), com a consequência de aquele rema‑
nescente ter de ser cumprido por inteiro — ou seja, sem a possibili‑
dade de concessão de nova liberdade condicional —, por imposição 
do n.º 4 do referido preceito.

No Acórdão fundamento havia‑se sustentado, porém, que a revoga‑
ção da liberdade condicional não impede a concessão de nova liberdade 
condicional relativamente à pena de prisão que vier a ser cumprida, 
devendo avaliar‑se tal possibilidade nos termos do disposto no artigo 61.º 
do CP.  Se a pena originária admitir liberdade condicional aos cinco 
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sextos, a sua execução deverá ser interrompida nesse momento, mediante 
consentimento do condenado, começando este a cumprir a segunda pena.  
A execução da primeira pena completar‑se‑á em regime de liberdade 
condicional assim que o condenado for libertado da segunda.

Chamado a pronunciar‑se acerca da descrita oposição de julgados, 
o STJ definiu a questão objeto do recurso de fixação de jurisprudên‑
cia do seguinte modo: “saber se, havendo lugar à execução sucessiva 
de várias penas pelo mesmo condenado, caso seja revogada a liber‑
dade condicional de uma das penas com fundamento na prática de 
um crime pelo qual o arguido foi condenado em pena de prisão, o 
arguido terá de cumprir o remanescente dessa pena por inteiro por 
força do disposto no artigo 63.º, n.º 4, do CP, ou se poderá ainda 
beneficiar de nova liberdade condicional quanto à pena no âmbito da 
qual ocorreu a revogação, nos termos do artigo 64.º, n.º 3, do CP”.

A jurisprudência fixada, apesar de várias declarações de votos de ven‑
cido 1, foi no sentido de que “o arguido terá de cumprir o remanescente 
dessa pena por inteiro por força do disposto no artigo 63.º, n.º 4, do CP, 
não podendo quanto a ela beneficiar de nova liberdade condicional”.

2. Discordamos da jurisprudência fixada, por entendermos que o dis‑
posto no artigo 63.º, n.º 4, do CP, não impede a concessão de liberdade 
condicional relativamente ao remanescente da pena.  Discordamos da 
interpretação do artigo 64.º, n.º 3, do CP, no sentido de que o disposto 
nesta norma não tem aplicação nas situações em que a revogação da 
liberdade condicional se fundamenta na prática de um crime.  Discor‑
damos ainda da ideia, pressuposta no Acórdão, de que em caso de revo‑
gação da liberdade condicional, a pena de prisão ainda não cumprida 
corresponde ao remanescente que faltava cumprir no momento da con‑
cessão da liberdade condicional.  Discordamos, por fim, da interpreta‑
ção — adotada pelo recorrente, defendida no Acórdão fundamento e da 
qual, consequentemente, partiu o STJ — no sentido de que os momen‑
tos de apreciação da liberdade condicional relativamente à pena que vier 

1 o Acórdão de Fixação de Jurisprudência em análise contou com dez votos a 
favor e oito votos de vencido, com três declarações de voto dos Conselheiros Carlos 
Rodrigues de Almeida, José Luís Lopes da Mota e Santos Cabral.
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a ser cumprida em virtude da revogação da liberdade condicional devem 
ser determinados por referência à pena originária.  É sobre estas quatro 
questões que incidirão as nossas reflexões.

3. Após a revisão de 1995 (Decreto‑Lei n.º 48/95, de 15 de março), 
o CP passou a prever um regime especial de liberdade condicional para 
os casos de execução sucessiva de penas.  Tal regime, inicialmente pre‑
visto no artigo 62.º, passou, após a revisão de 2007 (Lei n.º 59/2007, 
de 4 de setembro), a constar do artigo 63.º do CP.

A intenção do legislador ao introduzir este regime especial no CP 
foi a de evitar a situação político‑criminalmente indesejável de o con‑
denado estar, ao mesmo tempo, em liberdade condicional e em cumpri‑
mento de uma outra pena de prisão 2.  Nos termos do artigo 63.º do 
CP, cada uma das penas será cumprida até o tribunal poder decidir 
acerca da liberdade condicional, de forma simultânea, em relação a 
todas as penas de prisão em execução, realizando um juízo único sobre 
a aplicação de tal instituto 3.  Neste momento, a liberdade condicional 
será concedida “pelo período correspondente ao tempo das penas que 
falte cumprir, até ao máximo de cinco anos, com a consequência de se 
considerarem extintos os excedentes de todas as penas, decorrido que 
seja este período máximo de duração” 4.  Antes mesmo de a “solução 
da soma” se encontrar consagrada no nosso CP, já Figueiredo Dias 
defendia que a apreciação da liberdade condicional tendo em conta a 
soma das penas — em vez da análise separada das exigências legais em 
relação a cada uma das penas aplicadas —, se revelava “de execução 
mais simples e, em princípio, mais favorável à socialização” 5.

A norma que prevê este regime especial exclui, porém, expressamente, 
a aplicação do regime nos casos em que a execução sucessiva de penas 
resultar de revogação da liberdade condicional (artigo 63.º, n.º 4).  Tal 
opção do legislador tem em vista impedir que, em caso de revogação da 

2 Cf. Maria João Antunes, Penas e Medidas de Segurança, Almedina, 2017, 
p. 104.

3 Cf. Maria João Antunes, cit., p. 104.
4 Maria João Antunes, cit., p. 105.
5 Jorge de Figueiredo Dias, Direito Penal Português, As Consequências Jurí‑

dicas do Crime, Aequitas/Editorial Notícias, 1993, § 847.
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liberdade condicional, seja aplicado o concreto regime legal previsto no 
artigo 63.º, não impedindo, porém, a aplicação do regime (geral) da 
liberdade condicional.  Nos termos do n.º 4 do artigo 63.º, em caso de 
revogação da liberdade condicional, é excluída a aplicação do disposto 
nos números anteriores e não do disposto nos artigos anteriores (desig‑
nadamente, do disposto no artigo 61.º).  Além de que, nos termos do 
artigo 64.º, n.º 3, em caso de revogação da liberdade condicional, rela‑
tivamente à pena de prisão que vier a ser cumprida pode ter lugar a 
concessão de nova liberdade condicional nos termos do artigo 61.º

Deste modo — contrariamente ao que resultou da jurisprudência 
fixada —, a opção do legislador ao excluir do regime especial pre‑
visto no artigo 63.º os casos em que a execução da pena resulta de 
revogação da liberdade condicional não implica que, em relação ao 
remanescente da pena, seja totalmente afastado o instituto da liber‑
dade condicional.

4. Qual o sentido n.º 4 do artigo 63.º, ao excluir, nos casos em que 
a execução da pena resulta de revogação da liberdade condicional, a 
aplicação das regras estabelecidas nos n.os 1, 2 e 3 da mesma norma?

Em primeiro lugar, não sendo aplicável o disposto no n.º 1 do 
artigo 63.º, não haverá interrupção da execução quando se encontrar 
cumprida metade do remanescente da primeira pena.  Esta interrup‑
ção revelar‑se‑ia vantajosa para o condenado, por dela decorrer o iní‑
cio da execução da segunda pena sem necessidade de realização de 
um juízo de prognose favorável.

Em segundo lugar, a concessão de liberdade condicional não será 
decidida de forma simultânea em relação à totalidade das penas (por 
não ser aplicável o n.º 2 do artigo 63.º).  o tribunal terá de proceder 
a uma análise dos pressupostos da liberdade condicional em relação 
a cada uma das penas aplicadas, de forma isolada, nos termos do 
artigo 61.º  Poderá acontecer, porém, que o tribunal seja levado a 
recusar sucessivamente a liberdade condicional em relação ao rema‑
nescente da primeira pena, por considerar que não está verificado o 
pressuposto material 6.  Nestes casos, a execução da segunda pena só 

6 Sobre este aspeto, também, infra, ponto 5.
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se iniciará após o cumprimento do remanescente da primeira pena 
ou, se o remanescente for superior a seis anos, no momento em que 
se verificar a liberdade condicional obrigatória, por neste caso se dis‑
pensar qualquer juízo material.  Nas situações em que for concedida 
a liberdade condicional em relação ao remanescente da primeira pena, 
o condenado vai estar, ao mesmo tempo, em liberdade condicional e 
em cumprimento de uma outra pena de prisão, porque terá de iniciar 
a execução da segunda pena que tem para cumprir 7.

Por fim, o condenado também não beneficiará da possibilidade de 
liberdade condicional obrigatória quando atingidos os cinco sextos 
da soma das penas.  Afasta‑se, assim, o regime previsto no n.º 3 do 
artigo 63.º que, na prática, se tornaria especialmente vantajoso para 
o condenado nos casos em que pelo menos uma das penas isolada‑
mente consideradas não permitisse a libertação aos cinco sextos (por 
não ter duração superior a seis anos de prisão).

A opção do legislador foi a de que, havendo revogação da liberdade 
condicional e tendo o condenado outra pena de prisão para cumprir, 
as penas sejam executadas sucessivamente, aplicando‑se a solução de 
acumulação material de penas que se procurara evitar com o regime 
especial previsto no artigo 63.º.  o  legislador parece assumir que o 
regime estabelecido no artigo 63.º constitui uma vantagem de que o 
condenado já não poderá beneficiar em caso de revogação da liberdade 
condicional.  Apesar disso, mantém‑se a possibilidade de liberdade con‑
dicional em relação a qualquer uma das penas — que, desta feita, resul‑
tará não de um juízo único em relação a todas as penas em execução, 
mas antes de um juízo autónomo em relação a cada uma delas.

5. Discordamos, igualmente, da posição do Acórdão em análise ao 
circunscrever o âmbito de aplicação do artigo 64.º, n.º 3, do CP, aos 
casos em que a revogação da liberdade condicional resulta da “viola‑
ção das condições impostas à liberdade condicional concedida”.  
o STJ pretende diferenciar os casos de revogação da liberdade con‑
dicional motivada por infração grosseira ou repetida das regras de 
conduta impostas ou do plano individual de reinserção social, por um 

7 Acerca desta solução, em sentido crítico, cf. infra, ponto 8.
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lado, dos casos de revogação da liberdade condicional motivada pela 
prática de outro crime pelo qual o agente venha a ser condenado, por 
outro.  A lei não admite, porém, tal distinção 8.

No artigo 64.º, n.º 1, o legislador remete para várias normas rela‑
tivas à pena de suspensão da execução da pena de prisão e em 
momento algum de tal regime se distinguem as consequências con‑
soante o fundamento da revogação da pena de substituição em causa.

A igual conclusão chegamos também mediante uma análise do 
regime legal à luz da justificação político‑criminal do instituto da 
liberdade condicional.  Como salienta Figueiredo Dias, foi “uma fina‑
lidade específica de prevenção especial positiva ou de socialização que 
conformou a intenção político‑criminal básica da liberdade condicio‑
nal desde o seu surgimento” 9.  É pressuposto material da liberdade 
condicional a realização de um juízo de “prognose favorável especial‑
‑preventivamente orientado, (…) limitado pela obrigação de respeitar 
exigências de prevenção geral positiva no seu grau mínimo” 10.  Este 
juízo de prognose supõe que se considerem as circunstâncias do caso, 
a vida anterior do agente, a sua personalidade e a evolução desta 
durante a execução da pena de prisão (artigo 61.º, n.º 2, alínea a)) 11.  
A este juízo acrescerá sempre, é certo, a averiguação autónoma das 
exigências de prevenção geral (artigo 61.º, n.º 2, alínea b)), sob a 
forma de tutela do ordenamento jurídico, funcionando estas como 
limite das exigências de prevenção especial de socialização 12.

A inaplicabilidade do instituto da liberdade condicional nas situações 
de prévia revogação da liberdade condicional parece configurada no aresto 
em análise como uma sanção para o comportamento do condenado no 

8 os Conselheiros Carlos Rodrigues de Almeida e José Luís Lopes da Mota, nas 
respetivas declarações de voto de vencido no Acórdão em anotação, também defen‑
dem que não há apoio legal expresso para tal interpretação restritiva do artigo 64.º, 
n.º 3, do CP.

9 Jorge de Figueiredo Dias, cit., § 832.
10 Jorge de Figueiredo Dias, cit., § 852.
11 Impõe‑se atender, designadamente, não ao bom comportamento prisional em 

si (cf. artigo 61.º, n.º 1, do CP, na redação primitiva), mas ao “comportamento pri‑
sional na sua evolução, como índice de (re)socialização e de um futuro comporta‑
mento responsável em liberdade” (Jorge de Figueiredo Dias, cit., § 849).

12 Cf. Maria João Antunes, cit., p. 105.
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caso de prática de novo crime pelo qual venha a ser condenado.  Aliás, 
sem embargo da menção às exigências de prevenção, o Acórdão parece 
adotar — incompreensivelmente — uma perspetiva de pendor retribucio‑
nista, ao referir‑se ao condenado como “uma pessoa que já deu sobejas 
provas de incapacidade em liberdade de se adaptar à vida livre, carecendo, 
por isso, de expiar a pena remanescente em que foi condenado, tanto por 
razões de prevenção geral como especial” (itálico nosso).

Sendo a liberdade condicional um incidente de execução da pena de 
prisão que se justifica político‑criminalmente à luz de finalidades exclu‑
sivamente preventivas 13, não se compreenderia que a prossecução de 
tais finalidades fosse abandonada nos casos em que o agente pratica 
outro crime pelo qual venha a ser condenado, vendo, consequentemente, 
ser revogada a liberdade condicional anteriormente concedida.  Na ver‑
dade, o que poderá suceder é que, nestes casos, as necessidades de pre‑
venção especial e geral se adensem, tornando‑se previsivelmente mais 
exigente o juízo de prognose a realizar aquando da reapreciação da 
liberdade condicional.  Isto não equivale, no entanto, a dizer que a pos‑
sibilidade de concessão de nova liberdade condicional só deva ter lugar 
nas situações em que o condenado tenha infringido de forma grosseira 
ou repetida as regras de conduta impostas ou o plano individual de 
reinserção social.  Até porque, também neste caso é expectável, como 
naquele, que se produza o referido adensamento das necessidades pre‑
ventivas e a consequente maior exigência da ponderação judicial.

Não vemos, por isso, razão material para distinguir (no artigo 64.º, 
n.º 3) aquilo que o legislador não distingue.  A eventual não concessão 
de liberdade condicional nos casos de execução de pena resultante de 
revogação da liberdade condicional motivada pela prática de outro crime 
poderá vir a fundar‑se num juízo concreto de prognose desfavorável, mas 
não decorre de qualquer pré‑juízo feito em abstrato pelo legislador.

6. Discordamos ainda do Acórdão em anotação quando nele se 
defende que “a pena de prisão ainda não cumprida” a que se alude 
no n.º 2 do artigo 62.º do CP corresponde “[à]quele remanescente 
que faltava cumprir ao condenado aquando da concessão da 

13 Cf. Maria João Antunes, cit., p. 96.
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liberdade condicional”, entendendo‑se que “o tempo que o condenado 
passou em liberdade condicional, sem cometer qualquer crime, não 
deve ser considerado tempo de prisão e como tal deduzido no tempo 
de prisão que ao condenado falta cumprir em virtude da revogação 
da liberdade condicional”.

Com a revisão do CP de 1995 dissiparam‑se as dúvidas acerca da 
natureza jurídica do instituto da liberdade concional: é um incidente 
(ou uma medida) de execução da pena de prisão, na medida em que 
a aplicação da liberdade condicional depende sempre do consenti‑
mento do condenado (artigo 61.º, n.º 1, do CP) e a sua duração não 
pode ultrapassar o tempo de pena que ainda falta cumprir (artigo 61.º, 
n.º 5, do CP) 14.  Deste modo, para determinar a pena de prisão ainda 
não cumprida em caso de revogação da liberdade condicional, deve 
deduzir‑se ao quantum da condenação o tempo de pena já cumprido 
na prisão e o período em que o condenado esteve em liberdade con‑
dicional.  A dedução deste período é imposta pela natureza jurídica 
do instituto da liberdade condicional, como um incidente de execução 
da pena de prisão.  Concordamos com Maria João Antunes no sen‑
tido de que entendimento diverso “tem como consequência que ao 
período em que o condenado esteve em liberdade condicional corres‑
ponda uma outra sanção, substitutiva da pena de prisão, que não tem, 
enquanto tal, qualquer previsão legal” 15.

7. Esclarecido o modo de determinação da “pena de prisão ainda 
não cumprida” e afirmada a possibilidade de liberdade condicional 
em relação a esta pena, resta‑nos referir em que momentos poderá 
essa possibilidade ser apreciada.  No Acórdão fundamento, admitin‑
do‑se a liberdade condicional, defendeu‑se que os momentos em que 
deve ser apreciada são definidos tendo em conta a duração da pena 
originária.  Discordamos desta posição.

A “pena de prisão ainda não cumprida” deve passar a ser conside‑
rada como uma pena autónoma e não como continuação da execução 

14 Exatamente nestes termos, Maria João Antunes, cit., p. 96.
15 Maria João Antunes, cit., p. 103.  Cf., porém, o Acórdão do Tribunal Cons‑

titucional n.º 181/2010.
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da pena originária.  Como vimos, a revogação da liberdade condicio‑
nal pode ter lugar quando ocorrer uma infração grosseira ou repetida 
das regras de conduta impostas ou do plano de reinserção social, ou 
quando for cometido outro crime e o condenado revelar que as finali‑
dades que estavam na base da liberdade condicional não puderam, por 
meio dela, ser alcançadas (artigos 64.º, n.º 1, e 56.º, n.º 1, do CP).  Em 
qualquer destas hipóteses, é revogada a liberdade condicional e o con‑
denado volta a ser privado da liberdade porque o seu comportamento 
revelou, contrariamente ao prognóstico favorável que havia sido feito 
pelo tribunal, que não estava preparado para conduzir a sua vida de 
modo socialmente responsável, sem cometer crimes, não se tendo reve‑
lado a sua libertação compatível com a defesa da ordem jurídica e da 
paz social (artigo 61.º, n.º 2, do CP).

Já esclarecemos que, se o resto da pena a cumprir “é ainda por tempo 
que, se se tratasse de pena privativa de liberdade autónoma, justificaria 
a eventual concessão de liberdade condicional, não há qualquer razão 
para que esta seja excluída, tudo devendo depender do novo juízo de 
prognose que o tribunal haverá de efetuar” 16.  E é nosso entendimento 
que a contagem do tempo para a concessão de nova liberdade condi‑
cional deve fazer‑se sempre, neste caso, tendo em conta a duração da 
pena de prisão por cumprir e não a da pena originariamente aplicada 17.  
Portanto, a concessão de liberdade condicional nestes casos tem como 
pressuposto um (novo) cumprimento mínimo de seis meses de pri‑
são — só assim sendo possível atribuir à execução (do remanescente) 
da pena uma finalidade ressocializadora e emitir o juízo de prognose 
favorável sobre o comportamento futuro do condenado (artigo 61.º, 
n.º 1) 18.  Tem também como pressuposto o cumprimento de metade 
(do remanescente) da pena (artigo 61.º, n.º 2).  Não sendo concedida a 
metade (do remanescente) da pena, poderá ser concedida quando se 
encontrarem cumpridos dois terços (do remanescente) da pena 
(artigo 61.º, n.º 3).  Sendo certo ainda que, em qualquer dos casos, se a 
liberdade condicional não tiver sido concedida e a prisão houver de 

16 Jorge de Figueiredo Dias, cit., § 867.
17 Em sentido idêntico se pronunciou o Conselheiro Carlos Rodrigues de Almeida, 

na sua declaração de voto de vencido no Acórdão em anotação.
18 Cf. Maria João Antunes, cit., p. 103.
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prosseguir por mais de um ano, terá lugar a renovação anual da instân‑
cia (artigo 180.º, n.º 1, do Código de Execução das Penas e Medidas 
Privativas da Liberdade — CE) 19.  Se o remanescente da pena tiver uma 
duração superior a seis anos, o condenado poderá ser colocado em liber‑
dade condicional logo que tiver cumprido cinco sextos desse remanes‑
cente (artigo 61.º, n.º 4).  Só deste modo se compreende a remissão que 
é feita no artigo 64.º, n.º 3, para o artigo 61.º, na sua globalidade.

No caso em análise, a resposta que preconizamos implicaria que a 
definição dos momentos para apreciação da liberdade condicional 
deixaria de se fazer por referência a uma pena de dez anos (pena ori‑
ginária) e passaria a ter como referente o remanescente por cumprir 
(que, no entendimento do STJ, seria de três anos e quatro meses), que 
deve ser tratado como uma pena autónoma.  Isto significaria, em con‑
creto, designadamente, que em relação ao remanescente não teria lugar 
a liberdade condicional obrigatória, por não estar em causa uma pena 
de prisão superior a seis anos de prisão.  A revogação da liberdade 
condicional e o consequente retorno à privação da liberdade não 
devem impor a rejeição tout court da aplicação da liberdade condi‑
cional (como decorre do Acórdão do STJ em análise).  Mas também 
não poderão compadecer‑se com uma libertação que possa ocorrer 
pouco tempo depois — designadamente, sem cumprimento de um 
período mínimo de seis meses de privação de liberdade —, ope legis 
(aos cinco sextos da pena originária) e sem a submissão a qualquer 
juízo de prognose.  Reiteramos, assim, que pode ser concedida a liber‑
dade condicional em relação ao remanescente da pena, mas este rema‑
nescente deve ser tratado como pena autónoma para efeito de deter‑
minação dos momentos em que tal liberdade pode ser concedida.

8. o entendimento que aqui defendemos conduz‑nos, porém, a um 
resultado criticável: sendo concedida a liberdade condicional em rela‑
ção ao remanescente da primeira pena, o condenado vai estar, ao 

19 Com as alterações introduzidas pela Lei n.º 115/2009, de 20 de outubro, que 
aprovou o CE, voltou a haver renovação anual da instância (tal renovação havia sido 
eliminada na sequência das alterações introduzidas pelo Decreto‑Lei n.º 48/95), nos 
termos do artigo 180.º, n.º 1, do CE, sem prejuízo do disposto no artigo 61.º do CP 
(cf. Maria João Antunes, cit., p. 100‑101).



RPCC ANO 31 | 2021

146 | SóNIA FIDALGo / ANA PAIS

mesmo tempo, em liberdade condicional e em cumprimento de uma 
outra pena de prisão, porque terá de iniciar a execução da segunda 
pena que tem para cumprir.  Tal resultado, além das dificuldades que 
levanta em sede da execução das sanções em causa, revela‑se políti‑
co‑criminalmente indesejável 20.  Este é, porém, por opção do legisla‑
dor, o efeito inevitável do disposto no n.º 4 do artigo 63.º

Em nosso entendimento não há razão para manter na lei o disposto 
neste n.º 4.  Não só pelo referido efeito prático indesejável, como tam‑
bém por não se vislumbrar fundamento material para distinguir as 
situações em que a execução sucessiva de penas resulta da revogação 
de liberdade condicional das demais situações.  Contudo, a manter‑se 
o disposto neste n.º 4, deveria prever‑se na lei que, em caso de liber‑
dade condicional concedida em relação ao remanescente da primeira 
pena, a execução de tal remanescente em liberdade não deveria ter 
lugar de imediato, mas apenas depois de o condenado ser libertado 
em relação à segunda pena que tem para cumprir.

9.   Em conclusão: havendo lugar à execução sucessiva de várias 
penas, tendo uma delas resultado de revogação da liberdade condi‑
cional (independentemente do fundamento da revogação), o arguido 
cumprirá o remanescente da primeira pena (sendo deduzido também 
o tempo em que o condenado esteve em liberdade condicional), que 
deverá ser tratado como pena autónoma, podendo relativamente a ela 
ter lugar a concessão de nova liberdade condicional nos termos do 
artigo 61.º do CP.
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20 Foram precisamente os inconvenientes associados a esta solução que levaram o 
legislador a introduzir no CP o regime especial previsto no artigo 63.º (cf., supra, ponto 3).
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