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I. Análise da iniciativa  

• A iniciativa  

O presente Projeto de Lei, apresentado por um conjunto de Deputados do Grupo 

Parlamentar do PSD, visa introduzir mecanismos de controlo da distribuição eletrónica 

dos processos judiciais, através da alteração do Código de Processo Civil, aprovado 

pela Lei n.º 41/2013, de 26 de junho, retificada pela Declaração de Retificação n.º 

36/2013, de 12 de agosto, e alterada pelas Leis n.ºs 122/2015, de 1 de setembro,40-

A/2016, de 22 de dezembro, e 8/2017, de 3 de março, pelo Decreto-Lei n.º 68/2017, de 

16 de junho, e pelas Leis n.ºs 114/2017, de 29 de dezembro, 49/2018, de 14 de agosto, 

e 27/2019, de 28 de março, pelo Decreto-Lei n.º 97/2019, de 26 de julho, e pela Lei n.º 

117/2019, de 13 de setembro. 

 

O impulso legiferante concretamente invocado pelos proponentes é o da recente crise 

da fiabilidade do sistema de distribuição eletrónica dos processos judiciais, 

designadamente “por possibilitar a manipulação dos sorteios dos processos”, pondo em 

causa, no entendimento vertido na exposição de motivos da iniciativa, o respeito pelo 

princípio do juiz natural e abalando a confiança dos cidadãos na justiça.  

Os proponentes recordam, a esse propósito, que, em audição de 21 de fevereiro de 

2020 na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, a 

Ministra da Justiça “reconheceu a necessidade de serem introduzidas pontuais 

alterações no que concerne ao regime da distribuição dos processos”, muito embora, 

entendendo não se dever abdicar da opção pela distribuição automática e por meios 

eletrónicos. 

Procurando que tal opção seja reforçada por um maior escrutínio sobre a forma de 

concretização da distribuição de processos, propõe a iniciativa sub judice que o sistema 

passe a ser controlado por várias pessoas que não apenas o juiz que preside à 

distribuição. Nesse sentido, propõe que a diligência de distribuição, secretariada por um 

oficial de justiça, tenha a assistência obrigatória do Ministério Público e, sempre que 

possível, de um advogado designado pela Ordem dos Advogados, todos de forma 

rotativa, de modo a evitar a sua presença em dias sucessivos de distribuição. 

https://dre.pt/legislacao-consolidada/-/lc/34580575/view
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Em aditamento, estabelece o Projeto de Lei que: 

a) os processos são distribuídos por todos os juízes do tribunal, ficando a listagem 

anexa à ata;  

b) se for distribuído um processo a um juiz que esteja impedido de nele intervir, 

deve ficar consignada em ata a necessidade de fazer nova distribuição, bem 

como o motivo do impedimento, com anexação à ata da nova listagem;  

c) as operações de distribuição são obrigatoriamente documentadas em ata, 

elaborada e assinada pelos presentes imediatamente após a diligência, com a 

descrição de todos os atos praticados; 

d) nos casos excecionais de atribuição de um processo a um juiz, a explicitação 

dessa atribuição e respetivos fundamentos legais na página de acesso público 

do Ministério da Justiça. 

 

Em consequência do reforço da exigência na distribuição, cujas normas se prevê sejam 

aplicáveis à distribuição de processos não só nos tribunais de 1.ª instância, mas também 

nos tribunais superiores - Relações e no Supremo Tribunal de Justiça -, determina a 

iniciativa que a distribuição passe a ocorrer uma única vez por dia. 

As alterações concretamente preconizadas para os artigos 204.º, 208.º, 213.º e 216.º 

do Código de Processo Civil ficam ilustradas de modo comparado nos seguintes termos: 

Artigo 204.º 
Distribuição por meios eletrónicos 

1 - As operações de distribuição e registo 

previstas nos artigos subsequentes são 

integralmente realizadas por meios 

eletrónicos, os quais devem garantir 

aleatoriedade no resultado e igualdade na 

distribuição do serviço, nos termos definidos 

na portaria prevista no n.º 2 do artigo 132.º 

2 - As listagens produzidas eletronicamente 

Artigo 204.º 

[…] 

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 n.º 2 

do artigo 132.º. 

2 – […]. 
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têm o mesmo valor que os livros, pautas e 

listas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 – A distribuição é presida 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, de 

um advogado designado pela Ordem dos 

Advogados, 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 
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3 - Os mandatários judiciais podem obter 

informação acerca do resultado da 

distribuição dos processos referentes às 

partes que patrocinam mediante acesso a 

página informática de acesso público do 

Ministério da Justiça, nos termos definidos na 

portaria prevista no n.º 2 do artigo 132.º 

n.º 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, requerer uma 

fotocópia ou certidão da mesma, a qual deve 

ser emitida nos termos do artigo 170.º. 

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. 

 

Artigo 208.º 

Periodicidade da distribuição 

A distribuição é efetuada duas vezes por dia, 

de forma automática. 

Artigo 208.º 

[…] 

A distribuição é efetuada uma vez por dia, de 

forma eletrónica. 

 

Artigo 213.º 

Periodicidade e correções de erros de 

distribuição 

1 - Nas Relações e no Supremo Tribunal de 

Justiça, a distribuição é efetuada duas vezes 

por dia, de forma automática. 

2 - O presidente designa, por turno, em cada 

Artigo 213.º 

[…] 

 

1 – Nas Relações e no Supremo Tribunal de 

Justiça, a distribuição é efetuada uma vez por 

dia, de forma eletrónica. 

2 – A distribuição é presida por um juiz, 

designado pelo presidente do respetivo 
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mês, o juiz que há de intervir na distribuição 

e resolver verbalmente as dúvidas que o 

secretário tenha na classificação de algum 

ato processual, quando esta tenha de ser 

feita pelo funcionário, nos termos definidos 

na portaria prevista no n.º 2 do artigo 132.º. 

 

 

 

 

3 - 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. 

 

tribunal e secretariado por um oficial de 

justiça, com a assistência obrigatória do 

Ministério Público e, caso seja possível, de 

um advogado designado pela Ordem dos 

Advogados, todos em sistema de 

rotatividade diária, podendo estar 

presentes, se assim o entenderem, os 

mandatários das partes. 

3 – É correspondentemente aplicável os n.ºs 

4 a 6 do artigo 204.º à distribuição nas 

Relações e no Supremo Tribunal de Justiça. 

4 – [Anterior n.º 3]. 

 

 

Artigo 216.º 

Como se faz a distribuição 

• 1 - A distribuição é integralmente efetuada 

por meios eletrónicos, nos termos 

previstos no artigo 204.º.  

2 - Na distribuição atende-se à ordem de 

precedência dos juízes, como se houvesse 

uma só secção.  

Artigo 216.º 

[…] 

1 – A distribuição é efetuada por meios 

eletrónicos, nos termos previstos nos artigos 

204.º e 213.º. 

2 – […].» 

 

 

A iniciativa em apreço contém quatro artigos preambulares: o primeiro definidor do 

respetivo objeto; o segundo elencando as disposições do Código de Processo Civil cuja 
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alteração se preconiza; os últimos determinando a regulamentação pelo Governo desta 

providência legislativa – através da revisão da Portaria n.º 280/2013, de 26 de agosto, 

que regula a tramitação eletrónica dos processos judiciais -  e que o início de vigência 

da Lei a aprovar e respetiva regulamentação ocorra, em simultâneo, 60 dias após a sua 

publicação. 

Recorde-se que, para além da audição supra referida, a Comissão de Assuntos 

Constitucionais realizou também, em 9 de junho de 2020, a audição do Presidente do 

Conselho Superior da Magistratura sobre a fiabilidade da distribuição eletrónica dos 

processos judiciais a decorrer no Tribunal da Relação de Lisboa. 

 

• Enquadramento jurídico nacional  

O Código de Processo Civil1 (CPC), aprovado pela Lei n.º 41/2013, de 26 de junho, 

divide os atos processuais em atos em geral, e atos especiais, onde prevê a distribuição 

e a citação e notificações. 

 

Esta lei, com origem na Proposta de Lei n.º 113/XII/2.ª2, opera uma reforma profunda 

no processo civil, tanto declarativo como executivo, criando “um novo paradigma para a 

ação declarativa e para a ação executiva, a consagração de novas regras de gestão e 

de tramitação processual, nomeadamente a obrigatoriedade da realização da audiência 

preliminar tendo em vista a identificação do objeto do litígio e a enunciação dos temas 

da prova. Por outro lado, prevê-se ainda como essencial conferir maior eficácia à 

segunda instância para o exame da matéria de facto e reformar a ação executiva no 

sentido da sua extinção sempre que o título seja uma sentença, devendo a decisão 

judicial ser executada como incidente da ação. Por fim, o Programa do Governo prevê 

que no caso de existir um título executivo diferente de sentença, deve ser criado um 

processo abreviado que permita a resolução célere dos processos.3” 

 

 
1 Versão consolidada, retirada do portal www.dre.pt 
2 Trabalhos preparatórios 
3 Cfr. exposição de motivos da Proposta de Lei n.º 113/XII/2.ª 

https://dre.pt/pesquisa/-/search/499513/details/maximized
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=115043
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=115043
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=115043
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/124532393/202010121704/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=indice
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=37372
http://www.dre.pt/
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A distribuição de processos por meios eletrónicos foi introduzida nas normas 

processuais pelo Decreto-Lei n.º 180/96, de 25 de setembro, que alterava o CPC então 

em vigor, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 44 129, de 28 de dezembro de 19614. 

 

Aquele Decreto-Lei aditava ao CPC de 1961, que tinha sido objeto de uma reforma 

substancial operada pelo Decreto-Lei n.º 329-A/95, de 12 de dezembro, um artigo 

209.º - A que previa, pela primeira vez, a distribuição de processos por meios 

eletrónicos, condicionando este método de distribuição ao facto de o tribunal dispor de 

sistema informático5. 

 

Posteriormente, o Decreto-Lei n.º 303/2007, de 24 de agosto, alterou esta norma, 

passando a prever-se a realização das operações de distribuição e registo 

exclusivamente por meios eletrónicos. A redação que então lhe foi dada corresponde, 

com ressalva da remissão nela prevista, à redação do atual artigo 204.º do CPC. 

Pretende-se, assim, garantir a aleatoriedade e igualdade na repartição do serviço 

judicial. 

 

A única exceção à distribuição eletrónica é prevista no artigo 218.º, para os casos em 

que, após recurso e sendo proferida nova decisão no tribunal recorrido, seja interposto 

novo recurso da segunda decisão. Neste caso, o recurso deve, sempre que possível, 

ser distribuído ao mesmo relator. 

 

“A falta ou irregularidade da distribuição não produz nulidade de nenhum ato do 

processo, mas pode ser reclamada por qualquer interessado ou suprida oficiosamente 

até à decisão final”, nos termos do n.º 1 do artigo 205.º do CPC. Até essa altura, o erro 

da distribuição pode ser corrigido6, fazendo-se nova distribuição e dando-se baixa da 

anterior, quando o erro afete a designação do juiz, ou carregando o processo na espécie 

 
4 Revogado pela Lei n.º 41/2013, de 26 de junho 
5 O n.º 1 deste artigo previa: “Se o tribunal dispuser de sistema informático, as operações de 
distribuição e registo previstas nos artigos subsequentes são objeto de tratamento automático, 
que garantirá o mesmo grau de aleatoriedade no resultado e de igualdade na distribuição de 
serviço”. 
6 Artigo 210.º do CPC 

https://dre.pt/application/file/a/214396
https://dre.pt/application/file/a/437331
https://dre.pt/application/file/a/226095
https://dre.pt/application/file/a/640816
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/124532393/202010201245/73790493/diploma/indice?q=c%C3%B3digo+de+processo+civil
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/124532393/202010201245/73790509/diploma/indice?q=c%C3%B3digo+de+processo+civil
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/124532393/202010201245/73790494/diploma/indice?q=c%C3%B3digo+de+processo+civil
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/124532393/202010201245/73790500/diploma/indice?q=c%C3%B3digo+de+processo+civil
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competente e descarregando-o da espécie em que estava, quando o processo continua 

a ocorrer na mesma secção e o erro estava na identificação da espécie da ação7. 

 

A necessidade de redistribuição de um processo pode surgir não por um erro na 

distribuição mas, sim, por uma circunstância superveniente que impliquem a sua 

atribuição a outro juiz (por exemplo, o afastamento do juiz por impedimento89, o 

impedimento do juiz por doença, licença, comissão de serviço, transferência, acesso, 

suspensão, demissão, abandono do lugar ou outra causa que impossibilite o exercício 

da função) ou a outra espécie10 (a modificação do valor da causa ou a sua fixação em 

montante diverso do atribuído pelo autor, a extinção de uma secção sem que se 

mantenha para o julgamento das causas pendentes, por exemplo)11.  

 

Se o erro na distribuição se verificar num processo que corra nos tribunais superiores, 

a sua correção faz-se nos termos dos artigos 213.º, n.º 2, e 217.º. 

 

O CPC de 2013 consagra a distribuição diária, tanto na 1.ª instância12, como nos 

Tribunais da Relação e no Supremo Tribunal de Justiça13, tal como tinha sido já 

introduzido no CPC de 1961 pelo Decreto-Lei n.º 303/2007, de 24 de agosto, em virtude 

da adoção da forma automática de distribuição. 

 

Anteriormente, a distribuição, na 1.ª instância realizava-se às segundas-feiras e às 

quintas-feiras, sob presidência do juiz de comarca ou de turno, ou no primeiro dia útil 

seguinte, se aqueles recaíssem num feriado14, e a distribuição na Relação ou no 

Supremo realizava-se na primeira sessão seguinte ao recebimento ou apresentação do 

 
7 As espécies da distribuição na 1.ª instância estão previstas no artigo 212.º do CPC 
8 Artigos 84.º, n.º 2, e 116.º, n.º 3, do CPC 
9 Os casos de impedimento do juiz estão elencados no artigo 115.º do CPC 
10 Artigo 211.º do CPC 
11 Veja-se, a este propósito a anotação ao artigo 210.º do CPC, in Freitas, José Lebre de, e 
Alexandre, Isabel, Código de Processo Civil Anotado, Volume 1.º, p. 402, 3.ª Edição, setembro 
de 2014, Coimbra Editora. 
12 Artigo 208.º do CPC. 
13 Artigo 213.º, n.º 1, do CPC. 
14 Artigo 214.º do CPC de 1961, na versão anterior ao Decreto-Lei n.º 303/2007, de 24 de agosto. 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/124532393/202010201245/73790504/diploma/indice?q=c%C3%B3digo+de+processo+civil
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/124532393/202010201245/73790504/diploma/indice?q=c%C3%B3digo+de+processo+civil
https://dre.pt/application/file/a/640816
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/124532393/202010201245/73790502/diploma/indice?q=c%C3%B3digo+de+processo+civil
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/124532393/202010201245/73790351/diploma/indice?q=c%C3%B3digo+de+processo+civil
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/124532393/202010201245/73790391/diploma/indice?q=c%C3%B3digo+de+processo+civil
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/124532393/202010201245/73790390/diploma/indice?q=c%C3%B3digo+de+processo+civil
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/124532393/202010201245/73790501/diploma/indice?q=c%C3%B3digo+de+processo+civil
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/124532393/202010201245/73790498/diploma/indice?q=c%C3%B3digo+de+processo+civil
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/124532393/202010201245/73790504/diploma/indice?q=c%C3%B3digo+de+processo+civil
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processo, com intervenção do presidente e do secretário, na presença dos juízes e dos 

funcionários da secretaria15. 

 

A Portaria n.º 280/2013, de 26 de agosto16, que regula aspetos da tramitação eletrónica 

dos processos judiciais, prevê, no seu artigo 16.º, que a distribuição se faz duas vezes 

por dia, às 9 e às 16 horas. 

 

Na 1.ª instância, estão sujeitos à distribuição, nos termos do artigo 206.º do CPC, os 

“atos processuais que importem começo de causa, salvo se esta depender de outra já 

distribuída”, compreendendo-se aqui as petições iniciais das ações e dos processos de 

jurisdição voluntária, e os “atos processuais que venham de outro tribunal, com exceção 

das cartas precatórias, mandados, ofícios ou telegramas, para simples citação, 

notificação ou afixação de editais”, conforme artigo 172.º do CPC. O n.º 2 do artigo 206.º 

do CPC exceciona ainda da distribuição as causas que, por lei ou despacho, devam 

considerar-se dependentes de outras, mandando que a estas sejam apensadas, como 

são exemplo a ação de honorários do mandatário judicial (artigo 73.º, n.º 1), os 

embargos de terceiro (artigo 344.º, n.º 1) ou de executado (artigo 732.º, n.º 1). 

 

Para poderem ser admitidos à distribuição, os atos processuais têm de conter todos os 

requisitos exigidos por lei17, sendo essa verificação feita eletronicamente18, ou, quando 

tal não seja possível, pela secretaria19, nos termos definidos no artigo 17.º da Portaria 

n.º 280/2013, de 26 de agosto. 

 

A publicação dos resultados da distribuição é disponibilizada na página eletrónica de 

acesso público do Ministério da Justiça, na Área de Serviços Digitais dos Tribunais20, 

em substituição da pauta anteriormente afixada na porta do tribunal, nos termos do n.º 

2 do artigo 209.º do CPC e do artigo 18.º da Portaria n.º 280/2013, de 26 de agosto. 

 
15 Artigo 223.º do CPC de 1961, na versão anterior ao Decreto-Lei n.º 303/2007, de 24 de agosto. 
16 Texto consolidado, retirado do portal www.dre.pt 
17 Esses requisitos estão previstos no artigo 558.º do CPC, que enumera os fundamentos de 
rejeição da petição inicial. 
18 Artigo 207.º do CPC. 
19 Artigo 558.º, n.º 2, do CPC. 
20 https://tribunais.org.pt 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/116424980/202010201257/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/116424980/202010201257/73612143/diploma/indice?q=Portaria+280%2F2013
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/124532393/202010201245/73790496/diploma/indice?q=c%C3%B3digo+de+processo+civil
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/124532393/202010201245/73790457/diploma/indice?q=c%C3%B3digo+de+processo+civil
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/124532393/202010201245/73790496/diploma/indice?q=c%C3%B3digo+de+processo+civil
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/124532393/202010201245/73790340/diploma/indice?q=c%C3%B3digo+de+processo+civil
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/124532393/202010201245/73790662/diploma/indice?q=c%C3%B3digo+de+processo+civil
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/124532393/202010201245/73791121/diploma/indice?q=c%C3%B3digo+de+processo+civil
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/116424980/202010201257/73612144/diploma/indice?q=Portaria+280%2F2013
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/116424980/202010201257/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/116424980/202010201257/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=indice
https://tribunais.org.pt/
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/124532393/202010201245/73790499/diploma/indice?q=c%C3%B3digo+de+processo+civil
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/116424980/202010201257/73612145/diploma/indice?q=Portaria+280%2F2013
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/116424980/202010201257/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=indice
http://www.dre.pt/
https://tribunais.org.pt/
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Enquanto na 1.ª instância a distribuição faz-se por unidade orgânica (por tribunal, juízo 

e secção), nos tribunais superiores esta faz-se por magistrado, atendendo à ordem de 

precedência dos juízes, nos termos do n.º 2 do artigo 216.º do CPC. 

 

A organização do sistema judiciário está prevista na Lei n.º 62/2013, de 26 de agosto21, 

e regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 49/2014, de 27 de março22. 

 

 

II. Enquadramento parlamentar  

• Iniciativas pendentes (iniciativas legislativas e petições)  

Consultada a base de dados da Atividade Parlamentar (AP), não se encontrou qualquer 

iniciativa legislativa ou petição pendente sobre a matéria objeto da presente iniciativa. 

 

• Antecedentes parlamentares (iniciativas legislativas e petições)  

De anteriores Legislatura, não se regista nenhum antecedente parlamentar de iniciativa 

ou petição com objeto idêntico ou conexo com o do presente Projeto de Lei, cumprindo 

apenas assinalar que as normas do Código de Processo Civil objeto de alteração nesta 

iniciativa (à exceção do artigo 216.º, que se mantém inalterado desde a aprovação do 

novo Código, na XII Legislatura, com origem na Proposta de Lei n.º 113/XII/2.ª (GOV) -  

Aprova o Código de Processo Civil), foram alteradas por diploma legal do Governo: o 

Decreto-Lei n.º 97/2019, de 26 de julho - Procede à alteração do Código de Processo 

Civil, alterando o regime de tramitação eletrónica dos processos judiciais. 

 

 

 

 

 

 
21 Texto consolidado, retirado do portal www.dre.pt 

22 Idem. 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/124532393/202010201245/73790507/diploma/indice?q=c%C3%B3digo+de+processo+civil
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/124568276/202010201615/73761023/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=diploma
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/121245475/202010201518/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=indice
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=37372
https://dre.pt/home/-/dre/123513819/details/maximized
http://www.dre.pt/
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III. Apreciação dos requisitos formais  

• Conformidade com os requisitos constitucionais, regimentais e formais 

A iniciativa em apreço é apresentada por Deputados do Grupo Parlamentar do Partido 

Social Democrata (PSD), ao abrigo e nos termos da alínea b) do artigo 156.º e do n.º 1 

do artigo 167.º da Constituição e da alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º e do n.º 1 do artigo 

119.º do Regimento da Assembleia da República (RAR), que consagram o poder de 

iniciativa da lei. 

Assumindo a forma de projeto de lei, em conformidade com o disposto no n.º 2 do artigo 

119.º do RAR, a iniciativa encontra-se redigida sob a forma de artigos, tem uma 

designação que traduz sinteticamente o seu objeto principal, embora deva ser objeto de 

aperfeiçoamento, e é precedida de uma breve exposição de motivos, pelo que cumpre 

os requisitos formais previstos no n.º 1 do artigo 124.º do RAR. 

Observa igualmente os limites à admissão da iniciativa estabelecidos no n.º 1 do artigo 

120.º do RAR, uma vez que parece não infringir a Constituição ou os princípios nela 

consignados e define concretamente o sentido das modificações a introduzir na ordem 

legislativa. 

O projeto de lei em análise deu entrada em 2 de outubro de 2020, foi admitido e, por 

despacho de S. Ex.ª o Presidente da Assembleia da República, baixou, na generalidade, 

à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias (1.ª) em 7 de 

outubro, data em que também foi anunciado em reunião Plenária. 

 

• Verificação do cumprimento da lei formulário 

A lei formulário23 estabelece um conjunto de normas sobre a publicação, identificação e 

formulário dos diplomas que são relevantes em caso de aprovação da presente 

iniciativa, pelo que deverá ser tida em conta no decurso do processo da especialidade 

na Comissão ou aquando da redação final. 

 
23 Lei n.º 74/98, de 11 de novembro, alterada e republicada pela Lei n.º 43/2014, de 11 de julho 

http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/constpt2005.pdf
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/RegimentoAR_Simples.pdf
https://dre.pt/application/file/25346100
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Antes de mais, refira-se que o projeto de lei em apreciação, que “Introduz mecanismos 

de controlo da distribuição eletrónica dos processos judiciais, procedendo à décima 

alteração ao Código de Processo Civil, aprovado pela Lei n.º 41/2013, de 26 de junho”, 

apresenta um título que traduz sinteticamente o seu objeto, mostrando-se em 

conformidade com o disposto no n.º 2 do artigo 7.º da lei formulário. 

Indica no seu título que procede à décima alteração ao Código de Processo Civil (CPC) 

e elenca, no artigo 2.º, os diplomas que lhe introduziram alterações, no sentido de dar 

cumprimento ao disposto no n.º 1 do artigo 6.º da lei formulário, que estabelece o dever 

de indicar, nos diplomas legais que alterem outros, o número de ordem da alteração 

introduzida e a identificação dos diplomas que procederam a alterações anteriores. 

Ora, consultando a base Digesto (Diário da República Eletrónico), verifica-se que o CPC 

sofreu, até ao momento, várias alterações, as duas últimas, aliás, resultantes de 

processos legislativos que correram em simultâneo, um no Governo e outro no 

Parlamento. Devido exatamente a este facto, é possível constatar que ocorreu um lapso 

na indicação do número de ordem de alteração na Lei n.o 117/2019, de 13 de setembro, 

que não teve em conta (nem poderia ter tido) o diploma governamental (Decreto-Lei n.º 

97/2019, de 26 de julho), pelo que ambos os diplomas referem introduzir a oitava 

alteração ao CPC. 

Em face do exposto, parece-nos que relativamente a códigos e diplomas que já 

sofreram um elevado número de alterações é desaconselhável a indicação do número 

de ordem de alteração, por razões de certeza e segurança jurídica. Essa indicação 

pode, inclusivamente, suscitar erros, não se vislumbrando, por isso, que a mesma 

tenha utilidade para o cidadão. Acresce que a lei formulário foi aprovada e publicada 

num contexto de ausência de um Diário da República Eletrónico, sendo que, neste 

momento, o mesmo é acessível universal e gratuitamente. 

Assim, por motivos de segurança jurídica, e tentando manter uma redação simples e 

concisa, parece-nos mais seguro e eficaz não colocar o número de ordem de alteração 

nem o elenco de diplomas que procederam a alterações quando a mesma incida sobre 

códigos, como é o caso, “leis gerais”, “regimes gerais”, “regimes jurídicos” ou atos 

legislativos de estrutura semelhante. 

Em caso de aprovação da presente iniciativa, sugere-se, por isso, o seguinte título: 
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“Introduz mecanismos de controlo da distribuição eletrónica dos processos judiciais, 

alterando o Código de Processo Civil, aprovado pela Lei n.º 41/2013, de 26 de junho”. 

Refira-se ainda que a iniciativa sub judice se enquadra na exceção prevista na alínea a) 

do n.º 3 do artigo 6.º da lei formulário, não se impondo, por isso, a republicação do 

diploma alterado. 

Em caso de aprovação, a iniciativa em apreço, revestindo a forma de lei, deve ser objeto 

de publicação na 1.ª série do Diário da República, nos termos da alínea c) do n.º 2 do 

artigo 3.º da lei formulário. 

Mostrando-se em conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 2.º da lei referida, 

dispõe o artigo 4.º que a iniciativa entrará em vigor 60 dias após a sua publicação. 

Na presente fase do processo legislativo a iniciativa em apreço não nos parece suscitar 

outras questões em face da lei formulário. 

 

• Regulamentação ou outras obrigações legais 

Nos termos do disposto no artigo 3.º do articulado, o Governo procede à regulamentação 

da lei que venha a resultar da presente iniciativa no prazo de 30 dias após a sua 

publicação, com vista a que entre em vigor em simultâneo com a lei, o que deverá 

ocorrer 60 dias após a sua publicação.  

 

IV. Análise de direito comparado  

 

• Enquadramento do tema no plano da União Europeia 

A União Europeia consagra o direito de ação no artigo 47.º da Carta dos Direitos 

Fundamentais da União Europeia, incrustado na garantia de um tribunal imparcial e 

independente. Regista-se aqui, sob epígrafe Direito à ação e a um tribunal imparcial: 

o que toda a pessoa cujos direitos e liberdades garantidos pelo direito da 

União tenham sido violados tem direito a uma ação perante um tribunal 

nos termos previstos no presente artigo; 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:12016P047
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:12016P047
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o que toda a pessoa tem direito a que a sua causa seja julgada de forma 

equitativa, publicamente e num prazo razoável, por um tribunal 

independente e imparcial, previamente estabelecido por lei. Toda a 

pessoa tem a possibilidade de se fazer aconselhar, defender e 

representar em juízo; 

o concedendo-se assistência judiciária a quem não disponha de recursos 

suficientes, na medida em que essa assistência seja necessária para 

garantir a efetividade do acesso à justiça. 

No direito da União Europeia, por relação ao exercício da função jurisdicional de que 

está acometida, ela cabe ao Tribunal de Justiça da União Europeia, que integra o seu 

quadro institucional, inclui o Tribunal de Justiça e o Tribunal Geral e, em resumo no que 

concerne às suas funções, vela pelo respeito do direito na interpretação e aplicação dos 

Tratados (artigos 13.º e 19.º do Tratado da União Europeia). 

No que concerne à sua composição, o Tribunal de Justiça é composto de um juiz por 

cada Estado-Membro e o Tribunal Geral composto de, pelo menos, um juiz por cada 

Estado-Membro, sendo que, quanto às suas valências: 

• o Tribunal de Justiça trata dos pedidos de decisões a título prejudicial 

provenientes das jurisdições nacionais, bem como de certas ações de 

anulação e de recursos; 

• o Tribunal Geral trata dos recursos de anulação interpostos por 

particulares, empresas e, em certos casos, governos nacionais. 

O Estatuto do Tribunal é fixado em Protocolo separado, de acordo com o artigo 281.º 

do Tribunal sobre o Funcionamento da União Europeia – o Protocolo n.º 3 Relativo ao 

Estatuto do Tribunal de Justiça da União Europeia –, o qual regula a organização e 

processo perante o Tribunal de Justiça e é complementado, na execução, pelo 

regulamento de processo do Tribunal de Justiça.  

Ora, por relação ao Regulamento de Processo do Tribunal de Justiça e à distribuição 

das causas pelos seus membros, giza o artigo 15.º a via de designação do juiz-relator. 

De acordo com esta norma, que implementa um sistema de designação em detrimento 

de um sistema de sorteio: 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9e8d52e1-2c70-11e6-b497-01aa75ed71a1.0019.01/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9e8d52e1-2c70-11e6-b497-01aa75ed71a1.0019.01/DOC_3&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:12016M/PRO/03
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:12016M/PRO/03
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex:32012Q0929(01)
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• reza o número 1 que, o mais rapidamente possível, após a apresentação 

do ato que dá início à instância, o presidente do Tribunal designa o juiz-

relator encarregado do processo; 

• reza o número 2 que, nos processos referidos no artigo 107.º bem como 

nos artigos 193.º e 194.º, o juiz-relator é escolhido de entre os juízes da 

secção designada em conformidade com o artigo 11.º, n.º 2, sob proposta 

do presidente dessa secção. Se, em aplicação do artigo 109.º, a secção 

decidir não submeter o reenvio a tramitação urgente, o presidente do 

Tribunal pode reatribuir o processo a um juiz-relator afeto a outra secção; 

• reza o número 3 que, em caso de impedimento de um juiz-relator, o 

presidente do Tribunal toma as medidas necessárias. 

Mais à frente no regulamento, a propósito da composição da formação do julgamento, 

dependendo da secção a que é atribuída a causa, os juízes são designados através do 

seguinte método, o qual prescinde igualmente do sorteio: 

• a Grande Secção é composta (artigo 27.º), para cada processo, pelo 

presidente e pelo vice-presidente do Tribunal, por três presidentes de 

secção de cinco juízes, pelo juiz-relator e pelo número de juízes 

necessário para perfazer quinze. Estes últimos juízes e os três 

presidentes de secção de cinco juízes são designados a partir de duas 

listas, uma com os presidentes de secção de cinco juízes e uma com os 

outros juízes, para efeitos da determinação da composição da Grande 

Secção: 

• a lista dos presidentes de secção de cinco juízes é elaborada 

seguindo a ordem estabelecida no artigo 7.º do regulamento 

(precedência por antiguidade); 

• a lista dos outros juízes é elaborada seguindo, alternadamente, a 

ordem estabelecida no artigo 7.º (precedência por antiguidade) e 

a ordem inversa: o primeiro juiz da lista é o primeiro de acordo 

com a ordem estabelecida no referido artigo; o segundo juiz da 

lista, o último de acordo com essa ordem; o terceiro juiz, o 
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segundo de acordo com essa ordem; o quarto juiz, o penúltimo de 

acordo com essa ordem, e assim sucessivamente. 

• as secções de cinco e de três juízes (artigo 28.º) são compostas, para 

cada processo, pelo presidente da secção, pelo juiz-relator e pelo número 

de juízes necessário até perfazer, respetivamente, cinco e três juízes, 

designados a partir de duas listas onde o ponto de partida é, para cada 

processo remetido a uma secção, o nome do juiz que segue 

imediatamente o último juiz designado a partir da lista para o processo 

anteriormente remetido à secção em causa. 

Para o Tribunal Geral as regras são as previstas no Regulamento de Processo do 

Tribunal Geral que, em função da formação de julgamento (secções de três ou cinco 

juízes, Grande Secção ou Juiz Singular – artigo 14.º), determina também um sistema 

de designação, assim explicitado: 

• o julgamento pela Grande Secção cabe aos quinze juízes que a 

compõem, designados pelo Tribunal Geral (artigo 15.º); 

• o julgamento em secção cabe aos membros que a compõem, 

previamente afetados por decisão do Tribunal Geral (Decisão do Tribunal 

Geral relativa à Constituição das secções e afetação dos juízes às 

secções, de 6 de abril de 2020); 

• o julgamento por juiz singular, nos termos do artigo 29.º, é atribuído ao 

juiz-relator designado pelo Presidente do Tribunal nos termos do artigo 

26.º. 

Quanto ao Tribunal Geral, na hipótese de um impedimento, o mesmo decidiu em 5 de 

agosto de 2019 o modo de designação de um juiz que substitui um juiz impedido. 

Em jeito de síntese, o modo de designação ou afetação de um juiz a uma causa, no 

Tribunal de Justiça da União Europeia, opera através de designação, amiudadamente 

assente em listas de antiguidade, e não ainda por um método de distribuição eletrónica. 

  

 

 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-11/tra-doc-pt-div-t-0000-2018-201810296-05_01.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-11/tra-doc-pt-div-t-0000-2018-201810296-05_01.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2020/114/02&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2020/114/02&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2020/114/02&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pt/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/263/02&from=FR
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Enquadramento internacional  

Países europeus 

A legislação comparada é apresentada para os seguintes Estados-membros da União 

Europeia: Espanha e Itália. 

 

ESPANHA 

O artigo 68 da Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamento Civil24 prevê que todos os 

processos cíveis sejam distribuídos entre os tribunais de primeira instância, quando 

houver mais do que um na circunscrição. Idêntica regra se aplica aos processos 

apreciados pelos tribunais provinciais, quando estes estejam divididos em secções. 

 

 

O mesmo dispositivo legal afirma que qualquer das partes pode impugnar um erro na 

aplicação das regras sobre distribuição vigentes e que são nulas as decisões do tribunal 

que não deveria conhecer daquele processo caso as normas de distribuição tivessem 

sido respeitadas, desde que tal nulidade seja arguida no momento processual 

imediatamente seguinte ao do conhecimento do erro e este não tenha sido corrigido. 

 

O artigo seguinte dispõe que os processos são distribuídos e remetidos à secretaria 

judicial correspondente nos dois dias seguintes à apresentação do requerimento que dá 

início à ação. 

 

As regras de distribuição são aprovadas pela Sala de Gobierno del Tribunal Superior de 

Justicia, sob proposta da Junta de Jueces da respetiva ordem jurisdicional, nos termos 

do artigo 167 da Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial25. O n.º 3 desta 

norma dispõe que a distribuição é feita pelo Letrado de la Administración de Justicia, 

sob a supervisão do juiz decano, a quem compete resolver a questões que se colocarem 

e corrigir as irregularidades que possam ocorrer. 

 

 
24 Texto consolidado, retirado do portal www.boe.es 

25 Idem 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-323&p=20200919&tn=1#a68
https://www.boe.es/buscar/pdf/2000/BOE-A-2000-323-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-323&p=20200919&tn=1#a69
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-12666&p=20190725&tn=1#acientosesentaysiete
https://www.boe.es/buscar/pdf/1985/BOE-A-1985-12666-consolidado.pdf
http://www.boe.es/
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NOTA TÉCNICA  

A organização judicial espanhola compreende tribunais com competência nacional – a 

Audiência Nacional (Audiencia Nacional), o Supremo Tribunal (Tribunal Supremo) e os 

tribunais centrais de instrução e do contencioso administrativo (Juzgados Centrales de 

Instrucción y de lo Contencioso administrativo) – e tribunais com competência territorial 

circunscrita – os julgados de paz (Juzgados de Paz), os tribunais de primeira instância 

e de instrução (Juzgados de Primeira Instancia e Instrucción), os tribunais de 

contencioso administrativo (Juzgados del Contencioso Administrativo), os tribunais 

sociais (Juzgados de lo Social), os tribunais de execução de penas (Juzgados de 

Vigilancia Penitenciaria), os tribunais de menores (Juzgados de Menores), os tribunais 

provinciais (Audiencias Provinciales) e os tribunais superiores de justiça (Tribunales 

Superiores de Justicia). 

 

Os tribunais superiores de justiça são, nos termos do artigo 70 da Ley Orgánica 6/1985, 

de 1 de julio, a última instância judicial na respetiva comunidade autónoma, sem prejuízo 

das competências do Supremo Tribunal. 

 

A conjugação desta norma com a do artigo 167 leva a que em cada comunidade 

autónoma exista um conjunto de regras de distribuição. A título de exemplo, podem ser 

consultadas aqui as regras de distribuição vigentes na Comunidade Autónoma da 

Catalunha, aqui as vigentes em Aragão e aqui as vigentes na Comunidade de Madrid. 

 

As regras de distribuição do Supremo Tribunal são aprovadas anualmente e as mais 

recentes foram-no pelo Acuerdo de 16 de enero de 2020, de la Comisión Permanente 

del Consejo General del Poder Judicial, por el que se publica el Acuerdo de 11 de 

diciembre de 2019, de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, relativo a la 

composición y funcionamiento de las salas y secciones del Tribunal Supremo y 

asignación de ponencias para el año judicial 2020. 

 

As regras de distribuição da Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional constam do 

Acuerdo de 16 de enero de 2020, de la Comisión Permanente del Consejo General del 

Poder Judicial, por el que se publica el Acuerdo de 16 de diciembre de 2019, de la Sala 

de Gobierno de la Audiencia Nacional, sobre normas de reparto entre Secciones de la 

Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-12666&p=20190725&tn=1#asetenta
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-Cataluna/Actividad-del-TSJ-Cataluna/Normas-de-reparto/
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-Aragon/Actividad-del-TSJ-Aragon/Normas-de-reparto/Juzgados-de-Aragon---Normas-de-reparto
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-Madrid/Actividad-del-TSJ-Madrid/Normas-de-reparto/Normas-de-reparto--Madrid-
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/13/pdfs/BOE-A-2020-2129.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/13/pdfs/BOE-A-2020-2125.pdf
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NOTA TÉCNICA  

 

ITÁLIA 

Iniciado o processo e constituídas as partes, nos termos do artigo 168 do Codice di 

procedura civile, o oficial de justiça regista o processo no livro de registos do tribunal e 

cria o processo físico, que apresenta ao presidente do tribunal para que este designe o 

juiz de instrução perante o qual devem comparecer as partes, se não pretender ele 

mesmo proceder à instrução, nos termos do artigo 168-bis do mesmo código. 

 

Nos tribunais com mais de uma secção, o presidente distribui o processo a uma delas 

e o presidente dessa procede da mesma forma para nomear o juiz de instrução. 

 

A designação do juiz de instrução deve ocorrer, no máximo, até dois dias após a 

constituição da parte interveniente mais diligente. 

 

O Regio Decreto18 dicembre 1941, n. 1368, Disposizioni per l'attuazione del Codice di 

procedura civile e disposizioni transitorie, prevê, no artigo 55, uma distribuição trimestral 

das audiências de instrução e discussão entre os magistrados do julgado de paz, sendo 

essa distribuição feita pelo chefe da secretaria do juízo. A designação do magistrado 

para cada processo faz-se após a entrega na secretaria do ato que inicia o processo, 

nos termos do artigo 319 do Codice di procedura civile, ou, na falta deste, no dia fixado 

para a audiência prevista no artigo 316 do mesmo Código. 

 

A organização judicial de Itália compreende tribunais de primeira instância, que incluem 

os julgados de paz (giudice di pace), os tribunais (tribunale), os gabinetes de execução 

de penas (ufficio di sorveglianza) e os tribunais de menores (tribunale per i minorenni), 

os de segunda instância, com o tribunal de recurso (corte d’appello) e o tribunal criminal 

(tribunale di sorveglianza), e o Supremo Tribunal (Corte di cassazione), nos termos do 

Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12, Ordinamento giudiziario. 

 

 

 

 

http://www.normattiva.it/eli/id/1940/10/28/040U1443/CONSOLIDATED
http://www.normattiva.it/eli/id/1940/10/28/040U1443/CONSOLIDATED
http://www.normattiva.it/eli/id/1941/12/24/041U1368/CONSOLIDATED
http://www.normattiva.it/eli/id/1941/02/04/041U0012/CONSOLIDATED/20180725
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NOTA TÉCNICA  

 

 

V. Consultas e contributos 

Em 14 de outubro de 2020, a Comissão promoveu a consulta escrita do Conselho 

Superior da Magistratura, do Conselho Superior do Ministério Público, da Ordem dos 

Advogados, da Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução e do Conselho dos 

Oficiais de Justiça.  

Todos os pareceres e contributos remetidos à Assembleia da República serão 

publicados na página da iniciativa na Internet. 

 

VI. Avaliação prévia de impacto 

• Avaliação sobre impacto de género  

O preenchimento, pelo proponente, da ficha de avaliação prévia de impacto de género 

da presente iniciativa, em cumprimento do disposto na Lei n.º 4/2018, de 9 de fevereiro, 

devolve como resultado uma valoração neutra do impacto de género.  

 

• Linguagem não discriminatória 

Na elaboração dos atos normativos a especificação de género deve ser minimizada 

recorrendo-se, sempre que possível, a uma linguagem neutra ou inclusiva, mas sem 

colocar em causa a clareza do discurso. A presente iniciativa não nos suscita questões 

relacionadas com a utilização de linguagem discriminatória. 

 

 

 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45343
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679595842774f6a63334e7a637664326c756157357059326c6864476c3259584d7657456c574c33526c6548527663793977616d77314e544e59535659744d5335775a47593d&fich=pjl553XIV-1.pdf&Inline=true

