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Introdução 

A Petição n.º 116/XIV/1.ª – Obrigação de encaminhamento de requerimentos e outros 

documentos apresentados nos órgãos do Estado - deu entrada na Assembleia da República 

a 31 de julho de 2020, nos termos dos n.ºs 2 e 3 do artigo 9.º da Lei do Exercício do Direito 

de Petição, doravante LEDP, aprovada pela Lei n.º 43/90, de 10 de agosto (na redação das 

Leis n.ºs 6/93, de 1 de março, 15/2003, de 4 de junho, 45/2007, de 24 de agosto e 51/2017, 

de 13 de julho, que a republicou, pela Declaração de Retificação n.º 23/2017, de 5 de setembro 

e pela Lei n.º 63/2020, de 29 de outubro. 

Trata-se de uma petição com dois subscritores, nos termos do estatuído no n.º 3 do artigo 4.º 

da referida Lei, sendo Mário César Gonçalves Marques dos Reis o primeiro subscritor da 

mesma. 

A Petição foi endereçada a Sua Excelência o Presidente da Assembleia da República, tendo 

sido despachada, a 31 de julho de 2020, pelo Vice-Presidente da Assembleia da República, 

Deputado Fernando Negrão (PSD), à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, 

Liberdades e Garantias, que, em razão da matéria, em 14 de setembro, sugeriu a sua 

redistribuição à Comissão de Administração Pública, Modernização Administrativa, 

Descentralização e Poder Local (CAPMADPL), com vista à sua tramitação, nos termos 

definidos por lei, a qual teve dela conhecimento a 10 de fevereiro de 2021. 

 

 

I. A petição 

O peticionário Mário César Gonçalves Marques dos Reis afirma que as entidades públicas, 

quando recebem requerimentos, escritos, outros, que são destinados a outras entidades, não 

estão a cumprir a regra de encaminhamento das mesmas para a entidade competente. Dá 

como exemplo a entrega na Procuradoria-Geral da República de requerimentos e peças 

processuais que se destinavam a processos judiciais e que lhe foram devolvidos por aquela 

com a indicação de que deveriam ser entregues nos respetivos tribunais. Nesta sequência, 

solicita a obrigatoriedade de as entidades públicas fazerem o encaminhamento dos elementos 

que lhes são entregues e que se destinam a outras entidades. 

 

A respeito do peticionado, cumpre lembrar que, ao abrigo do disposto no artigo 12.º 

(Encaminhamento de utentes e de correspondência) do Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de Abril 

– Medidas de Modernização Administrativa, na sua versão atual (Decreto-Lei n.º 74/2017, de 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13483
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21 de junho), “1 - Toda a correspondência entregue em mão, em qualquer edifício afeto à 

Administração, é obrigatoriamente recebida e encaminhada para os serviços respetivos pela 

unidade de receção. 

2 - Os serviços públicos remetem, direta e oficiosamente, toda a correspondência que lhes for 

indevidamente endereçada para as entidades e serviços competentes, informando os 

interessados. 

3 - Os serviços procedem ao esclarecimento ou encaminhamento dos utentes que, 

presencialmente ou por telefone, lhes apresentem assuntos da competência de outros 

serviços ou entidades públicas.” 

 

No caso em apreço, o peticionário junta vários documentos, um dos quais numerado como 

doc.2, no qual é informado pelos assessores do Gabinete da PGR de que “não se trata de 

questão objeto da Lei n.º 34/2004, de 29 de julho – Acesso ao Direito e aos Tribunais1, nem 

se verifica qualquer impedimento de proceder, nos termos legais, à entrega do requerimento 

no tribunal competente. Está afastada a aplicação do disposto no artigo 141.º da Lei n.º 

62/2013, de 26 de agosto,2 pois a Procuradoria-Geral da República não é uma secretaria dos 

tribunais nem tem competência para registar a entrada de peças processuais respeitantes a 

processos, em particular processos em fase judicial. Não é aplicável o CPA porquanto não 

está em causa um procedimento administrativo nem a Procuradoria-Geral da República 

constitui qualquer órgão desconcentrado ou local dos tribunais.”  

 

II. Análise da petição 
 

O objeto da petição está bem especificado e o texto é inteligível, encontrando-se identificado 

o subscritor, estando também presentes os requisitos formais e de tramitação constantes dos 

artigos 9.º e 17.º da Lei do Exercício do Direito de Petição, quanto à forma da petição e à 

tramitação das petições dirigidas à Assembleia da República, respetivamente. 

De acordo com o estatuído no n.º 3 do artigo 17.º da referida Lei, a Comissão deve deliberar 

sobre a admissão da Petição, nomeadamente se ocorre alguma das causas legalmente 

previstas que determinem o indeferimento liminar da petição (previstas no artigo 12.º da 

LEDP): pretensão ilegal; visar a reapreciação de decisões dos tribunais ou de atos 

administrativos insuscetíveis de recurso; visar a reapreciação de casos anteriormente 

 
1 Na versão atual da Lei n.º 2/2020, de 31 de março. 
2 Lei da Organização do Sistema Judiciário, na versão atual da Lei n.º 107/2019, de 9 de setembro. 
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apreciados na sequência do exercício do direito de petição (com exceção se existirem novos 

elementos de apreciação), apresentada a coberto de anonimato e não ser possível a 

identificação do(s) peticionário(s), ou carecer de fundamentação. 

Não sendo esse o caso, propõe-se a admissão da presente petição, por não ocorrer nenhuma 

das causas anteriormente referidas de indeferimento liminar. 

Efetuada uma pesquisa à base de dados da atividade parlamentar, verificou-se inexistirem 

petições ou iniciativas legislativas pendentes, idênticas ou conexas, em Comissão. 

 

III. Tramitação subsequente 

 

1. O presente instrumento de exercício do direito de petição foi recebido na Assembleia 

da República ao abrigo dos n.os 3 e 4 do artigo 9.º da LEDP, através do sistema de 

receção eletrónica de petições, denominando-se vulgarmente petição online. 

 

2. Importa assinalar que a presente petição não deve ser objeto de apreciação em 

Plenário, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º da LEDP, nem pressupõe a 

audição dos peticionários, de acordo com o n.º 1 do artigo 21.º do mesmo Regime, já 

que não é subscrita por mais de 1000, nem tão pouco por mais de 4000 cidadãos, 

respetivamente. 

 

3. Por fim, não é sequer obrigatória a publicação do respetivo texto no Diário da 

Assembleia da República, segundo o preceituado pelo n.º 1 do artigo 26.º, ainda da 

LEDP, também por não ser assinada por um mínimo de 1000 cidadãos. 

 

4. Atento o objeto da petição, e caso se confirme a designação de relator, que ao abrigo 

da redação em vigor do n.º 5 do artigo 17.º da LEDP é tão-só obrigatória para as 

petições subscritas por mais de 100 cidadãos, sugere-se que, uma vez admitida, se 

dê conhecimento do relatório final a todos os Grupos Parlamentares. 

 

Palácio de S. Bento, 1 de março de 2021. 

 
A assessora parlamentar, 

 
Susana Fazenda 

 


