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DECRETO-LEI Nº 398/98, DE 17 DE DEZEMBRO

ATUALIZAÇÃO Nº 1
1) A Lei nº 55/2021, de 13 de agosto, implicou as seguintes alterações no Código
de Processo Civil:
a) Nas páginas 96-97, o artigo 204º passa a ter a seguinte redação:

ARTIGO 204º
Distribuição por meios eletrónicos
1 – As operações de distribuição e registo previstas nos números seguintes são
realizadas por meios eletrónicos, os quais devem garantir aleatoriedade no resultado
e igualdade na distribuição do serviço, nos termos definidos na portaria prevista no
nº 2 do artigo 132º
2 – As listagens produzidas eletronicamente têm o mesmo valor que os livros,
pautas e listas.
3 – A distribuição é presidida por um juiz, designado pelo presidente do tribunal
de comarca e secretariado por um oficial de justiça, com a assistência obrigatória do
Ministério Público e, caso seja possível por parte da Ordem dos Advogados, de um
advogado designado por esta ordem profissional, todos em sistema de rotatividade
diária sempre que, quanto àqueles, a composição do tribunal o permita.
4 – A distribuição obedece às seguintes regras:
a) Os processos são distribuídos por todos os juízes do tribunal e a listagem fica
sempre anexa à ata;
b) Se for distribuído um processo a um juiz que esteja impedido de nele intervir,
deve ficar consignada em ata a causa do impedimento que origina a necessidade de
fazer nova distribuição por ter sido distribuído a um juiz impedido, constando
expressamente o motivo do impedimento, bem como anexa à ata a nova listagem;
c) As operações de distribuição são obrigatoriamente documentadas em ata, elaborada imediatamente após a conclusão daquelas e assinada pelas pessoas referidas
no nº 3, a qual contém necessariamente a descrição de todos os atos praticados.
5 – Os mandatários judiciais têm acesso à ata das operações de distribuição
dos processos referentes às partes que patrocinam, podendo, a todo o tempo, reque3
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rer uma fotocópia ou certidão da mesma, a qual deve ser emitida nos termos do
artigo 170º
6 – Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, nos casos em que haja atribuição de um processo a um juiz, deve ficar explicitada na página informática de
acesso público do Ministério da Justiça que houve essa atribuição e os fundamentos
legais da mesma.
(Redação dada pela Lei nº 55/2021, de 13-08)

b) Na página 98, o artigo 208º passa a ter a seguinte redação:

ARTIGO 208º
Periodicidade da distribuição
A distribuição é efetuada uma vez por dia, de forma eletrónica.
(Redação dada pela Lei nº 55/2021, de 13-08)

c) Na página 99, o artigo 213º passa a ter a seguinte redação:

ARTIGO 213º
Periodicidade e correções de erros de distribuição
1 – Nas Relações e no Supremo Tribunal de Justiça, a distribuição é efetuada uma
vez por dia, de forma eletrónica.
2 – A distribuição é presidida por um juiz, designado pelo presidente do respetivo tribunal e secretariado por um oficial de justiça, com a assistência obrigatória
do Ministério Público e, caso seja possível por parte da Ordem dos Advogados, de
um advogado designado por esta ordem profissional, todos em sistema de rotatividade diária, podendo estar presentes, se assim o entenderem, os mandatários das
partes.
3 – É correspondentemente aplicável o disposto nos nºs 4 a 6 do artigo 204º à
distribuição nas Relações e no Supremo Tribunal de Justiça, com as seguintes especificidades:
a) A distribuição é feita para apurar aleatoriamente o juiz relator e os juízes-adjuntos de entre todos os juízes da secção competente, sem aplicação do critério
da antiguidade ou qualquer outro;
b) Deve ser assegurada a não repetição sistemática do mesmo coletivo.
4 – Quando tiver havido erro na distribuição, o processo é distribuído novamente, aproveitando-se, porém, os vistos que já tiver; mas se o erro derivar da classificação do processo, é este carregado ao mesmo relator na espécie devida, descarregando-se daquela em que estava indevidamente.
(Redação dada pela Lei nº 55/2021, de 13-08)
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d) Na página 100, o artigo 216º passa a ter a seguinte redação:

ARTIGO 216º
Como se faz a distribuição
1 – A distribuição é efetuada por meios eletrónicos, nos termos previstos nos
artigos 204º e 213º
2 – Na distribuição atende-se à ordem de precedência dos juízes, como se houvesse uma só secção.
(Redação dada pela Lei nº 55/2021, de 13-08)

e) Nas páginas 239-240, o artigo 652º passa a ter a seguinte redação:

ARTIGO 652º
Função do relator
1 – Ao relator incumbe deferir todos os termos do recurso até final, designadamente:
a) Corrigir o efeito atribuído ao recurso e o respetivo modo de subida, ou convidar as partes a aperfeiçoar as conclusões das respetivas alegações, nos termos do
nº 3 do artigo 639º;
b) Verificar se alguma circunstância obsta ao conhecimento do recurso;
c) Julgar sumariamente o objeto do recurso, nos termos previstos no artigo 656º;
d) Ordenar as diligências que considere necessárias;
e) Autorizar ou recusar a junção de documentos e pareceres;
f) Julgar os incidentes suscitados;
g) Declarar a suspensão da instância;
h) Julgar extinta a instância por causa diversa do julgamento ou julgar findo o
recurso, por não haver que conhecer do seu objeto.
2 – Na decisão do objeto do recurso e das questões a apreciar em conferência
intervêm, pela ordem de antiguidade no tribunal, os juízes seguintes ao relator.
3 – Salvo o disposto no nº 6 do artigo 641º, quando a parte se considere prejudicada por qualquer despacho do relator, que não seja de mero expediente, pode
requerer que sobre a matéria do despacho recaia um acórdão; o relator deve submeter o caso à conferência, depois de ouvida a parte contrária.
4 – A reclamação deduzida é decidida no acórdão que julga o recurso, salvo quando
a natureza das questões suscitadas impuser decisão imediata, sendo, neste caso, aplicável, com as necessárias adaptações, o disposto nos nºs 2 a 4 do artigo 657º.
5 – Do acórdão da conferência pode a parte que se considere prejudicada:
a) Reclamar, com efeito suspensivo, da decisão proferida sobre a competência
relativa da Relação para o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, o qual decide
definitivamente a questão;
5
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b) Recorrer nos termos gerais.
(Redação dada pela Lei nº 55/2021, de 13-08)
2) Na página 427, é adicionado à Lei nº 34/2004, de 29 de julho, o artigo 8º-C,
com a seguinte redação:

ARTIGO 8º-C
Vítimas de violência doméstica
1 – No caso de atribuição do estatuto de vítima do crime de violência doméstica
previsto no artigo 152º do Código Penal, nos termos da Lei nº 112/2009, de 16 de
setembro, presume-se, até prova em contrário, que a vítima se encontra em situação
de insuficiência económica.
2 – Nos casos previstos no número anterior, é garantida à vítima a célere e
sequente concessão de apoio judiciário, com natureza urgente.
(Aditado pela Lei nº Lei nº 2/2020, de 31-03)

3) Nas páginas 433-434, no final do artigo 24º da Lei nº 34/2004, de 29 de julho,
deve considerar-se a seguinte nota:
É declarada pelo Acórdão do Tribunal Constitucional nº 515/2020, com força obrigatória
geral, a inconstitucionalidade, por violação dos nºs 1 e 4 do artigo 20º da Constituição, da norma
da alínea a) do nº 5 do artigo 24º da Lei nº 34/2004, de 29 de julho, com o sentido de que o
prazo interrompido por aplicação do nº 4 do mesmo artigo se inicia com a notificação ao patrono
nomeado da sua designação, quando o requerente do apoio judiciário desconheça essa nomeação,
por dela ainda não ter sido notificado.

4) Nas páginas 533-534, os artigos 1º e 2º da Portaria nº 358/2019, de 8 de outubro, passam a ter a seguinte redação:

ARTIGO 1º
Objeto e âmbito
1 – A presente portaria regulamenta as comunicações por via eletrónica entre:
a) O agente de execução e a Segurança Social, o Fundo de Garantia Salarial e a
Caixa Geral de Aposentações no âmbito da realização de penhoras e de adjudicações
de prestações sociais e de pensões em processos executivos cíveis;
b) Os tribunais judiciais e a Segurança Social, o Fundo de Garantia Salarial e a
Caixa Geral de Aposentações no âmbito da realização de deduções de quantias em
prestações sociais e em pensões em processos judiciais;
c) Os tribunais judiciais e a Segurança Social, o Fundo de Garantia Salarial e a
Caixa Geral de Aposentações no âmbito da obtenção de informação constante das
6
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bases de dados da Segurança Social, do Fundo de Garantia Salarial e da Caixa Geral
de Aposentações em processos judiciais.
2 – A presente portaria procede ainda à terceira alteração da Portaria nº 331-A/2009, de 30 de março.
(Redação dada pela Portaria nº 137/2021, de 30-06)

ARTIGO 2º
Comunicações eletrónicas
1 – As comunicações entre o agente de execução ou os tribunais judiciais e a
Segurança Social, o Fundo de Garantia Salarial e a Caixa Geral de Aposentações, no
âmbito definido no artigo anterior, realizam-se por via eletrónica, através do envio,
sempre que possível de forma automática, de informação estruturada e de documentos eletrónicos entre o sistema de informação de suporte à atividade dos tribunais ou o sistema de informação de suporte à atividade dos agentes de execução e
os sistemas de informação das referidas entidades.
2 – As comunicações previstas no número anterior incluem:
a) As notificações de penhora de prestações sociais e de pensões, de alteração e
de levantamento da penhora, as consultas das penhoras realizadas e o envio de informação periódica;
b) As notificações de adjudicação de prestações sociais e de pensões ou de dedução de quantias em prestações sociais e em pensões, de alteração e de cessação da
adjudicação ou da dedução, as consultas das adjudicações e deduções realizadas e o
envio de informação periódica;
c) As notificações para obtenção, pelos tribunais judiciais, de informação constante das bases de dados destas entidades e respetivas respostas.
3 – Às notificações a que se refere a alínea c) do número anterior aplica-se, com
as necessárias adaptações, o disposto no artigo 4º da Portaria nº 331-A/2009, de 30
de março, devendo os tribunais judiciais indicar a informação que concretamente
pretendem obter da Segurança Social, do Fundo de Garantia Salarial e da Caixa
Geral de Aposentações.
4 – Quando, por indisponibilidade dos sistemas de informação, não seja possível
efetuar as comunicações nos termos do número anterior, as comunicações em causa
podem ser efetuadas por qualquer meio legalmente admissível.
5 – A concretização da interoperabilidade entre os sistemas de informação referidos no nº 1 é efetuada mediante protocolo a celebrar entre o Instituto de Gestão
Financeira e Equipamentos da Justiça, I. P., o Instituto da Segurança Social, I. P.,
o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, I. P., o Instituto de Segurança
Social da Madeira, IP-RAM, o Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA, a Caixa
Geral de Aposentações, I. P., o Instituto de Informática, I. P., e a Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução.
(Redação dada pela Portaria nº 137/2021, de 30-06)
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5) Na página 675, o artigo 52º da Portaria nº 282/2013, de 29 de agosto, passa a
ter a seguinte redação:

ARTIGO 52º
Despesas do agente de execução
1 – O agente de execução tem direito a ser reembolsado das despesas necessárias
à realização das diligências efetuadas no exercício das funções de agente de execução, desde que devidamente comprovadas.
2 – Excetuam-se do disposto no número anterior as despesas necessárias à realização das diligências efetuadas durante a fase 1 do processo executivo, bem como
as despesas de deslocação que não observem o disposto no nº 4.
3 – Podem ser cobradas despesas de deslocação, tendo por base os critérios estabelecidos no artigo 54º, se o agente de execução designado pelo exequente praticar
atos a mais de 50 km do tribunal da sua comarca e, cumulativamente:
a) O exequente for previamente informado, preferencialmente por via eletrónica:
i) Do custo provável da deslocação;
ii) De que, sendo o ato praticado por agente de execução da comarca em
causa, não há lugar a pagamento de tais despesas; e
iii) De que as despesas de deslocação são da sua exclusiva responsabilidade,
não podendo ser exigido ao executado o reembolso das mesmas;
b) O exequente aceitar expressamente a cobrança da deslocação.
4 – Para os efeitos do nº 1, consideram-se despesas comprovadas as que sejam
lançadas, de forma automática, pelo sistema informático de suporte à atividade dos
agentes de execução na conta corrente do processo, nomeadamente as que resultem
de registos de penhora eletrónica, expedição de correio, notificações eletrónicas,
transferências e pagamentos eletrónicos.
5 – As faturas das despesas relativas a comissões e serviços bancários são emitidas
em nome do exequente, pela entidade que presta o serviço, mediante indicação do
agente de execução efetuada através do sistema informático de suporte à respetiva
atividade, no qual essas faturas devem ficar disponibilizadas.
(Redação dada pela Portaria nº 239/2020, de 12-10)
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