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

ATUALIZAÇÃO Nº 5
As alterações introduzidas pelo Orçamento do Estado para 2019 (Lei nº 71/2018,
de 31 de dezembro) implicam a seguinte alteração no Código de Processo Penal:
a) Nas páginas 67-69, o artigo 113º passa a ter a seguinte redação:

ARTIGO 113º
Regras gerais sobre notificações
1 – As notificações efectuam-se mediante:
a) Contacto pessoal com o notificando e no lugar em que este for encontrado;
b) Via postal registada, por meio de carta ou aviso registados;
c) Via postal simples, por meio de carta ou aviso, nos casos expressamente previstos; ou
d) Editais e anúncios, nos casos em que a lei expressamente o admitir.
2 – Quando efetuadas por via postal registada, as notificações presumem-se feitas
no terceiro dia posterior ao do seu envio, quando seja útil, ou no primeiro dia útil
seguinte a esse, quando o não seja, devendo a cominação aplicável constar do ato de
notificação.
3 – Quando efectuadas por via postal simples, o funcionário judicial lavra uma
cota no processo com a indicação da data da expedição da carta e do domicílio para
a qual foi enviada e o distribuidor do serviço postal deposita a carta na caixa de correio
do notificando, lavra uma declaração indicando a data e confirmando o local exacto
do depósito, e envia-a de imediato ao serviço ou ao tribunal remetente, considerandose a notificação efectuada no 5º dia posterior à data indicada na declaração lavrada
pelo distribuidor do serviço postal, cominação esta que deverá constar do acto de
notificação.
4 – Se for impossível proceder ao depósito da carta na caixa de correio, o distribuidor do serviço postal lavra nota do incidente, apõe-lhe a data e envia-a de imediato
ao serviço ou ao tribunal remetente.
5 – Ressalva-se do disposto nos nºs 3 e 4 as notificações por via postal simples a que
alude a alínea d) do nº 4 do artigo 277º, que são expedidas sem prova de depósito,
devendo o funcionário lavrar uma cota no processo com a indicação da data de expedição
e considerando-se a notificação efetuada no 5º dia útil posterior à data de expedição.
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6 – Quando a notificação for efectuada por via postal registada, o rosto do sobrescrito ou do aviso deve indicar, com precisão, a natureza da correspondência, a identificação do tribunal ou do serviço remetente e as normas de procedimento referidas
no número seguinte.
7 – Se:
a) O destinatário se recusar a assinar, o agente dos serviços postais entrega a carta
ou o aviso e lavra nota do incidente, valendo o acto como notificação;
b) O destinatário se recusar a receber a carta ou o aviso, o agente dos serviços
postais lavra nota do incidente, valendo o acto como notificação;
c) O destinatário não for encontrado, a carta ou o aviso são entregues a pessoa
que com ele habite ou a pessoa indicada pelo destinatário que com ele trabalhe,
fazendo os serviços postais menção do facto com identificação da pessoa que recebeu
a carta ou o aviso;
d) Não for possível, pela ausência de pessoa ou por outro qualquer motivo, proceder nos termos das alíneas anteriores, os serviços postais cumprem o disposto nos
respectivos regulamentos, mas sempre que deixem aviso indicarão expressamente a
natureza da correspondência e a identificação do tribunal ou do serviço remetente.
8 – Valem como notificação, salvo nos casos em que a lei exigir forma diferente,
as convocações e comunicações feitas:
a) Por autoridade judiciária ou de polícia criminal aos interessados presentes em
acto processual por ela presidido, desde que documentadas no auto;
b) Por via telefónica em caso de urgência, se respeitarem os requisitos constantes
do nº 2 do artigo anterior e se, além disso, no telefonema se avisar o notificando de
que a convocação ou comunicação vale como notificação e ao telefonema se seguir
confirmação telegráfica, por telex ou por telecópia.
9 – O notificando pode indicar pessoa, com residência ou domicílio profissional
situados na área de competência territorial do tribunal, para o efeito de receber notificações. Neste caso, as notificações, levadas a cabo com observância do formalismo
previsto nos números anteriores, consideram-se como tendo sido feitas ao próprio
notificando.
10 – As notificações do arguido, do assistente e das partes civis podem ser feitas
ao respectivo defensor ou advogado. Ressalvam-se as notificações respeitantes à acusação, à decisão instrutória, à designação de dia para julgamento e à sentença, bem
como as relativas à aplicação de medidas de coacção e de garantia patrimonial e à
dedução do pedido de indemnização civil, as quais, porém, devem igualmente ser
notificadas ao advogado ou defensor nomeado; neste caso, o prazo para a prática de
acto processual subsequente conta-se a partir da data da notificação efectuada em
último lugar.
11 – As notificações ao advogado ou ao defensor nomeado, quando outra forma
não resultar da lei, são feitas por via eletrónica, nos termos a definir em portaria do
membro do Governo responsável pela área da justiça, ou, quando tal não for possível,
nos termos das alíneas a), b) e c) do nº 1, ou por telecópia.
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12 – Quando efetuadas por via eletrónica, as notificações presumem-se feitas no
terceiro dia posterior ao do seu envio, quando seja útil, ou no primeiro dia útil
seguinte a esse, quando o não seja.
13 – A notificação edital é feita mediante a afixação de um edital na porta da última
residência do notificando e outro nos lugares para o efeito destinados pela respetiva
junta de freguesia, seguida da publicação de anúncio na área de serviços digitais dos
tribunais, acessível no endereço eletrónico https://tribunais.org.pt.
14 – Nos casos expressamente previstos, havendo vários arguidos ou assistentes,
quando o prazo para a prática de actos subsequentes à notificação termine em dias
diferentes, o acto pode ser praticado por todos ou por cada um deles ate ao termo do
prazo que começou a correr em último lugar.
15 – A assinatura do funcionário responsável pela elaboração da notificação pode
ser substituída por indicação do código identificador da notificação, bem como do
endereço do sítio eletrónico do ministério da Justiça no qual, através da inserção do
código, é possível confirmar a autenticidade da notificação.
(Redação dada pela Lei nº 71/2018, de 31-12)

b) Na página 97, o artigo 186º passa a ter a seguinte redação:

ARTIGO 186º
Restituição dos objectos apreendidos
1 – Logo que se tornar desnecessário manter a apreensão para efeito de prova, os
objectos apreendidos são restituídos a quem de direito.
2 – Logo que transitar em julgado a sentença, os objectos apreendidos são restituídos a quem de direito, salvo se tiverem sido declarados perdidos a favor do Estado.
3 – As pessoas a quem devam ser restituídos os objetos são notificadas para procederem ao seu levantamento no prazo máximo de 60 dias, findo o qual, se não o fizerem, os objetos se consideram perdidos a favor do Estado.
4 – Se se revelar comprovadamente impossível determinar a identidade ou o paradeiro das pessoas referidas no número anterior, procede-se, mediante despacho fundamentado do juiz, à notificação edital, sendo, nesse caso, de 90 dias o prazo máximo
para levantamento dos objetos.
5 – Ressalva-se do disposto nos números anteriores o caso em que a apreensão de
objetos pertencentes ao arguido, ao responsável civil ou a terceiro deva ser mantida
a título de arresto preventivo, nos termos do artigo 228º
6 – Quando a restituição ou o arresto referidos nos números anteriores respeitarem a bem cuja apreensão tenha sido previamente registada, é promovido o cancelamento de tal registo e, no segundo caso, o simultâneo registo do arresto.
(Redação dada pela Lei nº 71/2018, de 31-12)
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