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I. Análise sucinta dos factos, situações e realidades respeitantes à iniciativa 

A presente Proposta de Lei (da iniciativa do Governo) visa, como o próprio título enuncia, permitir a 

notificação eletrónica de advogados e defensores oficiosos no âmbito do processo penal, a partir da 

fase de julgamento.  

 

De facto, após as alterações introduzidas pela Portaria n.º 170/2017, de 25 de maio, na Portaria n.º 

280/2013, de 26 de agosto, que consagraram a possibilidade de apresentação de peças processuais 

por via eletrónica por mandatário constituído ou defensor nomeado em processo penal, e que foram 

implementadas a partir da entrada em vigor do diploma, em 29 de maio de 2017, continua por 

concretizar a possibilidade de estes sujeitos processuais serem notificados por via eletrónica, e não 

apenas de remeterem as suas peças processuais através da plataforma informática Citius. Afirma o 

proponente que a substituição das notificações em papel reduzirá os custos para o Estado, assim 

como agilizará a tramitação processual, permitindo a concentração de todas as notificações dirigidas 

a um só mandatário ou defensor, e simplificando o trabalho de todos.  

 

Com este propósito, a iniciativa em apreço altera o artigo 113.º do Código de Processo Penal (CPP), 

na sua versão mais recente, passando o n.º 11 deste preceito a determinar que “as notificações (…) 

são feitas por via eletrónica, nos termos a definir em portaria do membro do Governo responsável 

pela área da justiça (…) ”, continuando todavia a prever-se a possibilidade de notificação nos termos 

das alíneas a), b) e c) do n.º 1 deste artigo 113.º (mediante contacto pessoal, via postal registada ou 

via postal simples), no caso de impossibilidade de notificação eletrónica. À parte isto, é também 

aditado um novo n.º 12 ao referido normativo, que consagra a presunção legal, aplicável às demais 

notificações judiciais eletrónicas, de as notificações se considerarem efetuadas “ (…) no terceiro dia 

útil posterior ao do seu envio, quando seja útil, ou no primeiro dia útil seguinte a esse, quando o não 

seja.” Em função desta última alteração, propõe-se a renumeração dos atuais n.os 12 e 13 do mesmo 

preceito como n.os 13 e 14, o que motiva a atualização das remissões efetuadas para estas 

disposições, em concreto o n.º 6 do artigo 287.º, o n.º 1 do artigo 315.º e o n.º 5 do artigo 337.º, 

todos do CPP.  

 

Por outro lado, pretende ainda o proponente promover a alteração do regime de expedição das 

notificações efetuadas pelo correio, com a adoção de soluções de impressão, envelopagem e 

expedição automáticas, desburocratizando-se ainda mais o funcionamento das secretarias judicias, 

com a correspondente poupança de horas de trabalho. Essa intenção é alcançada, de acordo com a 

exposição de motivos, com a adoção de um sistema de verificação da autenticidade da notificação 

https://dre.pt/application/file/a/107078124
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/107065818/201710111810/exportPdf/maximized/1/cacheLevelPage?rp=indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/107065818/201710111810/exportPdf/maximized/1/cacheLevelPage?rp=indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/107958259/201710111747/73480206/diploma/indice?p_p_state=maximized
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mais eficaz e seguro, facultando-se a qualquer destinatário de uma notificação a validação da 

respetiva autenticidade num sítio eletrónico da responsabilidade do Ministério da Justiça. 

 

Esta alteração materializa-se assim no aditamento de um novo n.º 15 ao supracitado artigo 113.º do 

CPP, que consagra a possibilidade de a assinatura do funcionário judicial “ser substituída por 

indicação do código identificador da notificação, bem como do endereço do sítio eletrónico do 

Ministério da Justiça no qual, através da inserção do código, é possível confirmar a autenticidade 

da notificação.” 

 

O diploma ora proposto integra 3 (três) artigos: o primeiro define o objeto da iniciativa, o segundo 

contempla as alterações já enumeradas, enquanto o terceiro determina que a entrada em vigor 

ocorrerá 15 dias após a respetiva publicação. 

  

II. Apreciação da conformidade dos requisitos formais, constitucionais e regimentais e 

do cumprimento da lei formulário  

 

 Conformidade com os requisitos formais, constitucionais e regimentais 

A Proposta de Lei n.º 96/XIII/3.ª foi apresentada pelo Governo, no âmbito do seu poder de iniciativa, 

plasmado no n.º 1 do artigo 167.º e na alínea d) do n.º 1 do artigo 197.º da Constituição, e do artigo 

118.º do Regimento da Assembleia da República (doravante referido como Regimento). 

 

Esta iniciativa reveste a forma de proposta de lei, nos termos do n.º 1 do artigo 119.º do Regimento. 

Conforme disposto no n.º 2 do artigo 123.º do Regimento, é subscrita pelo Primeiro-Ministro, pela 

Ministra da Justiça e pelo Secretário de Estado e dos Assuntos Parlamentares, e refere ter sido 

aprovada em Conselho de Ministros no dia 21 de setembro 2017, ao abrigo da competência prevista 

na alínea c) do n.º 1 do artigo 200.º da Constituição. 

 

A presente iniciativa legislativa cumpre os requisitos formais elencados no n.º 1 do artigo 124.º do 

Regimento, uma vez que está redigida sob a forma de artigos, tem uma designação que traduz 

sinteticamente o seu objeto principal e é precedida de uma exposição de motivos, cujos elementos 

são enumerados no n.º 2 da mesma disposição regimental. 

 

https://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/constpt2005.pdf
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/RegimentoAR_Simples.pdf
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O artigo 124.º do Regimento dispõe ainda, no seu n.º 3, que as “propostas de lei devem ser 

acompanhadas dos estudos, documentos e pareceres que as tenham fundamentado”, e o Decreto-

Lei n.º 274/2009, de 2 de outubro, que regula o procedimento de consulta de entidades, públicas e 

privadas, realizado pelo Governo, prevê por sua vez, no n.º 1 do seu artigo 6.º, que “os atos e 

diplomas aprovados pelo Governo cujos projetos tenham sido objeto de consulta direta contêm, na 

parte final do respetivo preâmbulo ou da exposição de motivos, referência às entidades consultadas 

e ao caráter obrigatório ou facultativo das mesmas”. O Governo não juntou quaisquer documentos à 

sua iniciativa, apesar de referir na exposição de motivos que foram ouvidos o Conselho Superior da 

Magistratura, a Procuradoria-Geral da República e a Comissão Nacional de Proteção de Dados, 

para além de ter sido promovida a audição da Ordem dos Advogados e da Ordem dos Solicitadores 

e dos Agentes de Execução. De resto, de todas as entidades ouvidas no âmbito da presente 

iniciativa, apenas a Comissão Nacional de Proteção de Dados disponibiliza no seu sítio na Internet o 

parecer emitido. 

 

A Proposta de Lei em apreciação deu entrada a 6 de outubro de 2017. Foi admitida e baixou na 

generalidade à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias (1.ª), por 

despacho de S. Ex.ª o Presidente da Assembleia da República, a 10 de outubro de 2017, tendo sido 

anunciada na sessão plenária do dia seguinte. A respetiva discussão na generalidade encontra-se 

agendada para a reunião plenária de dia 19 de outubro de 2017. 

 

 Verificação do cumprimento da lei formulário 

O título da presente iniciativa legislativa - “Altera o Código de Processo Penal permitindo a 

notificação eletrónica de advogados e defensores oficiosos” - traduz sinteticamente o seu objeto, 

mostrando-se conforme ao disposto no n.º 2 do artigo 7.º da Lei n.º 74/98, de 11 de novembro, 

conhecida como lei formulário1, embora em caso de aprovação possa ser objeto de 

aperfeiçoamento, em sede de apreciação na especialidade ou em redação final. 

 

Segundo as regras de legística formal, “o título de um ato de alteração deve referir o título do ato 

alterado, bem como o número de ordem de alteração”2. Consultando o Diário da República 

Eletrónico constata-se que até à presente data o Código de Processo Penal, aprovado pelo Decreto-

Lei n.º 78/87, de 17 de fevereiro, foi alterado pelos Decretos-Leis n.os 387-E/87, de 29 de dezembro 

                                                           
1 Lei n.º 74/98, de 11 de novembro, que estabelece um conjunto de normas sobre a publicação, a identificação e o 
formulário dos diplomas, alterada e republicada pelas Leis n.os 2/2005, de 24 de janeiro, 26/2006, de 30 de junho, 42/2007, 
de 24 de agosto, e 43/2014, de 11 de julho. 
2 Duarte, David et al (2002), Legística. Coimbra, Almedina, pág. 201. 

http://data.dre.pt/eli/dec-lei/274/2009/10/02/p/dre/pt/html
http://data.dre.pt/eli/dec-lei/274/2009/10/02/p/dre/pt/html
https://www.cnpd.pt/bin/decisoes/Par/40_36_2017.pdf
https://dre.pt/
https://dre.pt/
https://dre.pt/application/conteudo/662562
https://dre.pt/application/conteudo/662562
https://dre.pt/application/file/25346100


 
Nota Técnica 

 

Proposta de Lei n.º 96/XIII (3.ª) 

Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias (1.ª) 

 

e 212/89, de 30 de junho, pela Lei n.º 57/91, de 13 de agosto, pelos Decretos-Leis n.os 423/91, de 30 

de outubro, 343/93, de 1 de outubro, e 317/95, de 28 de novembro, pelas Leis n.os 59/98, de 25 de 

agosto, 3/99, de 13 de janeiro, e 7/2000, de 27 de maio, pelo Decreto-Lei n.º 320-C/2000, de 15 de 

dezembro, pelas Leis n.os 30-E/2000, de 20 de dezembro, e 52/2003, de 22 de agosto, pelo Decreto-

Lei n.º 324/2003, de 27 de dezembro, pela Lei n.º 48/2007, de 29 de agosto, pelo Decreto-Lei n.º 

34/2008, de 26 de fevereiro, pelas Leis n.os 52/2008, de 28 de agosto, 115/2009, de 12 de outubro, 

26/2010, de 30 de agosto, e 20/2013, de 21 de fevereiro, pela Lei Orgânica n.º 2/2014, de 6 de 

agosto, e pelas Leis n.os 27/2015, de 14 de abril, 58/2015, de 23 de junho, 130/2015, de 4 de 

setembro, 1/2016, de 25 de fevereiro, 40-A/2016, de 22 de dezembro, 24/2017, de 24 de maio, 

30/2017, de 30 de maio, e 94/2017, de 23 de agosto. 

 

Assim, em caso de aprovação, esta constituirá a vigésima nona alteração ao Código de Processo 

Penal3, pelo que se sugere o seguinte título: “Permite a notificação eletrónica de advogados e 

defensores oficiosos, procedendo à vigésima nona alteração ao Código de Processo Penal”. 

 

Segundo o n.º 1 do artigo 6.º da lei formulário, “Os diplomas que alterem outros devem indicar o 

número de ordem da alteração introduzida” (preferencialmente no título) “e, caso tenha havido 

alterações anteriores, identificar aqueles diplomas que procederam a essas alterações, ainda que 

incidam sobre outras normas” (no articulado). Nesse sentido, o artigo 1.º da Proposta de Lei refere o 

número de ordem de alteração que deveria constar também do título, mas não faz referência aos 

diplomas que introduziram alterações anteriores, o que deve ser acrescentado ao artigo 2.º da 

iniciativa em sede de apreciação na especialidade. 

 

Não se verificam quaisquer dos requisitos de republicação de diplomas alterados, previstos no artigo 

6.º da lei formulário (cfr. alínea a) do n.º 3, que exceciona os Códigos do dever de republicação de 

diplomas legais que tenham sido alvo de mais do que três alterações). 

 

Em caso de aprovação esta iniciativa revestirá a forma de lei, nos termos do n.º 3 do artigo 166.º da 

Constituição, pelo que deve ser objeto de publicação na 1.ª série do Diário da República, em 

conformidade com o disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 3.º da lei formulário. 

 

No que respeita ao início de vigência, o artigo 3.º desta Proposta de Lei estabelece que a sua 

entrada em vigor ocorrerá no prazo de 15 dias após publicação, mostrando-se assim conforme com 

                                                           
3 A versão apresentada foi consolidada pela Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa 

http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=199&tabela=leis&so_miolo=&
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=199&tabela=leis&so_miolo=&


 
Nota Técnica 

 

Proposta de Lei n.º 96/XIII (3.ª) 

Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias (1.ª) 

 

o previsto no n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 74/98, de 11 de novembro, segundo o qual os atos 

legislativos “entram em vigor no dia neles fixado, não podendo, em caso algum, o início de vigência 

verificar-se no próprio dia da publicação”. 

 

Nesta fase do processo legislativo, a iniciativa em apreço não nos parece suscitar outras questões 

em face da lei formulário. 

 

III. Enquadramento legal e doutrinário e antecedentes 

 

Enquadramento legal nacional e antecedentes 

O Código de Processo Penal (CPP)4 foi aprovado pelo Decreto-Lei n.º 78/87, de 17 de fevereiro, no 

uso da autorização legislativa conferida pela Lei n.º 43/86, de 26 de setembro. 

 

Este diploma sofreu diversas alterações ao longo da sua vigência tendo sido mais recentemente 

alterado pelas Leis n.os 24/2017, de 24 de maio, 30/2017, de 30 de maio e 94/2017, de 23 de agosto. 

 

O objeto principal da presente Proposta de Lei prende-se com a questão das notificações em 

processo penal, cujas regras gerais se encontram previstas no artigo n.º 113.º do CPP, podendo ser 

efetuadas de quatro formas: 

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

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

 Pela via postal simples, por meio de carta ou aviso, nos casos expressamente previstos; e 

 Pela via edital e anúncios, nos casos em que a lei expressamente o admitir. 

 

Estas modalidades de notificação são aplicáveis às partes, exceto quando exista advogado ou 

defensor nomeado, caso em que também podem ser feitas através de telecópia, se outra forma não 

resultar da lei, conforme previsto no n.º 11 do referido preceito legal, não podendo porém o 

advogado ou defensor nomeado ser notificado por via edital ou anúncios, de acordo com esta 

mesma disposição. 

                                                           
4 Diploma apresentado de forma consolidada, retirado do portal da Internet do Diário da República Eletrónico. 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/107958259/201710111747/exportPdf/maximized/1/cacheLevelPage?rp=indice
http://dre.pt/pdf1s/1986/09/22200/27312737.pdf
https://dre.pt/application/file/a/107059866
https://dre.pt/application/file/a/107098738
https://dre.pt/application/file/a/108039215
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/107958259/201710111747/73480206/diploma/indice?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/107958259/201710111747/exportPdf/maximized/1/cacheLevelPage?rp=indice
http://www.dre.pt/
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Com a presente iniciativa, altera-se a forma preferencial de notificação dos advogados e defensores 

nomeados nos processos de natureza penal, utilizando-se a notificação por via eletrónica e, em caso 

de indisponibilidade desta, as formas atualmente em vigor.5 

 

A regulamentação da tramitação eletrónica dos processos nos tribunais judiciais de 1.ª instância é 

feita através da Portaria n.º 280/2013, de 26 de agosto. Esta Portaria, apresentada de forma 

consolidada, na versão disponibilizada pelo portal da Internet do Diário da República Eletrónico, foi 

alterada pela Portaria n.º 170/2017, de 25 de maio, que para além de permitir o acesso a processos 

de natureza executiva por via eletrónica às partes, e não apenas aos advogados e solicitadores, 

determinou também a aplicação do regime de tramitação eletrónica, por aquela regulada, aos 

processos de natureza penal (a partir da fase de julgamento), aos de natureza contraordenacional 

(quando presentes ao juiz) e aos de promoção e proteção de crianças e jovens em perigo (a partir 

do requerimento para abertura da fase jurisdicional). 

 

No entanto, para que no âmbito processual penal seja possível ao tribunal adotar a notificação por 

via eletrónica aos advogados e defensores nomeados, é necessário que esta seja consagrada 

expressamente no CPP. Esta forma de notificação é a utilizada para notificação dos advogados e 

defensores nomeados para os processos de natureza civil, conforme previsto no artigo 132.º do 

Código de Processo Civil (CPC). 

 

A uniformização da forma de tramitação e notificação processual entre as várias jurisdições é uma 

das medidas constantes do Programa do XXI Governo Constitucional, no qual é prevista uma 

simplificação e modernização das ferramentas informáticas de tramitação processual, adotando, 

entre outras, iniciativas com vista à “resolução dos problemas e (a)o desenvolvimento de uma nova 

versão do sistema de gestão processual CITIUS, contemplando novas funcionalidades, tendendo ao 

uso de uma aplicação única de gestão processual em todas as jurisdições.” 

 

Enquadramento internacional 

A legislação comparada é apresentada para os seguintes Estados-Membros da União Europeia: 

Espanha e França. 

 

 

                                                           
5 De referir que, o envio de peças processuais em processos de natureza penal pode ser feito através de correio eletrónico, 

conforme consta do Acórdão de fixação de jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça n.º 3/2014, de 15 de abril. 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/107065818/201710111810/exportPdf/maximized/1/cacheLevelPage?rp=indice
https://dre.pt/application/file/a/107078124
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/107958259/201710111747/exportPdf/maximized/1/cacheLevelPage?rp=indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/107055833/201710111858/73436457/diploma/indice?q=c%C3%B3digo+de+processo+civil
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/107055833/201710111858/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=indice
https://www.portugal.gov.pt/ficheiros-geral/programa-do-governo-pdf
https://dre.pt/application/dir/pdf1sdip/2014/04/07400/0244002447.pdf
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ESPANHA 

As notificações judiciais de natureza penal são efetuadas de acordo com o disposto nos artigos 

166.º e seguintes do Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal. 

 

No terceiro parágrafo do artigo 166.º é expressamente previsto que as notificações, citações e locais 

se praticam da forma prevista na Ley de Enjuiciamiento Civil. 

  

Neste sentido e de acordo com o preceituado no n.º 2 do artigo 152. da Ley de Enjuiciamiento Civil, 

os atos de comunicação praticam-se por meios eletrónicos quando os intervenientes no processo 

estão obrigados à utilização desses meios, através da utilização dos sistemas eletrónicos existentes 

na Administração da Justiça ou quando, sem estar obrigados à sua utilização, optem por o fazer.  

 

Todos os profissionais da justiça estão obrigados a utilizar os sistemas telemáticos ou eletrónicos 

existentes na administração da justiça, de acordo com o preceituado no n.º 1 do artigo 273. da Ley 

de Enjuiciamiento Civil. 

 

O sistema eletrónico de comunicações judiciais, denominado LEXNET, foi introduzido pelo Real 

Decreto 84/2007, de 26 de enero, tendo sido alvo de uma reforma profunda em 2015, através do 

Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre. 

  

De acordo com a disposição final quarta da reforma de 2015, conjugada com o artigo 5. e o Anexo II 

do mencionado diploma, com efeitos a partir de 1 de janeiro de 2016, todos os profissionais da 

justiça (advogados, funcionários, magistrados, entre outros) estão obrigados a utilizar a plataforma 

LEXNET como plataforma de comunicação judicial. 

 

Sobre esta plataforma, a Ordem dos Advogados de Madrid publicou, no seu sítio na Internet, um 

documento com diversa informação sobre a sua forma de utilização. 

 

FRANÇA 

A possibilidade de notificação por via eletrónica em geral surgiu, no âmbito do processo civil, com o 

Décret n.° 2012-366, du 15 mars 2012, relatif à la signification des actes d'huissier de justice par voie 

électronique et aux notifications internationales. Este diploma modificou diversos preceitos do 

http://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1882-6036
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-323&p=20170527&tn=1
http://boe.es/boe/dias/2007/02/13/pdfs/A06239-06244.pdf
http://boe.es/boe/dias/2007/02/13/pdfs/A06239-06244.pdf
http://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-12999
https://web.icam.es/bucket/LEXNET%20%20PREGUNTAS%20FRECUENTES%20.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025524395&fastPos=3&fastReqId=638381798&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025524395&fastPos=3&fastReqId=638381798&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte


 
Nota Técnica 

 

Proposta de Lei n.º 96/XIII (3.ª) 

Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias (1.ª) 

 

Código de Processo Civil e de alguma legislação avulsa pertinente, conformando-os com a nova 

forma de notificação de atos judiciais, mais célere e expedita, assim criada. 

 

A consulta efetuada à base de dados legislativa oficial francesa não permitiu encontrar disposições 

que expressamente prevejam a notificação eletrónica de atos em processo penal. 

IV. Iniciativas legislativas e petições pendentes sobre a mesma matéria 

Efetuada consulta à base de dados da Atividade Parlamentar (AP), não se encontrou qualquer 

iniciativa legislativa ou petição pendente sobre matéria idêntica nesta data. 

 

V. Consultas e contributos 

Foi solicitada a 11 de outubro de 2017 a emissão de pareceres ao Conselho Superior da 

Magistratura, ao Conselho Superior do Ministério Público, à Ordem dos Advogados, à Ordem dos 

Solicitadores e Agentes de Execução, bem como à Comissão Nacional de Proteção de Dados. Quer 

estes, quer os demais contributos que forem recebidos neste âmbito serão disponibilizados no site 

da Assembleia da República, mais especificamente na página eletrónica da presente iniciativa. 

 

VI. Apreciação das consequências da aprovação e dos previsíveis encargos com a sua 

aplicação 

Em face da informação disponível, não é possível determinar ou quantificar eventuais encargos 

resultantes da aprovação da presente iniciativa. Não obstante o Governo não ter junto 

documentação relativa à avaliação de impacto legislativo ex ante, deve referir-se que na exposição 

de motivos é mencionado que “a avaliação de impacto efetuada pelo Ministério da Justiça 

respeitante” às vertentes da melhoria da celeridade processual e de redução de custos com o 

sistema de justiça “concluiu que as mesmas originarão uma poupança de cerca de 25 000 horas de 

trabalho para os funcionários judiciais, ou seja, o equivalente ao trabalho anual de 16 funcionários, 

bem como uma redução de custos com o envio de correio postal que rondará os 1,7 milhões de 

euros anuais.” Em relação à “ (…) alteração do regime de expedição das notificações efetuadas por 

correio, (…) ” estima-se que, “de acordo com a avaliação de impacto efetuado, o facto de os 

funcionários deixarem de ter que imprimir, dobrar e colocar num envelope uma notificação, bem 

como de assegurar o preenchimento, no envelope, dos dados do notificado permitirá poupar 

anualmente, e quando aplicável a todas as áreas processuais, cerca de 300 mil horas de trabalho.” 

 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41720

