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Proposta de Lei n.º 205/XIII

Exposição de Motivos

Um dos desígnios do XXI Governo Constitucional para a área da justiça, assumido no seu 

Programa de Governo, passa por «melhorar a qualidade do acesso ao sistema de apoio 

judiciário no sentido de prestar um melhor serviço a quem dele necessite».

De facto, ao longo dos anos, têm sido detetadas diversas fragilidades no atual sistema de 

acesso ao direito, que, na prática, têm dificultado o efetivo acesso aos tribunais e à justiça a 

cidadãos economicamente carenciados e a pessoas coletivas incapazes de suportar, no todo 

ou em parte, os custos que lhe são inerentes. Assim, a presente proposta de lei apresenta 

uma série de medidas que, mantendo os traços fundacionais do sistema de acesso ao direito 

já em funcionamento, lhe introduz um significativo conjunto de alterações e adaptações 

que procuram ir ao encontro da satisfação das carências identificadas. 

Assim, a presente proposta de lei cria um novo regime jurídico do acesso ao direito e aos 

tribunais, revogando a Lei n.º 34/2004, de 29 de julho, e alterando o Decreto-Lei n.º 

71/2005, de 17 de março, que transpõe a Diretiva n.º 2003/8/CE, do Conselho, de 27 de 

janeiro, relativa à melhoria do acesso à justiça nos litígios transfronteiriços através do 

estabelecimento de regras mínimas comuns relativas ao apoio judiciário no âmbito desses 

litígios.

Tendo em vista garantir um correto funcionamento do sistema e uma articulação 

verdadeiramente concertada de todas as entidades envolvidas, a presente proposta de lei 

estabelece que a promoção do sistema de acesso ao direito se efetiva através de dispositivos 

de cooperação entre o Estado e, designadamente, as associações públicas representativas 

das profissões forenses, bem como outras entidades públicas ou privadas de reconhecido 
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mérito, nomeadamente nas áreas da informação jurídica e da formação aos profissionais 

forenses.

A fim de assegurar a eficácia dos serviços prestados aos beneficiários de proteção jurídica e 

a qualificação dos profissionais que os prestam, a Ordem dos Advogados e a Ordem dos 

Solicitadores e dos Agentes de Execução devem garantir formação adequada a todos os 

profissionais inscritos no sistema. Para tal, com o intuito de garantir uma formação 

integrada com os demais profissionais envolvidos na administração da justiça, incumbe-se 

estas Ordens de proceder, no âmbito da elaboração dos planos anuais de formação nas 

áreas do sistema de acesso ao direito, à audição do Centro de Estudos Judiciários,

procurando-se, também por esta via, incrementar a qualidade do serviço prestado.

No que concerne à vertente de informação jurídica, a presente proposta de lei mantém 

incólume o dever de informar atualmente previsto. A este respeito, a grande novidade que 

cumpre assinalar prende-se com a previsão de que os meios tecnológicos de difusão de 

informação passam a estar incluídos nas formas legalmente previstas de disseminação da 

informação jurídica, acompanhando-se o tempo em que vivemos, em que estas formas de 

comunicação assumem, cada vez mais, um papel mais preponderante na formação e na 

informação de todos.

No plano da proteção jurídica, por seu lado, a presente proposta de lei contempla um vasto 

conjunto de soluções em que a novidade marca a diferença, sempre em proveito dos 

destinatários de proteção jurídica.

Assim, no que concerne ao âmbito objetivo do sistema, respondendo aos anseios de 

muitos, há muito manifestados mas nunca concretizados, aos interesses coletivos ou difusos 

e aos direitos só indireta ou reflexamente lesados ou ameaçados de lesão é conferida 

proteção equivalente àquela que a lei já confere à proteção de interesses próprios dos 

beneficiários do sistema. No mesmo passo, cuida-se de definir as circunstâncias em que tal 

proteção é conferida, de molde a prevenir custos excessivos e uma correta e legítima defesa 

de interesses de natureza coletiva, cuja defesa se encontrava vedada aos cidadãos mais 
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desfavorecidos, por falta de regime que fixasse as condições de exercício de tais posições 

jurídicas perante os meios jurisdicionais existentes para o efeito.

Por outro lado, a presente proposta de lei alarga claramente o leque de situações em que 

pode ser requerido o apoio judiciário, quiçá o mais expressivo benefício concedido no 

contexto da proteção jurídica, passando a lei a prever, expressamente, que o regime de 

apoio judiciário se aplica em todos os tribunais estaduais, qualquer que seja a forma de 

processo, e também no âmbito da arbitragem necessária institucionalizada, nos julgados de 

paz e nas estruturas de resolução alternativa de litígios e centros de arbitragem identificados 

em portaria do membro do Governo responsável pela área da justiça. Aliás, a este 

propósito cumpre referir que a proposta fixa os mecanismos necessários para que os 

serviços de justiça prestados pelos meios de resolução alternativa de litígios sejam 

devidamente remunerados, definindo, claramente, os limites de tal remuneração, o que 

permite superar uma dificuldade detetada na aplicação do sistema ainda vigente à qual não 

foi possível dar cabal resposta.

Mas o regime ora proposto não se fica por aqui. Na verdade, a proposta acrescenta ainda 

que o apoio judiciário pode ser concedido nos processos de contraordenação, bem como 

nos processos da competência do Ministério Público e nos que corram nas conservatórias, 

nos notários e nas entidades da Administração Pública.

Também no plano subjetivo sai reforçada a tutela de pessoas até agora desprotegidas, o que 

dá resposta ao desiderato de aproximar a justiça de cidadãos e de empresas, em termos 

verdadeiramente substanciais. Para tal, aposta-se no redesenho do conceito de insuficiência 

económica, seja no que toca a pessoas singulares, seja no que se reporta a pessoas coletivas.

Quanto às primeiras, harmoniza-se o conceito de insuficiência económica tendo por 

referência o novo regime previsto no Decreto-Lei n.º 120/2018, de 27 de dezembro, que 

estabelece regras uniformes para a verificação da situação de insuficiência económica a ter 

em conta no reconhecimento do direito à atribuição e manutenção dos apoios sociais ou 



PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

4

subsídios sujeitos a condição de recursos.

Visa-se, assim, uma harmonização de critérios na atribuição do benefício de proteção 

jurídica nas suas diversas modalidades, tornando o regime mais equitativo em termos de 

otimização e maximização da satisfação das necessidades de todos, a par do que se 

pretende garantir tendo por referência comum os demais benefícios sociais existentes.

Quanto às segundas, passa a prever-se que também as pessoas coletivas com fins lucrativos 

e os estabelecimentos individuais de responsabilidade limitada que estejam impossibilitados 

de cumprir pontualmente as suas obrigações não vencidas, mas previsíveis a curto prazo,

ou que apresentem dificuldades sérias no cumprimento pontual das suas obrigações, 

designadamente por falta de liquidez, possam beneficiar da proteção jurídica prevista na 

presente proposta de lei. Dá-se, assim, resposta a uma pretensão há muito manifestada por 

diversos setores e entidades, entre os quais avulta o Provedor de Justiça, que vêm 

defendendo a necessidade de se conferir às pessoas coletivas e entes equiparáveis igualdade 

de acesso ao direito e aos tribunais, pelo que sai reforçado e se aprofunda o direito 

fundamental de acesso ao direito, pilar indiscutível e essencial do Estado de direito 

democrático em que vivemos.

Por outro lado, tendo em vista possibilitar o alargamento da base subjetiva de proteção 

jurídica sem fazer perigar o equilíbrio e a sustentabilidade do sistema, e reconhecendo que 

nem todas as situações de insuficiência económica merecem idêntica proteção, opta-se por 

instituir um modelo de proteção baseada no escalonamento dos benefícios concedidos, 

substituindo-se o modelo de pagamentos faseados que, em vigor desde 2008, não logrou 

atingir o resultado esperado.

Assim, no que concerne às pessoas singulares, o nível de proteção jurídica conferida passa a 
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variar de acordo com o escalão em que se integre o rendimento médio mensal do agregado 

familiar: quanto menor o rendimento, maior o nível de proteção conferida.

Importa também mencionar que o conceito de insuficiência económica das pessoas 

coletivas com fins lucrativos, bem como dos estabelecimentos individuais de 

responsabilidade limitada, encontra densificação legal nesta proposta, a fim de se evitarem 

controvérsias interpretativas que dificultem a aplicação tão objetiva quanto possível do 

regime em presença. Assim, a situação de insuficiência económica destas entidades passa a 

ser aferida em função do incumprimento generalizado de determinadas obrigações e da 

relação entre passivo e ativo, cujo valor de referência varia em função do tamanho da 

entidade.

Outro dos aspetos a que a presente proposta de lei procura dar resposta prende-se com a 

necessidade de tornar efetivo o procedimento de cancelamento da proteção jurídica, 

nomeadamente sempre que certo beneficiário venha a adquirir meios suficientes para poder 

dispensá-la. De facto, o regime até agora em vigor, embora preveja uma disciplina que 

busca dar resposta a estas situações, tem-se mostrado de eficácia muito reduzida. Assim, 

enumeram-se as entidades competentes para ter a iniciativa de solicitar aos serviços da 

segurança social a reapreciação da situação de certo beneficiário, definindo-se, também, o 

procedimento que deve ser adotado para tal efeito.

De molde a reforçar a capacidade financeira do sistema e uma equitativa repartição do 

esforço inerente ao seu financiamento, passa a prever-se, por outro lado, que um terço do 

produto do vencimento total ou parcial, pelo beneficiário, de uma causa responde de 

imediato pelos custos resultantes da concessão de proteção jurídica, até à concorrência 



PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

6

destes, aplicando-se com as necessárias adaptações os limites atinentes à penhorabilidade,

previstos na lei processual civil.

Como se afigura facilmente compreensível, o regime que consta da presente proposta de lei 

encerra um significativo alargamento da base de beneficiários que poderão valer-se de 

proteção jurídica. Tal implica, a par de uma criteriosa gestão financeira do sistema, que 

sejam encontrados mecanismos de otimização dos recursos alocados ao seu 

funcionamento. Nesta linha, mostra-se imperiosa a necessidade de se retirarem do sistema 

questões que, verdadeiramente, não têm de o ocupar. Para tal, aproveita-se o mecanismo da 

consulta jurídica para proceder a uma avaliação prévia do fundamento das pretensões que 

têm por escopo a propositura de uma ação judicial, podendo ser afastadas as questões não 

carecidas de tutela jurídica, bem como as questões manifestamente simples em que não seja 

necessária a intervenção de mandatário judicial para promoção do patrocínio.

Uma tal solução, já experimentada outrora com mitigado sucesso, é recuperada na presente 

proposta de lei, pelos benefícios que se lhe reconhecem em termos de racionalização do 

uso do sistema de acesso ao direito e aos tribunais, tendo sido gizado um procedimento 

específico que pretende dar certeza à utilização da consulta jurídica para efeitos de 

apreciação do fundamento de certa pretensão judiciária.

Ainda a respeito deste novo mecanismo de apreciação dos fundamentos da pretensão de 

índole judiciária, sublinha-se que a proposta de lei prevê uma adequada garantia de 

segurança dos beneficiários que vejam negada a sua pretensão por falta de fundamento. 

Nestes casos, é colocado à sua disposição um mecanismo de impugnação simples que se 

espera dar resposta às solicitações que venham a ter lugar, o que materializa um verdadeiro 

direito ao contraditório e à reapreciação da pretensão do beneficiário.

Importa ainda mencionar que, de modo a estimular o recurso aos meios de resolução 
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alternativa de litígios de índole mais informal, como sejam a mediação e a conciliação 

informais, se carreia para a consulta jurídica a prestação de apoio na utilização daqueles 

mecanismos, bem como a prática de outras diligências informais de índole conciliatória que 

permitam a superação do litígio.

Por seu lado, importa sublinhar que, para prevenir a ocorrência de conflitos de interesses, 

impede-se que o profissional forense que haja prestado a consulta jurídica através da qual 

haja sido apreciado o fundamento de uma pretensão jurídica de natureza judiciária seja 

designado como patrono no âmbito do mesmo processo.

Outro aspeto que também merece uma nova abordagem na presente proposta de lei 

prende-se com a criação de condições para que o beneficiário de proteção jurídica possa

usufruir, em termos efetivos, verificadas que sejam certas circunstâncias de competência, 

do patrocínio de um solicitador. Com efeito, embora tal possibilidade já conste do regime 

em vigor, facto é que a mesma previsão não logrou atingir os seus resultados, o que com o 

novo regime se pretende evitar.

Outra das matérias que merece destaque no regime ora proposto prende-se com a 

simplificação das modalidades de apoio judiciário a conceder, posto que a vigência do 

regime atual demonstrou que um elevado número de modalidades ao dispor dos 

requerentes não facilita necessariamente a tarefa de perceber que medida se ajusta melhor à 

defesa dos seus direitos e interesses legalmente protegidos. Nesta medida, opta-se por 

reduzir e concentrar o apoio prestado em três modalidades distintas e de fácil apreensão 

por todos os destinatários, assim se contribuindo para a compreensão do sistema jurídico e 

para a sua transparência e eficácia. De realçar, não obstante, que a redução do número de 

modalidades de apoio judiciário não significa, de modo algum, uma compressão do apoio 
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prestado neste capítulo, pois as novas modalidades cobrem e, até, superam as modalidades 

atualmente existentes. 

Como já antes se sublinhou, mas não será de mais reiterar, face à mudança de paradigma 

que subjaz a tal abordagem, o requerente é elegível para a concessão total ou parcial das 

modalidades referidas anteriormente, de acordo com a respetiva situação de insuficiência 

económica, nos termos dos escalões definidos na presente proposta. Trata-se, por 

consequência, de otimizar recursos, dirigindo-os a quem, de facto, deles mais precisa para, 

com toda a legitimidade que a cidadania lhe empresta, poder fazer valer os seus direitos e 

interesses legalmente protegidos, ainda que de índole coletiva.

Como medida de prevenção de que os beneficiários de proteção jurídica que beneficiam de 

apoio parcial entregam ao Estado as importâncias que são devidas para obterem o 

benefício requerido, a proposta de lei prevê um regime de responsabilidade pelos 

pagamentos remanescentes que se considera efetivo e capaz de contribuir para a 

solvabilidade do sistema.

Por outro lado, passa a prever-se que cada entidade perante a qual corre um processo ou 

procedimento em que é concedido apoio judiciário suporte a não arrecadação de receitas 

inerentes à tramitação do mesmo. Procura-se, assim, uma redistribuição do esforço pela 

concessão de proteção jurídica por todo o Estado, já que é seu dever e das entidades que o 

compõem, em sentido amplo, garantir o acesso ao direito e aos tribunais, nos termos do 

artigo 18.º da Constituição. 

Traço também marcante do regime constante da presente proposta de lei é o facto de todo 

o procedimento para pedido de proteção jurídica passar a basear-se no preenchimento e 
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submissão de um formulário eletrónico, a que se segue a organização de um procedimento 

desmaterializado. A articulação das diversas entidades públicas envolvidas através deste 

meio permitirá certamente evitar os atrasos na tramitação e na troca de informação que 

reconhecidamente afetam a marcha dos pedidos de proteção jurídica, a que urge pôr cobro.

Outra das matérias em que o regime ora proposto segue por caminho bem distinto daquele

que vinha sendo trilhado é a determinação de que as execuções passam a ser tramitadas por 

agentes de execução, deixando de estar confiadas aos oficiais de justiça que, até agora, vêm 

assumindo essas funções. Procura-se, assim, realizar, em mais uma das suas plúrimas 

dimensões, a efetivação do princípio da igualdade e a eliminação de uma certa 

discriminação até agora aceite pelo sistema de acesso ao direito, por não se possibilitar 

àqueles que mais desfavorecidos são, do ponto de vista económico, o acesso aos 

profissionais que, atualmente, mais especializados e apetrechados se encontram para 

tramitar as execuções. Esta alteração implica a definição de um conjunto significativo de 

regras que procuram disciplinar, no seu conjunto, a forma de nomeação, de tramitação e de 

remuneração dos agentes de execução que passarão a prestar serviços no âmbito do sistema 

de acesso ao direito e aos tribunais.

Quanto ao defensor oficioso, com pequenos ajustamentos resultantes da necessidade de 

adaptar o sistema à tramitação eletrónica do processado, mantém-se, de modo geral, a 

disciplina até agora consagrada na lei.

No que respeita à necessidade de se reforçar a qualidade do sistema, a proposta de lei prevê 

agora a exclusão do sistema de acesso ao direito dos profissionais forenses que não 

observem as regras do exercício do patrocínio e da defesa oficiosa, atribuindo às respetivas 
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associações públicas profissionais a faculdade de tomar tal decisão.

Por seu lado, inovadora é também a criação de um Observatório do sistema de acesso ao 

direito e aos tribunais, entidade responsável por assegurar o controlo de qualidade e a 

supervisão contínua deste sistema.

Tal observatório será composto por três representantes designados pelo membro do 

Governo responsável pela área da justiça, dois representantes designados pela Ordem dos 

Advogados, um representante designado pela Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de 

Execução, um representante designado pela Ordem dos Notários e um representante 

designado pelo membro do Governo responsável pela área da segurança social, assim se 

garantindo a representatividade dos setores com atuação no contexto da proteção jurídica.

Foram ouvidos o Conselho Superior da Magistratura, a Procuradoria-Geral da República, a 

Ordem dos Advogados, a Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução e a Ordem dos 

Notários.

Foi promovida a audição do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, da 

Associação Sindical dos Juízes Portugueses, do Sindicato dos Magistrados do Ministério 

Público, do Sindicato dos Funcionários Judiciais e do Sindicato dos Oficiais de Justiça.

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 pedido de prioridade e urgência:

Artigo 1.º

Objeto

1 - A presente lei aprova o novo regime jurídico do acesso ao direito e aos tribunais.
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2 - A presente lei procede, ainda, à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 71/2005, de 17 de 

março, que transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2003/8/CE, do 

Conselho, de 27 de Janeiro, relativa à melhoria do acesso à justiça nos litígios 

transfronteiriços através do estabelecimento de regras mínimas comuns relativas ao 

apoio judiciário no âmbito desses litígios, desenvolvendo o regime previsto na Lei n.º 

34/2004, de 29 de julho.

Artigo 2.º

Aprovação do novo regime jurídico do acesso ao direito e aos tribunais

A presente lei aprova o novo regime jurídico do acesso ao direito e aos tribunais, o qual é 

publicado em anexo e faz dela parte integrante.

Artigo 3.º

Alteração ao Decreto-Lei n.º 71/2005, de 17 de março

Os artigos 1.º, 3.º, 4.º e 10.º a 13.º do Decreto-Lei n.º 71/2005, de 17 de março, passam a 

ter a seguinte redação:

«Artigo 1.º

[…]

O presente decreto-lei completa a transposição para a ordem jurídica interna 

da Diretiva n.º 2003/8/CE, do Conselho, de 27 de janeiro, relativa à melhoria 

do acesso à justiça nos litígios transfronteiriços, através do estabelecimento de 

regras mínimas comuns relativas ao apoio judiciário no âmbito desses litígios, 

desenvolvendo o regime previsto no regime de acesso ao direito e aos 

tribunais.

Artigo 3.º



PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

12

[…]

No caso de pedido de apoio judiciário apresentado por residente noutro 

Estado membro da União Europeia para ação em que os tribunais portugueses 

sejam competentes, o apoio judiciário, a conceder nos termos do regime de 

acesso ao direito e aos tribunais, abrange ainda os seguintes encargos 

específicos decorrentes do caráter transfronteiriço do litígio:

a) […];

b) […];

c) […].

Artigo 4.º

[…]

1 -[…].

2 -O apoio pré-contencioso visa assegurar a assistência jurídica do requerente 

até à receção do pedido de proteção jurídica no Estado membro do foro e é 

prestado nos termos e segundo as regras da consulta jurídica prevista no 

regime de acesso ao direito e aos tribunais.

Artigo 10.º

[…]

1 -[…]:

a) […];

b) […];

c) [Revogada].
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2 -A decisão que recuse a transmissão de um pedido de proteção jurídica é 

impugnável judicialmente, aplicando-se, com as necessárias adaptações, o 

disposto nos artigos 32.º e 33.º do regime de acesso ao direito e aos 

tribunais.

3 -[…].

Artigo 11.º

[…]

1 -[…].

2 -O pedido de apoio pré-contencioso previsto no artigo 4.º é formulado no 

modelo aprovado nos termos do n.º 2 do artigo 26.º do regime de acesso ao 

direito e aos tribunais.

Artigo 12.º

[…]

1 -[…].

2 -No caso de litígio transfronteiriço em que os tribunais competentes 

pertençam a outro Estado membro da União Europeia, a competência para 

a decisão sobre a concessão de apoio pré-contencioso é da entidade 

competente para decidir sobre a concessão de proteção jurídica, nos termos 

previstos no regime de acesso ao direito e aos tribunais.

Artigo 13.º

[…]

1 -Sem prejuízo do procedimento previsto no regime jurídico de acesso ao 
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direito e aos tribunais, a entidade competente para decidir sobre a concessão 

do pedido de proteção jurídica formulado por residente noutro Estado 

membro da União Europeia deve ter em conta as diferenças de custo de 

vida entre Portugal e o Estado membro de domicílio ou da residência 

habitual do requerente se este fizer prova de que, ainda que não se encontre 

em situação de insuficiência económica de acordo com os critérios previstos 

na lei, não tem condições objetivas para suportar pontualmente os custos 

com o processo em razão dessas diferenças.

2 -[…].»

Artigo 4.º

Regime transitório

1 - As alterações introduzidas pela presente lei aplicam-se apenas aos pedidos de apoio 

judiciário que sejam formulados após a sua produção de efeitos.

2 - Aos processos de apoio judiciário iniciados até à produção de efeitos do presente regime 

é aplicável o regime legal anterior. 

3 - Nos processos judiciais pendentes na data de produção de efeitos do presente regime 

em que ainda não tenha sido requerido o benefício de apoio judiciário, este pode ser 

requerido ao abrigo da presente lei até ao trânsito em julgado da decisão final.

Artigo 5.º

Norma revogatória

São revogados:
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a) A Lei n.º 34/2004, de 29 de julho, na sua redação atual;

b) A alínea c) do n.º 1 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 71/2005, de 17 de março;

c)A Portaria n.º 10/2008, de 3 de janeiro;

d) A Portaria n.º 11/2008, de 3 de janeiro.

Artigo 6.º

Entrada em vigor e produção de efeitos

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

2 - Sem prejuízo do número anterior, a presente lei produz efeitos à data da entrada em 

vigor do decreto regulamentar a que se referem o n.º 2 do artigo 8.º e o n.º 1 do artigo 

9.º do novo regime jurídico do acesso ao direito e aos tribunais.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 9 de maio de 2019.

O Primeiro-Ministro
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A Ministra da Justiça

O Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Parlamentares



PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

17

ANEXO

(a que se refere o artigo 2.º)

Regime jurídico do acesso ao direito e aos tribunais

CAPÍTULO I

Conceção e objetivos

Artigo 1.º

Sistema de acesso ao direito e aos tribunais

1 - O sistema de acesso ao direito e aos tribunais destina-se a assegurar que a ninguém seja 

dificultado ou impedido, em razão da sua condição social, por insuficiência de meios 

económicos, o conhecimento, o exercício ou a defesa dos seus direitos.

2 - O sistema de acesso ao direito e aos tribunais é constituído pelo conjunto das ações e 

dos mecanismos organizados de informação jurídica e de proteção jurídica previstos na 

lei. 

Artigo 2.º

Promoção

1 - O sistema a que se refere o artigo anterior é promovido através de dispositivos de 

cooperação entre o Estado e, designadamente, as associações públicas representativas 

das profissões forenses, bem como outras entidades públicas ou privadas de 

reconhecido mérito, nomeadamente nas áreas da informação jurídica e da formação aos 

profissionais forenses.

2 - O acesso ao direito compreende a informação jurídica e a proteção jurídica. 
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Artigo 3.º

Funcionamento

1 - O sistema de acesso ao direito e aos tribunais assegura aos seus beneficiários serviços 

eficazes, prestados por profissionais devidamente habilitados.

2 - A Ordem dos Advogados e a Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução 

asseguram a formação adequada e especializada dos profissionais inscritos no sistema de 

acesso ao direito, nos termos a definir por regulamento próprio.

3 - Para a elaboração dos planos anuais de formação nas áreas do sistema de acesso ao 

direito, as ordens profissionais referidas no número anterior procedem à audição do 

Centro de Estudos Judiciários.

4 - O Estado garante uma adequada remuneração aos profissionais forenses que, nos 

termos do presente regime, participem no sistema de acesso ao direito e aos tribunais.

5 - A remuneração referida no número anterior é fixada por portaria dos membros do 

Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da justiça, ouvidas as associações 

públicas profissionais representativas dos profissionais forenses inscritos no sistema. 

6 - Na fixação da remuneração a que se referem os números anteriores deve atender-se ao 

grau de complexidade das causas globalmente consideradas, sendo assegurado o respeito 

pelos princípios da justa retribuição e da sustentabilidade do sistema, aferidos mediante 

estudo de impacto prévio elaborado pelo Instituto de Gestão Financeira e 

Equipamentos da Justiça, I.P. (IGFEJ, I.P.).

7 - Os profissionais forenses que prestem serviços no âmbito do acesso ao direito em 

qualquer das suas modalidades não podem auferir, pelos mesmos, qualquer remuneração 

para além daquela a que tiverem direito nos termos do presente regime e respetiva
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regulamentação.

CAPÍTULO II

Informação jurídica

Artigo 4.º

Dever de informação

1 - Incumbe ao Estado realizar, de modo permanente e planeado, ações tendentes a tornar 

conhecido o direito e o ordenamento jurídico, através de formas de comunicação

adaptadas à estrutura da população, com vista a proporcionar um melhor conhecimento 

e exercício dos seus direitos, bem como o cumprimento dos deveres estabelecidos.

2 - A informação jurídica é prestada pelo Ministério da Justiça, em colaboração com todas 

as entidades interessadas, podendo ser celebrados protocolos para esse efeito. 

CAPÍTULO III

Proteção jurídica

SECÇÃO I

Disposições gerais

Artigo 5.º

Âmbito de proteção

1 - A proteção jurídica reveste as modalidades de consulta jurídica e de apoio judiciário.

2 - Sem prejuízo do disposto no número seguinte, a proteção jurídica é concedida para 

questões ou causas em que o beneficiário tenha um interesse próprio e que versem 

sobre direitos diretamente lesados ou ameaçados de lesão.

3 - À proteção jurídica dos interesses coletivos ou difusos e dos direitos só indireta ou 
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reflexamente lesados ou ameaçados de lesão é conferida idêntica proteção, com as 

seguintes especificidades:

a) A todos os requerentes que pretendam a defesa de um mesmo interesse coletivo 

ou difuso apenas deve ser nomeado um patrono e instaurado um processo.

b) Para efeitos da alínea anterior, os serviços da Segurança Social remetem de 

imediato à Ordem dos Advogados, através do sistema de informação, cada pedido 

de apoio judiciário cuja finalidade seja aquela defesa.

4 - No caso de litígio transfronteiriço, em que os tribunais competentes pertençam a outro 

Estado-Membro da União Europeia, a proteção jurídica abrange ainda o apoio pré-

contencioso e os encargos específicos decorrentes do caráter transfronteiriço do litígio, 

nos termos regulados no Decreto-Lei n.º 71/2005, de 17 de março, na sua redação atual.

Artigo 6.º

Beneficiários

1 - Têm direito a proteção jurídica, nos termos do presente regime, os cidadãos nacionais e 

da União Europeia, bem como os estrangeiros e os apátridas com título de residência 

válido num Estado-Membro da União Europeia, que demonstrem estar em situação de 

insuficiência económica, nos termos definidos no artigo seguinte. 

2 - Aos estrangeiros sem título de residência válido num Estado-Membro da União 

Europeia é reconhecido o direito a proteção jurídica, na medida em que ele seja 

atribuído aos portugueses pelas leis do Estado da sua nacionalidade. 

3 - A proteção jurídica não pode ser concedida às pessoas que alienaram ou oneraram todos 

ou parte dos seus bens para se colocarem em condições de o obter, nem, tratando-se de 

apoio judiciário, aos cessionários do direito ou objeto controvertido, quando a cessão 
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tenha sido realizada com o propósito de obter aquele benefício.

Artigo 7.º

Insuficiência económica

1 - Para efeitos do presente regime, encontram-se em situação de insuficiência económica 

as pessoas singulares que não têm condições objetivas para suportar pontualmente os 

custos de um processo, nos termos do disposto no artigo seguinte. 

2 - Encontram-se também em situação de insuficiência económica, para efeitos do presente 

regime:

a) As pessoas coletivas sem fins lucrativos que se encontrem na situação descrita no 

número anterior, aplicável com as adaptações exigíveis pela sua natureza;

b) As pessoas coletivas com fins lucrativos e estabelecimentos individuais de 

responsabilidade limitada que estejam impossibilitados de cumprir pontualmente 

as suas obrigações de vencimento previsível a curto prazo ou que apresentem 

dificuldades sérias no cumprimento pontual das suas obrigações, designadamente 

por falta de liquidez.

Artigo 8.º

Critérios de fixação da insuficiência económica das pessoas singulares

1 - Para efeitos do presente regime, consideram-se em situação de insuficiência económica 

as pessoas singulares que integrem um agregado familiar cujo rendimento médio mensal 

se situe num dos escalões a que se refere o número seguinte.

2 - As condições objetivas a que se reporta o artigo anterior são aferidas, tendo por 

referência o indexante dos apoios sociais (IAS), mediante o enquadramento em quatro 

escalões, em função de limiares de rendimento médio mensal do agregado familiar por 
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escalão, a definir por decreto regulamentar.

3 - O rendimento médio mensal do agregado familiar é apurado nos termos do Decreto-Lei 

n.º 120/2018, de 27 de dezembro, que estabelece as regras uniformes para a 

determinação da situação de insuficiência económica a ter em conta no reconhecimento 

do direito à atribuição e manutenção dos apoios sociais ou subsídios sujeitos a condição 

de recursos. 

4 - O conceito e a composição do agregado familiar do requerente de proteção jurídica são 

os definidos no decreto-lei referido no número anterior.

5 - Excecionalmente, e por motivo justificado, bem como em caso de litígio com um ou 

mais elementos do agregado familiar, a apreciação da situação de insuficiência 

económica do requerente tem em conta apenas o rendimento médio mensal do 

requerente ou deste e de alguns elementos do seu agregado familiar, desde que o solicite.

6 - Se, perante um caso concreto, nomeadamente face ao número anormal de processos ou

ao valor do processo ou processos em que o requerente intervém ou pretende intervir, o 

dirigente máximo dos serviços de segurança social competente para a decisão sobre a 

concessão de proteção jurídica entender que a aplicação dos critérios previstos nos 

números anteriores conduz a uma manifesta negação do acesso ao direito e aos 

tribunais, pode, por despacho especialmente fundamentado, decidir de forma diversa 

daquela que resulta da aplicação dos referidos critérios.

Artigo 9.º

Critérios para a fixação da insuficiência económica das pessoas coletivas e dos 

estabelecimentos individuais de responsabilidade limitada

1 - Para efeitos do presente regime, consideram-se em situação de insuficiência económica 



PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

23

as pessoas coletivas e dos estabelecimentos individuais de responsabilidade limitada e as 

pessoas coletivas sem fins lucrativos, que reúnam um conjunto de critérios a definir por 

decreto regulamentar.

2 - Se, perante um caso concreto, nomeadamente face ao número anormal de processos ou 

ao valor do processo ou processos em que o requerente intervém ou pretende intervir, o 

dirigente máximo dos serviços de segurança social competente para a decisão sobre a 

concessão de proteção jurídica entender que a aplicação dos critérios previstos no 

número anterior conduz a uma manifesta negação do acesso ao direito e aos tribunais,

pode, por despacho especialmente fundamentado, decidir de forma diversa daquela que 

resulta da aplicação dos referidos critérios.

Artigo 10.º

Verificação da insuficiência económica

1 - A verificação da insuficiência económica é efetuada nos termos do Decreto-Lei

n.º 120/2018, de 27 de dezembro.

2 - A prova da insuficiência económica é feita nos termos a definir pelo decreto 

regulamentar a que se referem o n.º 2 do artigo 8.º e o n.º 1 do artigo 9.º.

3 - O requerente de proteção jurídica deve prestar todas as informações que lhe sejam 

solicitadas pelo serviço de segurança social que aprecia o pedido, ficando as pessoas que 

contactem com tais informações sujeitas aos correspondentes deveres de sigilo.

4 - Para comprovar a informação prestada pelo requerente, o serviço que aprecia o pedido 

de proteção jurídica pode requerer quaisquer elementos a entidades públicas ou 

privadas, nos termos do número anterior.

5 - Em caso de dúvida sobre a verificação de uma situação de insuficiência económica, 

pode ser solicitado pelo dirigente máximo do serviço de segurança social que aprecia o 
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pedido que o requerente autorize, por escrito, o acesso a informações e documentos 

bancários e que estes sejam exibidos perante esse serviço e, quando tal se justifique, 

perante a administração tributária.

6 - A informação solicitada nos termos dos números anteriores deve ser fornecida nos 5 

dias subsequentes ao envio do pedido, não havendo lugar ao pagamento de quaisquer 

taxas, emolumentos ou outras quantias a título de contrapartida pela sua prestação.

7 - A recusa em prestar quaisquer informações requeridas ao abrigo do n.º 3 constitui a 

prática de um crime de desobediência qualificada.

8 - Se todos os elementos necessários à prova da insuficiência económica não forem 

entregues com o requerimento de proteção jurídica, os serviços da segurança social 

notificam o requerente, com referência expressa à cominação prevista no número 

seguinte, para que este os apresente no prazo de 10 dias, suspendendo-se o prazo para a 

formação de ato tácito de deferimento.

9 - No termo do prazo de 10 dias referido no número anterior, se o interessado não tiver 

procedido à apresentação de todos os elementos de prova necessários, o requerimento é 

indeferido, sem necessidade de proceder a nova notificação ao requerente.

10 - Para efeitos de verificação da insuficiência económica, podem ser estabelecidos 

protocolos de interconexão de dados entre os serviços competentes da administração 

pública.

Artigo 11.º

Isenções

Estão isentos de impostos, emolumentos e taxas os requerimentos, certidões e quaisquer 

outros documentos pedidos para fins de proteção jurídica. 

Artigo 12.º
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Cancelamento da proteção jurídica

1 - A proteção jurídica é cancelada, quer na sua totalidade quer relativamente a alguma das 

suas modalidades:

a) Se o requerente ou, sendo o caso, o respetivo agregado familiar adquirirem meios 

suficientes para poder dispensá-la; 

b) Se se provar a insubsistência das razões pelas quais foi concedida; 

c)Se se demonstrar que os factos ou documentos que serviram de base à concessão

eram falsos;

d) Se o requerente for condenado como litigante de má-fé por decisão transitada em 

julgado;

e)Se, em ação de alimentos provisórios, for atribuída ao requerente uma quantia para 

custeio da demanda;

f)No caso de reiterada falta de colaboração por parte do requerente.

2 - No caso da alínea a) do número anterior, o requerente deve declarar, logo que o facto se 

verifique, que está em condições de dispensar a proteção jurídica em alguma ou em 

todas as modalidades concedidas, sob pena de ficar sujeito às sanções previstas para a 

litigância de má-fé. 

3 - A proteção jurídica pode ser cancelada pelos serviços da segurança social, oficiosamente 

ou por iniciativa das seguintes entidades: 

a) Ministério Público;

b) Ordem dos Advogados;

c)Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução;

d) Parte contrária;
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e)Patrono nomeado;

f)Oficial de justiça;

g) Agente de execução designado;

h) Entidade responsável pela tramitação do processo ou procedimento no qual ao 

beneficiário foi concedida proteção jurídica;

i)IGFEJ, I.P..

4 - Nas situações previstas nos números anteriores, o beneficiário de proteção jurídica é 

sempre ouvido.

5 - Sendo cancelada a proteção jurídica concedida, a decisão é comunicada à entidade 

responsável pela tramitação do processo ou procedimento no qual ao beneficiário foi 

concedida proteção jurídica e à Ordem dos Advogados ou à Ordem dos Solicitadores e 

dos Agentes de Execução, conforme os casos.

6 - Para efeitos do presente regime, são entidades responsáveis pela tramitação do processo 

ou procedimento as referidas no artigo 21.º.

Artigo 13.º

Caducidade

1 - A proteção jurídica caduca: 

a) Pelo falecimento da pessoa singular ou pela extinção ou dissolução da pessoa 

coletiva a quem foi concedida, salvo se os sucessores na lide, no incidente da sua 

habilitação, juntarem comprovativo do requerimento de proteção jurídica e o 

mesmo vier a ser deferido;

b) Pelo decurso do prazo de 60 dias após a notificação da sua concessão sem que 

tenha sido prestada consulta ou instaurado processo para defesa dos interesses 
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coletivos ou difusos ou dos direitos do beneficiário, por razão a ele imputável.

2 - O apoio judiciário nas modalidades de nomeação e pagamento de honorários de 

patrono é incompatível com o patrocínio pelo Ministério Público nos termos previstos 

no Código de Processo do Trabalho.

Artigo 14.º

Impugnação

Da decisão que determine o cancelamento ou verifique a caducidade da proteção jurídica 

cabe impugnação judicial, que segue o disposto nos artigos 32.º e 33.º.

Artigo 15.º

Reembolsos devidos pelo beneficiário ao Sistema de Acesso ao Direito

1 - Caso o beneficiário de proteção jurídica adquira, depois da concessão do benefício, 

meios económicos suficientes para pagar honorários, despesas, custas, impostos, 

emolumentos, taxas e quaisquer outros encargos de cujo pagamento haja sido declarado 

dispensado ou isento, deve reembolsar a entidade que suportou os custos com o 

benefício do apoio judiciário das importâncias devidas. 

2 - Quando a entidade que suportou os custos com o benefício do apoio judiciário tenha 

conhecimento do cancelamento da proteção jurídica, notifica o beneficiário para, no 

prazo de 10 dias contados da referida notificação, pagar as quantias devidas.

3 - A notificação referida no número anterior deve mencionar expressamente as quantias 

em dívida, com a cominação prevista no n.º 8 do artigo 19.º, sem prejuízo do disposto 

no Regulamento das Custas Processuais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 34/2008, de 26 

de fevereiro, na sua redação atual.

4 - O beneficiário pode requerer que o pagamento das quantias em dívida se efetue em 

prestações.
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5 - Um terço do produto do vencimento total ou parcial, pelo beneficiário, de uma causa 

responde de imediato pelos custos resultantes da concessão de proteção jurídica, até à 

concorrência destes, aplicando-se com as necessárias adaptações os limites previstos no 

artigo 738.º do Código de Processo Civil.

6 - O disposto nos números anteriores não prejudica a instauração de procedimento 

criminal se, para beneficiar da proteção jurídica, o requerente tiver prestado falsas 

declarações ou falsificado documentos.

SECÇÃO II

Consulta jurídica

Artigo 16.º

Âmbito

1 - A consulta jurídica consiste na mera prestação de informação jurídica ou no 

esclarecimento técnico sobre o direito aplicável a questões ou casos concretos nos quais 

avultem interesses coletivos ou difusos, interesses pessoais legítimos ou direitos próprios 

lesados ou ameaçados de lesão.

2 - No âmbito da consulta jurídica que tenha por base uma pretensão judiciária, compete 

aos profissionais forenses designados para a sua prestação:

a) Proceder à apreciação liminar da existência de fundamento legal da pretensão, 

para efeito de nomeação de patrono ou defensor oficioso;

b) Realizar diligências extrajudiciais conducentes à superação da questão;

c)Desencadear os mecanismos informais de mediação ou conciliação aptos para 

superar a questão.

3 - A consulta jurídica é prestada no domicílio profissional dos advogados ou dos 

solicitadores aderentes ao sistema de acesso ao direito e, quanto aos segundos, nos 
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termos definidos no artigo seguinte.

4 - Havendo lugar à nomeação de patrono ou de defensor, o patrocínio é sempre

assegurado por profissional distinto daquele que prestou a consulta jurídica.

Artigo 17.º

Nomeação de solicitador

1 - O beneficiário de apoio judiciário pode optar, por sua iniciativa, pela nomeação de um 

solicitador, sempre que o objeto da consulta jurídica seja também da competência destes 

profissionais.

2 - A opção referida no número anterior é feita no momento do preenchimento do 

formulário eletrónico de proteção jurídica, devendo o requerente preencher os campos 

necessários para se aferir se a matéria em causa cabe nas competências legais dos 

solicitadores.

3 - Sempre que não seja possível determinar se o tema em causa é da competência de 

solicitador, e sempre que o beneficiário não opte pela nomeação de um destes, é-lhe 

nomeado um advogado.

Artigo 18.º

Apreciação liminar

1 - Quando seja requerida a modalidade de nomeação e pagamento de honorários de 

patrono, o mérito da pretensão judiciária é apreciado, tendo em conta, nomeadamente, 

os seguintes parâmetros:

a) Inexistência de fundamento legal ou factual da pretensão;

b) Manifesta simplicidade do caso e inexistência de obrigatoriedade legal de 
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constituição de mandatário;

c)Existência de outros processos ou procedimentos, findos ou pendentes, propostos 

pelo requerente ao abrigo de apoio judiciário, que indiciem um uso indevido do 

sistema.

2 - Para efeitos da alínea c) do número anterior, o advogado ou solicitador consultor recebe 

a listagem dos processos ou procedimentos propostos pelo requerente ao abrigo de 

apoio judiciário, podendo proceder à consulta dos mesmos nos termos que se 

encontrarem previstos na lei.

3 - A apreciação liminar que conclua pela inexistência de mérito da pretensão determina a 

rejeição do pedido, dela cabendo impugnação para o conselho regional em cuja área o 

advogado ou solicitador referido no número anterior exerça a sua atividade, o qual pode 

delegar a competência para a reapreciação definitiva do mérito da pretensão na comissão 

de apoio judiciário cuja constituição, composição e funcionamento é definida por 

regulamento da respetiva ordem profissional.

4 - O resultado da apreciação do mérito é comunicado ao Instituto da Segurança Social, I.P.

(ISS, I.P.), através do sistema de informação.

SECÇÃO III

Apoio judiciário

Artigo 19.º

Modalidades

1 - O apoio judiciário compreende as seguintes modalidades: 

a) Dispensa de taxas processuais, emolumentos e demais encargos com o processo 

ou procedimento, incluindo a designação de agente de execução; 
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b) Nomeação e pagamento da remuneração de patrono ou defensor oficioso; 

c)Pagamento de encargos com a arbitragem necessária institucionalizada;

2 - O requerente é elegível para a concessão total ou parcial das modalidades referidas no 

número anterior, de acordo com o escalão referido nos n.ºs 1 e 2 do artigo 8.º em que se 

integra, nos seguintes termos:

a) Se com o rendimento aferido se situar no 1.º escalão, o requerente é elegível para a 

concessão total de todas as medidas;

b) Se com o rendimento aferido se situar no 2.º escalão, o requerente é elegível para a 

concessão total da medida prevista na alínea a) do número anterior, e para a 

concessão parcial das restantes, na proporção de 75%;

c)Se com o rendimento aferido se situar no 3.º escalão, o requerente é elegível para a 

concessão parcial de todas as medidas, na proporção de 50%;

d) Se com o rendimento aferido se situar no 4.º escalão, o requerente é elegível para a 

concessão parcial de todas as medidas, na proporção de 25%.

3 - A informação relativa aos montantes prováveis a suportar pelo requerente é 

disponibilizada pelo sistema de informação do procedimento para a concessão de 

proteção jurídica.

4 - A concessão parcial do apoio judiciário, nos termos do n.º 2, determina que o 

beneficiário se constitua na obrigação de pagamento do valor remanescente que seja 

devido nos termos do processo ou procedimento respetivo.

5 - O não pagamento do valor remanescente equivale, para todos os efeitos previstos no 

processo ou procedimento respetivo, ao não cumprimento integral da obrigação devida.

6 - As taxas processuais, emolumentos e demais encargos com o processo ou procedimento

são reduzidas na proporção do benefício concedido.
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7 - A remuneração e despesas dos profissionais forenses que participam no sistema de 

acesso ao direito e aos tribunais nos termos do presente regime são adiantados pelo 

IGFEJ, I.P..

8 - O disposto no número anterior não prejudica o reembolso, pelo beneficiário, ao IGFEJ, 

I.P., nos casos em que seja devido.

9 - Para os efeitos do reembolso previsto no número anterior, a entidade aí referida notifica 

o beneficiário e, decorrido o prazo de pagamento voluntário, a cobrança coerciva das 

quantias devidas segue o regime de execução de obrigações pecuniárias previsto no 

artigo 179.º do Código de Procedimento Administrativo.

Artigo 20.º

Nomeação de patrono ou de defensor e designação de agente de execução

1 - Sem prejuízo do disposto no artigo seguinte, a nomeação de patrono ou de defensor é 

efetuada pela Ordem dos Advogados ou pela Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de 

Execução, podendo ser realizada de forma totalmente automática, através de sistema 

eletrónico gerido por estas entidades.

2 - Para efeitos do disposto no número anterior, os tribunais, as secretarias ou serviços do 

Ministério Público, os órgãos de polícia criminal e os serviços de segurança social devem 

solicitar a nomeação de patrono ou de defensor à respetiva ordem profissional, sempre 

que, nos termos do disposto nos artigos 17.º e 18.º, esta se mostre necessária.

3 - A designação de agente de execução é regulada em capítulo próprio.

Artigo 21.º

Âmbito de aplicação

1 - O regime de apoio judiciário aplica-se em todos os tribunais estaduais, qualquer que seja 
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a forma de processo, no âmbito da arbitragem necessária institucionalizada, nos julgados 

de paz e nas estruturas de resolução alternativa de litígios e centros de arbitragem 

identificados em portaria do membro do Governo responsável pela área da justiça.

2 - O regime de apoio judiciário aplica-se, também, com as devidas adaptações, nos 

processos de contraordenação, em todas as suas fases.

3 - O apoio judiciário é aplicável nos processos da competência do Ministério Público e nos 

que corram perante as autoridades penitenciárias, nas conservatórias, nos notários e 

noutras entidades integradas na administração pública.

4 - O apoio judiciário pode ser requerido para afastar a aplicação de convenção de 

arbitragem, nos termos do artigo seguinte.

Artigo 22.º

Pedido de apoio judiciário no âmbito de litígios submetidos a convenção de 

arbitragem

1 - Nos litígios submetidos a convenção arbitral não abrangidos pelo disposto no n.º 1 do 

artigo anterior, o requerimento e a concessão de apoio judiciário afastam a aplicação de 

convenção de arbitragem, bem como a submissão de litígio a decisão arbitral, nos 

termos dos números seguintes.

2 - A comprovação do pedido de apoio judiciário suspende a instância até ao decurso do 

prazo para a impugnação judicial da decisão final sobre o pedido de apoio judiciário, ou 

até à decisão da respetiva impugnação judicial, sem prejuízo da possibilidade de renúncia 

de submissão do litígio à arbitragem pela parte contrária.

3 - A comprovação da concessão de apoio judiciário, em qualquer das suas modalidades, 

determina:
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a) No âmbito de um processo judicial, a improcedência da exceção dilatória de 

preterição de tribunal arbitral voluntário;

b) No âmbito de um processo arbitral, a extinção da instância arbitral.

Artigo 23.º

Pedido de apoio judiciário no âmbito de processos judiciais

1 - O apoio judiciário é concedido independentemente da posição processual que o 

requerente ocupe.

2 - O apoio judiciário mantém-se para efeitos de recurso, qualquer que seja a decisão sobre 

a causa, e é extensivo a todos os processos que sigam por apenso àquele em que essa 

concessão se verificar, sendo-o também ao processo principal, quando concedido em 

qualquer apenso.

3 - Declarada a incompetência do tribunal, mantém-se a concessão do apoio judiciário, 

devendo a decisão definitiva ser notificada ao patrono para este se pronunciar sobre a 

manutenção ou escusa do patrocínio. 

4 - No caso de o processo ser desapensado por decisão com trânsito em julgado, mantém-

se o apoio concedido, juntando-se oficiosamente ao processo desapensado certidão da 

decisão que o concedeu.

SECÇÃO IV

Procedimento

Artigo 24.º

Legitimidade
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A proteção jurídica pode ser requerida: 

a) Pelo interessado na sua concessão; 

b) Pelo Ministério Público, em representação do interessado; 

c)Por advogado ou solicitador, em representação do interessado, bastando para 

comprovar essa representação as assinaturas conjuntas do interessado e do 

representante. 

Artigo 25.º

Competência para a decisão

1 - A decisão sobre a concessão de proteção jurídica compete ao dirigente máximo dos 

serviços de segurança social com competência na matéria.

2 - A competência referida no número anterior é suscetível de delegação e de subdelegação. 

3 - A decisão quanto ao pedido referido no n.º 6 do artigo 8.º e no n.º 2 do artigo 9.º 

compete igualmente ao dirigente máximo dos serviços de segurança social competente 

para a decisão sobre a concessão de proteção jurídica, sendo suscetível de delegação e de 

subdelegação.

Artigo 26.º

Procedimento eletrónico

1 - O procedimento para a concessão de proteção jurídica é tramitado por via eletrónica,

sendo constituído por informação estruturada constante do respetivo sistema de 

informação e por documentos eletrónicos e versões digitalizadas dos documentos 

apresentados em papel.

2 - O modelo de requerimento do pedido de concessão de proteção jurídica é definido por 

portaria dos membros do Governo responsáveis pelas áreas da justiça e da segurança 

social.
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3 - Quando o procedimento para a concessão de proteção jurídica respeite a processo 

tramitado por tribunal judicial ou administrativo e fiscal, os dados referentes ao 

procedimento, incluindo a identificação do requerente, a data do pedido, a modalidade 

requerida, o estado do processo e o sentido da decisão, são transmitidos, por 

interoperabilidade, aos sistemas de informação dos tribunais, para efeitos de 

comunicação ao processo judicial.

4 - Quando o procedimento para a concessão de proteção jurídica respeite a processo ou 

procedimento não abrangido no número anterior, os dados previstos no número 

anterior podem ser transmitidos, por interoperabilidade, aos sistemas de informação da 

entidade responsável pela tramitação do processo ou procedimento no qual o 

requerente beneficia da proteção jurídica.

5 - As tramitações a que se referem os n.os 4 e 5 são transmitidas através do sistema de 

informação ao ISS, I.P., nos termos a definir através de portaria conjunta dos membros 

do Governo responsáveis pelas áreas da justiça e da segurança social.

6 - Salvo declaração expressa do requerente em sentido contrário, as notificações dos 

serviços da segurança social são feitas através da plataforma informática e para o 

endereço de correio eletrónico indicado no formulário.

7 - Sem prejuízo do disposto no n.º 3 do artigo seguinte, as respostas do requerente às 

solicitações dos serviços da segurança social são realizadas através da plataforma 

informática disponibilizada para o efeito.

8 - O tratamento de dados pessoais feito ao abrigo dos números anteriores deve respeitar o 

regime geral de proteção de dados pessoais. 

Artigo 27.º

Requerimento
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1 - O requerimento de proteção jurídica é apresentado através da plataforma informática 

disponibilizada pelo sítio eletrónico da segurança social, que emite prova da respetiva 

entrega. 

2 - O requerente presta consentimento livre, expresso e inequívoco para acesso do ISS, I.P., 

à informação relevante e necessária detida pela Autoridade Tributária e Aduaneira, para 

efeitos de comprovação dos rendimentos do agregado familiar e decisão.

3 - Sem prejuízo do disposto no n.º 1, em casos excecionais a definir no decreto 

regulamentar a que se referem o n.º 2 do artigo 8.º e o n.º 1 do artigo 9.º, pode o 

requerimento de proteção jurídica ser apresentado em serviço de atendimento da 

segurança social.

4 - Nos casos em que, nos termos das alíneas b) e c) do artigo 24.º, o requerimento é feito 

em representação do interessado, o mesmo é apresentado por interoperabilidade dos 

sistemas de informação dos tribunais, da Ordem dos Advogados e da Ordem dos 

Solicitadores e Agentes de Execução, conforme o caso, para a plataforma informática 

disponibilizada pelos serviços da segurança social.

5 - O tratamento de dados pessoais feito ao abrigo dos números anteriores deve respeitar o 

regime geral de proteção de dados pessoais.

Artigo 28.º

Audiência prévia

1 - A audiência prévia do requerente de proteção jurídica tem obrigatoriamente lugar, nos 

casos em que seja proposta uma decisão de indeferimento, total ou parcial, do pedido 

formulado. 
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2 - Se o requerente de proteção jurídica, devidamente notificado para efeitos de audiência 

prévia, não se pronunciar no prazo de 10 dias, a proposta de decisão converte-se em 

decisão definitiva, não havendo lugar a nova notificação.

3 - A notificação para efeitos de audiência prévia contém expressa referência à cominação 

prevista no número anterior, sob pena de esta não poder ser aplicada. 

Artigo 29.º

Autonomia do procedimento

1 - O procedimento de proteção jurídica na modalidade de apoio judiciário é autónomo 

relativamente à causa a que respeite, não tendo qualquer repercussão sobre o andamento 

desta, com exceção do previsto nos números seguintes. 

2 - Nos casos em que ainda não exista decisão quanto à concessão de proteção jurídica, 

ocorrendo razão de urgência, o requerente apresenta documento comprovativo do 

pedido de apoio judiciário requerido, mas ainda não concedido.

3 - Nos casos previstos no número anterior, no prazo de 10 dias a contar da data da 

notificação da decisão que indefira, em definitivo, o seu pedido, o requerente efetua o 

pagamento da taxa processual, emolumentos e demais encargos com o processo ou 

procedimento.

4 - Quando o pedido de apoio judiciário é apresentado na pendência de ação judicial e o 

requerente pretenda a nomeação de patrono, o prazo que estiver em curso interrompe-

se com a comunicação ao processo, emitida pelo sistema de informação do 

procedimento para a concessão de proteção jurídica, de que aquele pedido foi 

apresentado. 
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5 - Nos casos abrangidos pelo número anterior, na inexistência de comunicação automática 

pelo sistema de informação, o prazo que estiver em curso interrompe-se com a junção 

pelo requerente do comprovativo da apresentação do requerimento para início do 

procedimento administrativo.

6 - O prazo interrompido por aplicação do disposto nos números anteriores inicia-se, 

conforme os casos: 

a) A partir da notificação ao patrono nomeado da sua nomeação;

b) A partir da notificação ao requerente da decisão de indeferimento do pedido de 

nomeação de patrono. 

Artigo 30.º

Prazo

1 - A decisão sobre o pedido de proteção jurídica é proferida no prazo procedimental de 30 

dias, contado a partir da data de apresentação do requerimento. 

2 - O prazo referido no número anterior suspende-se quando se torne necessário obter 

elementos de informação adicional, com o limite previsto no n.º 1 do artigo 86.º do 

Código do Procedimento Administrativo. 

3 - Decorrido o prazo para a conclusão do procedimento nos termos dos números 

anteriores sem que tenha sido proferida uma decisão, considera-se tacitamente deferido 

e concedido o pedido de proteção jurídica.

4 - No caso previsto no número anterior, é suficiente a menção em tribunal da formação do 

ato tácito e, quando estiver em causa um pedido de nomeação de patrono, a tramitação 

subsequente à formação do ato tácito obedece às seguintes regras: 

a) Quando o pedido tiver sido apresentado na pendência de ação judicial, o tribunal 

em que a causa está pendente solicita à Ordem dos Advogados ou à Ordem dos 

Solicitadores e dos Agentes de Execução que proceda à nomeação do patrono, 
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nos termos do artigo 36.º;

b) Quando o pedido não tiver sido apresentado na pendência de ação judicial, o 

interessado solicita a nomeação do patrono à Ordem dos Advogados ou à Ordem 

dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, que procede à nomeação do 

patrono, nos termos do artigo 36.º. 

Artigo 31.º

Notificação e impugnação da decisão

1 - A decisão final sobre o pedido de proteção jurídica é notificada ao requerente e, se o 

pedido envolver a nomeação de patrono, também à Ordem dos Advogados ou à Ordem 

dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, consoante o caso. 

2 - A decisão sobre o pedido de proteção jurídica não admite reclamação nem recurso 

hierárquico, sendo suscetível de impugnação judicial nos termos dos artigos 32.º e 33.º. 

3 - Se o requerimento tiver sido apresentado na pendência de ação judicial, a decisão final 

sobre o pedido de apoio judiciário é comunicada automaticamente por via eletrónica ao 

tribunal em que a ação se encontra pendente, bem como, através deste, à parte contrária. 

4 - A parte contrária na ação judicial para que tenha sido concedido apoio judiciário tem 

legitimidade para impugnar a decisão nos termos do n.º 2.

5 - O disposto no n.º 3 é igualmente aplicável quando, não estando em causa uma ação 

judicial, o sistema de informação da entidade responsável pela tramitação do processo 

ou procedimento obtenha informação relativa ao pedido de apoio judiciário nos termos 

do n.º 4 do artigo 26.º.
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Artigo 32.º

Impugnação judicial

1 - A impugnação judicial pode ser intentada diretamente pelo interessado, não carecendo 

de constituição de advogado ou de solicitador, e deve ser entregue através da plataforma 

informática disponibilizada pelo sítio na Internet da segurança social, no prazo de 15 

dias após o conhecimento da decisão. 

2 - O pedido de impugnação deve ser escrito, mas não carece de ser articulado, sendo 

apenas admissível prova documental, cuja obtenção pode ser requerida através do 

tribunal.

3 - A impugnação judicial pelo requerente não está sujeita ao pagamento prévio de taxa de 

justiça.

4 - Recebida a impugnação, o serviço de segurança social dispõe de 10 dias para revogar a 

decisão sobre o pedido de proteção jurídica ou, mantendo-a, para enviar por via 

eletrónica aquela e cópia autenticada do processo administrativo ao tribunal competente. 

Artigo 33.º

Tribunal competente

1 - É competente para conhecer e decidir a impugnação a que se refere o artigo anterior o 

juízo do tribunal da comarca em que está sediado o serviço de segurança social que 

apreciou o pedido de proteção jurídica ou, caso o pedido tenha sido formulado na 

pendência da ação, o tribunal em que esta se encontra pendente. 

2 - Se o tribunal se julgar incompetente, remete para aquele que deva conhecer da 

impugnação e notifica o interessado desta decisão.

3 - Recebida a impugnação, esta é distribuída, quando for caso disso, e imediatamente 

conclusa ao juiz que, assegurado o contraditório que seja devido, decide por meio de 
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despacho concisamente fundamentado concedendo ou recusando, total ou parcialmente, 

o provimento. 

4 - A decisão proferida nos termos do número anterior é irrecorrível. 

Artigo 34.º

Alcance da decisão final

1 - A decisão que defira o pedido de proteção jurídica especifica as modalidades e a 

concreta medida do apoio concedido.

2 - Para concretização do benefício de apoio judiciário nas modalidades previstas nas 

alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 19.º, devem os interessados fazer prova da sua

concessão ou da apresentação do respetivo pedido no momento em que deveriam 

comprovar o pagamento da taxa de justiça. 

3 - O indeferimento do pedido de apoio judiciário importa a obrigação do pagamento das 

custas devidas, bem como, no caso de nomeação provisória de defensor, o pagamento 

de todos os custos decorrentes daquela nomeação.

4 - Não havendo decisão final quanto ao pedido de apoio judiciário no momento em que 

deva ser efetuado o pagamento da taxa de justiça e demais encargos do processo 

judicial, fica suspenso o prazo para proceder ao respetivo pagamento até que tal decisão 

seja comunicada ao requerente.

Artigo 35.º

Nomeação de patrono

1 - A nomeação de patrono oficioso pela Ordem dos Advogados ou pela Ordem dos 

Solicitadores e dos Agentes de Execução, destinada à propositura de um processo ou 

procedimento, depende de apreciação liminar sobre o mérito da pretensão, feita em sede 
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de consulta jurídica prévia, que a justifique.

2 - Ao patrono oficioso nomeado aplicam-se as regras estatutárias relativas ao conflito de 

interesses, caso exerça a sua atividade em associação com o consultor.

3 - Há lugar à apreciação do mérito da pretensão que fundamenta a atribuição do apoio 

judiciário sempre que aquela se dirija à propositura de uma causa ou procedimento em 

que o beneficiário seja parte ativa.

4 - Quando a apreciação do mérito da pretensão que fundamenta a atribuição de apoio 

judiciário for negativa, o advogado ou solicitador elabora decisão que é notificada à 

respetiva ordem profissional e ao beneficiário, dela cabendo impugnação que segue os 

termos previstos no n.º 3 do artigo 18.º.

Artigo 36.º

Procedimentos de nomeação de patrono

1 - A nomeação de patrono, sendo concedida, é realizada pela Ordem dos Advogados ou 

pela Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, nos termos do artigo 20.º.

2 - É nomeado advogado sempre que o beneficiário não opte pela nomeação de solicitador 

ou não seja possível determinar se o assunto é da competência de solicitador.

3 - A nomeação de patrono é notificada pela respetiva ordem profissional ao requerente e 

ao patrono nomeado e, quando o processo ou procedimento no qual ao beneficiário 

tenha sido concedida proteção jurídica já se encontre pendente, é igualmente 

comunicada à entidade responsável pela tramitação desse processo ou procedimento. 

4 - A notificação da decisão de nomeação do patrono é feita com menção expressa, quanto 

ao beneficiário, do nome do patrono e da morada, número de telefone e endereço de 

correio eletrónico do seu escritório, bem como do dever de lhe dar colaboração, sob 

pena de o apoio judiciário lhe ser retirado, e, quanto ao patrono, do nome, morada, 

telefone e endereço de correio eletrónico do beneficiário.
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5 - Constitui falta de colaboração do beneficiário qualquer comportamento voluntário, ativo 

ou passivo, que obstaculize ou dificulte o exercício das funções para que o patrono foi 

nomeado.

Artigo 37.º

Substituição do patrono

1 - O beneficiário do apoio judiciário pode, em qualquer processo ou procedimento, 

requerer a substituição do patrono nomeado à respetiva ordem profissional, devendo o 

pedido ser fundamentado em factos que consubstanciem o não cumprimento dos 

deveres deontológicos ou na quebra da relação de confiança entre o patrono e o 

beneficiário.

2 - Deferido o pedido de substituição, aplicam-se, com as devidas adaptações, os termos 

dos artigos anteriores.

3 - Se a substituição de patrono tiver sido requerida na pendência de um processo ou 

procedimento, a respetiva ordem profissional deve comunicar à entidade responsável 

pela tramitação do mesmo a nomeação do novo patrono. 

Artigo 38.º

Prazo de propositura da ação

1 - O patrono nomeado para a propositura de um processo ou procedimento deve intentá-

lo nos 30 dias seguintes à notificação a que se refere o n.º 2 do artigo 36.º, apresentando 

justificação à respetiva ordem profissional se não o fizer.

2 - O patrono nomeado pode requerer à respetiva ordem profissional a prorrogação do 

prazo previsto no número anterior, fundamentando o pedido.

3 - Quando não for apresentada justificação, ou esta não tiver fundamento, a Ordem dos 
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Advogados ou a Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução deve proceder à 

apreciação de eventual responsabilidade disciplinar, sendo nomeado novo patrono ao 

requerente. 

4 - O processo ou procedimento considera-se proposto na data em que for apresentado o 

pedido de nomeação de patrono. 

Artigo 39.º

Pedido de escusa

1 - O patrono nomeado pode pedir escusa, mediante requerimento dirigido à respetiva 

ordem profissional, alegando os motivos que a fundamentam.

2 - O pedido de escusa, formulado nos termos do número anterior e apresentado na 

pendência do processo ou procedimento, interrompe o prazo que estiver em curso, com 

a comprovação nos respetivos autos do referido pedido, aplicando-se o disposto nos n.os

4 e 5 do artigo 29.º 

3 - Para os efeitos previstos no número anterior, o patrono nomeado deve comunicar no 

processo ou procedimento o facto de ter apresentado um pedido de escusa.

4 - A Ordem dos Advogados ou a Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução 

aprecia e delibera sobre o pedido de escusa no prazo de 15 dias. 

5 - Sendo o motivo da escusa a falta de mérito da pretensão, aplica-se, com as necessárias 

adaptações, o disposto no n.º 3 do artigo 18.º.

6 - O prazo interrompido por aplicação do disposto no n.º 2 inicia-se, conforme os casos:

a) A partir da notificação ao novo patrono nomeado da sua nomeação;

b) A partir da notificação ao patrono requerente do indeferimento do pedido de 

escusa formulado;
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c)A partir da notificação ao requerente da decisão referida no n.º 4 que, verificando a 

falta de fundamento legal da pretensão, não nomeie novo patrono.

7 - O disposto nos n.ºs 1 a 4 aplica-se aos casos de escusa por circunstâncias 

supervenientes. 

Artigo 40.º

Substituição em diligência processual

1 - O patrono nomeado pode substabelecer os poderes que lhe foram conferidos, com 

reserva, para diligência determinada.

2 - A possibilidade de substabelecer referida no número anterior não se aplica nas 

diligências efetuadas no âmbito de escalas de prevenção presenciais ou não presenciais.

3 - A remuneração do substituto é da responsabilidade do patrono nomeado.

Artigo 41.º

Encargos

1 - Sempre que haja um processo judicial, os encargos decorrentes da concessão de 

proteção jurídica, em qualquer das suas modalidades, são levados a regra de custas a 

final.

2 - A remuneração dos profissionais forenses é fixada em unidades de conta processuais.

3 - Os encargos decorrentes da concessão de apoio judiciário nas alíneas b) e c) do n.º 1 do 

artigo 19.º são determinados por portaria do membro do governo responsável pela área 

da justiça.

4 - O pagamento dos encargos decorrentes do funcionamento de estruturas de resolução 

alternativa de litígios e centros de arbitragem identificados por portaria do membro do 

Governo responsável pela área da justiça tem como limite máximo 10 unidades de conta
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processuais.

Artigo 42.º

Regime subsidiário

Em tudo o que não esteja especialmente regulado na presente lei, são aplicáveis ao 

procedimento de concessão de proteção jurídica as disposições do Código do 

Procedimento Administrativo.

Artigo 43.º

Contagem de prazos

Aos prazos processuais previstos na presente lei aplicam-se as disposições da lei processual 

civil.

CAPÍTULO IV

Agente de execução

Artigo 44.º

Designação de agente de execução

1 - Nos processos de execução, é designado um agente de execução quando seja concedido 

apoio judiciário na modalidade prevista na alínea a) do n.º 1 do artigo 19.º.

2 - Nos demais processos judiciais ou procedimentos administrativos, é ainda designado um 

agente de execução, nos casos em que seja concedido apoio judiciário na modalidade 

prevista na alínea a) do n.º 1 do artigo 19.º, quando haja lugar à prática de atos próprios 

de agente de execução, nomeadamente citação, notificações e venda.

3 - O disposto no número anterior não se aplica quando não exista agente de execução que 

declare prestar serviço na ilha dos arquipélagos dos Açores ou da Madeira em que o ato 
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externo deva ser praticado, caso em que a prática do ato é atribuída a oficial de justiça.

4 - Havendo coligação de exequentes, só há lugar à designação de agente de execução com 

concessão de apoio judiciário quando todos os exequentes beneficiem desta modalidade 

de apoio.

5 - É regulado em portaria do membro do Governo responsável pela área da justiça o 

regime de inscrição, designação e exclusão do agente de execução no sistema de acesso 

ao direito e aos tribunais, bem como o regime de honorários e despesas e do fundo de 

compensações de honorários.

Artigo 45.º

Distribuição

1 - A distribuição de processos ao agente de execução é realizada, sempre que possível, de 

forma automática, através de comunicação eletrónica entre o sistema de suporte à 

atividade dos tribunais e o sistema de apoio à atividade dos agentes de execução, em 

termos equiparáveis ao estabelecido na Lei n.º 32/2014, de 30 de maio, e na portaria do 

membro do Governo responsável pela área da justiça que regula o procedimento 

extrajudicial pré-executivo, a fim de garantir equidade na distribuição e proximidade 

geográfica entre agente de execução e o executado, de entre os agentes de execução 

inscritos para exercer funções no âmbito do apoio judiciário.

2 - Inexistindo interconexão de dados, o tribunal ou serviço responsável pelo pedido 

solicita à Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução a nomeação de agente de 

execução através de correio eletrónico.
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3 - O tribunal ou serviço responsável pelo processo remete à Ordem dos Solicitadores e 

dos Agentes de Execução todo o expediente necessário à concretização do ato, 

competindo à Ordem a remessa destes elementos ao agente de execução que venha a ser

designado, indicando simultaneamente a sua identificação ao tribunal ou serviço 

responsável.

4 - Em caso de incumprimento pelo agente de execução das normas a que está adstrito no 

âmbito das suas funções, para além do apuramento de responsabilidade disciplinar, pode 

ser-lhe aplicada, a título cautelar, a medida de suspensão de distribuição de novos 

processos até que se mostrem realizadas as diligências em falta.

Artigo 46.º

Lista de agentes de execução

1 - Os agentes de execução que exerçam funções no âmbito do apoio judiciário estão 

organizados em lista mantida pela Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução.

2 - A inscrição dos agentes de execução é feita através de formulário eletrónico 

disponibilizado pela Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, até 30 de 

novembro do ano anterior a que respeita.

3 - São condições para inscrição e manutenção do agente de execução no sistema de acesso 

ao direito e aos tribunais:

i) Não ter dívidas à Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução e à Caixa de 

Previdência dos Advogados e Solicitadores; 

ii) Não ter atingido no ano do pedido e no ano de exercício o número máximo de 

processos fixado nos termos do artigo 167.º do Estatuto da Ordem dos 

Solicitadores e dos Agentes de Execução, aprovado pela Lei n.º 154/2015, de 14 

de setembro, ou o número de processos fixados no n.º 1 do artigo 174.º do 
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mesmo Estatuto.

Artigo 47.º

Delegação de atos

1 - Os agentes de execução inscritos no sistema de acesso ao direito e aos tribunais são 

obrigados a aceitar a delegação de atos externos nestes processos, sendo a divisão de 

honorários apurada a final do processo, de acordo com o trabalho desenvolvido.

2 - Em caso de divergência na divisão de honorários referida no número anterior, cabe ao 

conselho profissional do colégio dos agentes de execução arbitrá-la.

3 - O agente de execução designado deve concluir o processo, só podendo delegar o 

processo num outro agente de execução se declarar que prescinde dos honorários e 

despesas a favor do novo agente de execução.

Artigo 48.º

Honorários e despesas

1 - O agente de execução realiza as diligências previstas na Portaria n.º 282/2013, de 29 de 

agosto, e demais legislação aplicável sem qualquer adiantamento da parte do IGFEJ, I.P., 

não podendo exigir do exequente tal adiantamento, salvo quando expressamente 

previsto.

2 - Nos processos executivos, o número de atos a praticar pelo agente de execução só pode 

ultrapassar o limite previsto no anexo VII à Portaria n.º 282/2013, de 29 de agosto, se:

a) O exequente suportar antecipadamente os custos do ato; 

b) O agente de execução aceitar realizar os atos sem lugar a adiantamentos, só tendo 

lugar a ser pago pelo produto da penhora ou quando se verifique o pagamento 
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total ou parcial da dívida, seja este feito ao agente de execução ou ao exequente; 

c)Por decisão do juiz, sendo, neste caso, os valores dos atos suportados pelo IGFEJ, 

I.P..

3 - Os honorários e despesas relativos aos atos praticados por agentes de execução em 

quaisquer processos ou procedimentos em que a parte requerente beneficie de apoio 

judiciário são pagos diretamente pelo IGFEJ, I.P., ao agente de execução, após a 

comunicação da prática do ato pelo tribunal ou serviço competente, salvo quando se 

trate de processo em que estes elementos são comunicados pela Ordem dos 

Solicitadores e dos Agentes de Execução.

4 - As despesas emolumentares são contabilizadas pelo agente de execução e comunicadas 

no final do processo ao IGFEJ, I.P., juntando os respetivos comprovativos de despesas e 

identificação do beneficiário do pagamento, cabendo ao IGFEJ, I.P., fazer o pagamento 

às entidades competentes, salvo quando o produto da penhora ou pagamento seja 

bastante para suportar as despesas previstas no número anterior, cabendo ao agente de 

execução concretizar os pagamentos diretamente às respetivas entidades.

5 - Os honorários do agente de execução são devidos no final do processo mas, havendo 

produto da penhora, tem direito à remuneração por este montante, na proporção do 

valor recuperado.

6 - Não havendo recuperação, total ou parcial, da quantia exequenda pelo produto da 

penhora, pelo pagamento voluntário ao agente de execução ou exequente ou por acordo 

de pagamento em prestações, o agente de execução tem direito a receber do IGFEJ, I.P., 

após a extinção do processo, a importância de 0,75 unidades de conta processuais, 

acrescidas do valor relativo aos atos cuja prática tenha sido formalmente ordenada ou 

autorizada pelo juiz.

7 - Havendo recuperação total ou parcial da quantia exequenda, o agente de execução tem 
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direito a receber os honorários e despesas nos termos previstos na Portaria n.º 

282/2013, de 29 de agosto, recaindo a responsabilidade do pagamento sobre o 

exequente, que tem a obrigação de salvaguardar estes valores, sem prejuízo de prosseguir 

a execução para recuperação destes valores contra o executado.

8 - A cessação de funções ou a decisão disciplinar de substituição do agente de execução faz 

cessar o direito de receber honorários ou despesas.

9 - Nos processos de execução tramitados com apoio judiciário, o pagamento da caixa de 

compensações prevista no artigo 53.º da Portaria n.º 282/2013, de 29 de agosto, só é 

devido se o agente de execução receber honorários para além dos fixados no n.º 6.

Artigo 49.º

Fundo de compensações

1 - É criado um fundo de compensação de honorários para os agentes de execução, que 

tem como receita 10% do valor dos honorários devidos ao agente de execução em

função dos resultados obtidos.

2 - As receitas anuais do fundo, depois de deduzidos os custos operacionais de 10%, que 

são receita da Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, são distribuídas, até 

30 de janeiro do ano seguinte, aos agentes de execução que se encontrem inscritos no 

sistema de acesso ao direito e aos tribunais no dia 31 de dezembro, sendo a divisão feita 

em partes iguais, independentemente do número de processos que tenham sido 

recebidos por cada agente de execução.

Artigo 50.º

Regras subsidiárias

O disposto nos artigos 24.º a 43.º é aplicável à nomeação de agente de execução em tudo o 

que não seja contrariado pelo disposto no presente capítulo.

CAPÍTULO V
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Disposições especiais sobre processo penal

Artigo 51.º

Nomeação de defensor

1 - A nomeação de defensor ao arguido, a sua substituição e a dispensa de patrocínio 

efetuam-se nos termos do Código de Processo Penal, do presente capítulo e da portaria 

referida no n.º 2 do artigo 56.º.

2 - A nomeação é antecedida das seguintes advertências ao arguido:

a) De que lhe assiste o direito a constituir advogado ou, não o constituindo, de que 

lhe será nomeado defensor;

b) De que, caso lhe seja nomeado defensor, é responsável pelo pagamento dos 

honorários devidos a este, acrescidos de 4 unidades de conta processuais, salvo se 

lhe for concedido apoio judiciário.

3 - Caso o arguido não constitua advogado, a secretaria nomeia-lhe defensor oficioso.

4 - Se o arguido não constituir advogado e não solicitar a concessão de apoio judiciário, é 

responsável pelo pagamento dos honorários devidos ao defensor nomeado, acrescidos 

do pagamento de 4 unidades de conta processuais.

5 - Se os serviços da segurança social decidirem não conceder o benefício de apoio 

judiciário ao arguido, este fica sujeito ao pagamento da remuneração devida ao defensor 

nos termos do presente regime.

6 - O requerimento para a concessão de apoio judiciário não afeta a marcha do processo.

Artigo 52.º

Escalas de prevenção

1 - A nomeação de defensor para assistência ao primeiro interrogatório de arguido detido, 
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para audiência em processo sumário ou para outras diligências urgentes previstas no 

Código de Processo Penal processa-se nos termos do artigo anterior.

2 - Para o efeito previsto no número anterior, devem ser organizadas escalas de prevenção 

de advogados, em termos a definir na portaria referida no n.º 2 do artigo 56.º.

3 - A nomeação deve recair em defensor que, constando das escalas de prevenção, se 

apresente no local de realização da diligência após a sua chamada.

4 - O defensor nomeado para um ato pode manter-se para os atos subsequentes do 

processo, em termos a regulamentar na portaria referida no n.º 2 do artigo 56.º.

Artigo 53.º

Dispensa de patrocínio

1 - O defensor pode pedir dispensa de patrocínio, invocando fundamento que considere 

justo, em requerimento dirigido à Ordem dos Advogados.

2 - A Ordem dos Advogados aprecia e delibera sobre o pedido de dispensa de patrocínio 

no prazo de cinco dias. 

3 - Enquanto não for substituído, o defensor nomeado para um ato mantém-se para os atos 

subsequentes do processo. 

4 - Pode, em caso de urgência, ser nomeado outro defensor ao arguido, nos termos da 

portaria referida no n.º 2 do artigo 56.º 

Artigo 54.º

Disposições aplicáveis

1 - - Em tudo o que não esteja especialmente regulado no presente capítulo relativamente à 

concessão de proteção jurídica ao arguido em processo penal aplicam-se, com as 

necessárias adaptações, as disposições do capítulo III, devendo o apoio judiciário ser 
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requerido até ao termo do prazo de recurso da decisão em primeira instância. 

2 - Ao pedido de proteção jurídica por quem pretenda constituir-se assistente ou formular 

ou contestar pedido de indemnização cível em processo penal aplica-se o disposto no 

capítulo III, com as necessárias adaptações.

CAPÍTULO VI

Disposições finais 

Artigo 55.º

Regulamentação da participação dos profissionais forenses no acesso ao direito

1 - A admissão dos profissionais forenses ao sistema de acesso ao direito, a nomeação de 

patrono e de defensor e a designação de agente de execução, e o pagamento da respetiva 

remuneração realizam-se nos termos seguintes: 

a) A seleção dos profissionais forenses deve assegurar a qualidade dos serviços 

prestados aos beneficiários de proteção jurídica no âmbito do sistema de acesso 

ao direito; 

b) Os participantes no sistema de acesso ao direito são advogados, solicitadores e 

agentes de execução; 

c)Se o mesmo facto der causa a diversos processos, o sistema deve assegurar, 

preferencialmente, a nomeação do mesmo patrono ou defensor oficioso ao 

beneficiário; 

d) Todas as notificações e comunicações entre os profissionais forenses, a Ordem 

dos Advogados, a Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, os 

serviços da segurança social, as entidades responsáveis pela tramitação do 

processo ou procedimento no qual o requerente beneficia da proteção jurídica e 

os requerentes devem realizar-se, sempre que possível, por via eletrónica; 

e)Os profissionais forenses participantes no sistema de acesso ao direito devem 
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utilizar todos os meios eletrónicos disponíveis no contacto com as entidades 

responsáveis pela tramitação do processo ou procedimento no qual o requerente 

beneficia da proteção jurídica, designadamente no que respeita ao envio de peças 

processuais e requerimentos autónomos; 

f)Os profissionais forenses participantes no sistema de acesso ao direito que saiam do 

sistema, independentemente do motivo, antes do trânsito em julgado de um 

processo, do termo definitivo de uma diligência ou da conclusão de um 

procedimento para que estejam nomeados devem restituir, no prazo máximo de 

30 dias, todas as quantias entregues por conta de cada processo, diligência ou 

procedimento em curso; 

g) O disposto na alínea anterior aplica-se aos casos de escusa e de dispensa de 

patrocínio, relativamente aos processos em que cesse o patrocínio e a defesa 

oficiosa; 

h) O pagamento da remuneração devida aos profissionais forenses deve ser 

processado até ao termo do mês seguinte àquele em que é devido. 

2 - A admissão dos profissionais forenses ao sistema de acesso ao direito, a sua nomeação e 

o pagamento da respetiva remuneração, nos termos do número anterior, são 

regulamentados por portaria do membro do Governo responsável pela área da justiça. 

3 - As despesas relativas à formação dos profissionais forenses inscritos no sistema de 

acesso ao direito e o funcionamento da comissão prevista no n.º 3 do artigo 18.º são 

comparticipadas por meio de receitas de montante a fixar por portaria do membro do 

Governo responsável pela área da justiça.

Artigo 56.º

Constituição de mandatário

1 - Cessam as funções do patrono ou defensor nomeado sempre que o patrocinado ou 

arguido constitua mandatário. 
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2 - O patrono ou defensor nomeado não podem, no mesmo processo, aceitar mandato do 

mesmo patrocinado ou arguido.

Artigo 57.º

Exclusão do sistema de acesso ao direito

Os profissionais forenses que não observem as regras do exercício do patrocínio e da 

defesa oficiosa podem ser excluídos do sistema de acesso ao direito pela respetiva ordem

profissional.

Artigo 58.º

Observatório do sistema de acesso ao direito e aos tribunais

1 - O controlo de qualidade e a supervisão contínua do sistema de acesso ao direito e aos 

tribunais compete a um observatório, cuja organização e funcionamento são regulados 

nos termos dos números seguintes.

2 - O observatório mencionado no número anterior é composto por três representantes 

designados pelo membro do Governo responsável pela área da justiça, dois 

representantes designados pela Ordem dos Advogados, um representante designado 

pela Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, um representante designado 

pela Ordem dos Notários e um representante designado pelo membro do Governo 

responsável pela área da segurança social.

3 - O observatório tem por competências, designadamente:

a) Avaliar continuamente a qualidade do sistema de acesso ao direito e aos tribunais, 

podendo para o efeito socorrer-se do apoio de peritos na matéria, os quais estão 

sujeitos ao dever de colaboração com o referido observatório;

b) Proceder ao levantamento dos constrangimentos de funcionamento do sistema de 
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acesso ao direito e aos tribunais, formulando as recomendações que se entendam 

por necessárias para o seu aperfeiçoamento;

c)Elaborar um relatório anual dos resultados da sua atividade, devendo o mesmo ser 

apresentado à comissão de direitos, liberdades e garantias da Assembleia da 

República até ao dia 31 de março do ano seguinte àquele a que respeita.

4 - Por meio de deliberação, pode o observatório convidar quaisquer pessoas ou entidades a 

participarem nos trabalhos que sejam realizados no âmbito da sua atividade.

5 - As entidades envolvidas no sistema de acesso ao direito e os profissionais que prestem 

serviços nesse âmbito estão obrigados a prestar as informações e responder aos 

questionários que lhe sejam colocados pelo observatório.

6 - O membro do Governo responsável pela área da justiça designa o serviço que presta 

apoio ao observatório.

Artigo 59.º

Encargos da segurança social

Os encargos a assumir pelos serviços da segurança social em decorrência do presente 

regime são suportados pelo Orçamento do Estado, mediante transferência das 

correspondentes verbas para o orçamento da segurança social.


