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Time’s a strange fellow 

  more he gives than takes 

(and he takes all) nor any marvel finds 

E. E. CUMMINGS, All nearness pauses, while a star can grow 

 

 

 

 

1. Introdução 

A sabedoria popular está, muitas vezes, errada, mas há também ocasiões em 

que é perfeitamente certeira, como quando diz “O que nasce torto, tarde ou nunca 

se endireita”. 

Efetivamente, a Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, surgiu de forma muito 

conturbada e apressada, até por causa do seu contexto, e facilmente se percebeu 

que levantava muitas questões não resolvidas ou nada claras e que deram azo a 

interpretações muito díspares, algumas das quais sem qualquer sustentação na lei, 

nos tribunais e fora deles. 
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E, de facto, parafraseando KIRCHMANN, três palavras (más, neste caso, como 

veremos de seguida) do legislador e uma série de artigos publicados 

eletronicamente passam para o grande arquivo (quase morto) da internet, 

perdendo a maior parte da sua utilidade e interesse práticos. 

Ora, poucos dias passados da publicação deste diploma legal, esta Lei irá já 

ser alterada via da aprovação do Decreto n.º 6/XIV da Assembleia da República1, 

que contém, de resto e expressamente, uma “Norma interpretativa” (Art. 5.º)2, 

dispondo que, como o tinha defendido, “O artigo 10.º da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de 

março, deve ser interpretado no sentido de ser considerada a data de 9 de março 

de 2020, prevista no artigo 37.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, para 

o início da produção de efeitos dos seus artigos 14.º a 16.º, como a data de início de 

produção de efeitos das disposições do artigo 7.º da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de 

março”. 

Por seu lado, as alterações introduzidas no Art. 7.º desta Lei produzirão 

efeito desde a mencionada data de 9/3/2020 (Art. 6.º, n.º 2, primeira parte), “com 

exceção das normas aplicáveis aos processos urgentes e do disposto no seu n.º 12, 

que só produzem efeitos na data da entrada em vigor da presente lei” (6.º, n.º 2, 

segunda parte) – “no dia seguinte ao da sua publicação” (Art. 7.º). 

Se é verdade que se diz que não devemos voltar a um lugar onde fomos 

felizes, é também certo que fomos agora “compelidos”, devido a esta nova (e 

sucessiva) intervenção legislativa, a voltar a este lugar e a esta lei, até porque não 

fomos certamente felizes nessa primeira deambulação por este (infeliz) diploma 

 
1Disponível em 
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679595842774f6a6
3334e7a637664326c755a47566a636d563062334d7657456c574c32526c597a597457456c574c6d527659
773d3d&fich=dec6-XIV.doc&Inline=true, já tendo sido promulgada, aparentemente, pelo 
Presidente da República (http://www.presidencia.pt/?idc=10&idi=176328), restando saber quando 
será publicado no Diário da República, mas tendo-se querido fornecer, desde já, uma primeira 
ferramenta interpretativa destas alterações. 
2 Constituindo, assim, uma forma de, na nomenclatura de FRANCESCO FERRARA, Interpretação e 
aplicação de leis, Coimbra, 1963, p. 131, itálico do autor, “interpretação autêntica”, embora, como o 
mesmo autor frise, não se trate de uma verdadeira interpretação, mas antes de casos em que o 
legislador “declara formal e obrigatoriamente o sentido de uma lei anterior” (p. 133), pelo que a 
“determinação do sentido duma norma ocorre por via do costume ou por força de outra lei” (p. 131). 

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679595842774f6a63334e7a637664326c755a47566a636d563062334d7657456c574c32526c597a597457456c574c6d527659773d3d&fich=dec6-XIV.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679595842774f6a63334e7a637664326c755a47566a636d563062334d7657456c574c32526c597a597457456c574c6d527659773d3d&fich=dec6-XIV.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679595842774f6a63334e7a637664326c755a47566a636d563062334d7657456c574c32526c597a597457456c574c6d527659773d3d&fich=dec6-XIV.doc&Inline=true
http://www.presidencia.pt/?idc=10&idi=176328
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legal (supondo, ao escrever este texto, que talvez agora se mantenha inalterado 

mais tempo do que sucedeu com a sua primeira encarnação…). 

Voltamos, assim, a efetuar uma leitura, necessariamente muito perfunctória 

e preliminar, desta lei que será agora alterada3, remetendo, em alguns pontos, para 

o anterior artigo publicado na Julgar Online e disponível em http://julgar.pt/a-lei-

n-o-1-a2020-de-19-de-marco-uma-primeira-leitura-e-notas-praticas/. 

 

 

2. Texto legal (alterado) e anotações 

 

Artigo 7.º 

Prazos e diligências 

1 – Sem prejuízo do disposto nos números seguintes, todos os prazos para a 

prática de atos processuais e procedimentais que devam ser praticados no 

âmbito dos processos e procedimentos que corram termos nos tribunais 

judiciais, tribunais administrativos e fiscais, Tribunal Constitucional, 

Tribunal de Contas e demais órgãos jurisdicionais, tribunais arbitrais, 

Ministério Público, julgados de paz, entidades de resolução alternativa de 

litígios e órgãos de execução fiscal, ficam suspensos até à cessação da 

situação excecional de prevenção, contenção, mitigação e tratamento da 

infeção epidemiológica por SARSCoV-2 e da doença COVID-19, a decretar nos 

termos do número seguinte. 

 Este artigo aplica-se, de novo e por se manter o seu carácter irrestrito, a 

todos os “atos processuais e procedimentais” relativos a “processos e 

procedimentos”4 que são praticados nos tribunais (lato sensu) e numa série, não 

 
3 Procurando encontrar e explicitar, no dizer de MANUEL DE ANDRADE, Ensaio sobre a teoria da 
interpretação das leis, Coimbra, 1963 p. 16, itálicos do autor, “a voluntas legis, não a voluntas 
legislatoris”, dado que a “lei, uma vez formada, se destaca do legislador, ganhando consistência 
autónoma; e mais do que isso, torna-se entidade viva, que não apenas corpo inanimado, ou mero 
facto histórico ‘fechado e concluído’”. 
4 No âmbito judicial relevarão, claro e primacialmente, os “atos processuais” e os “processos” e não, 
propriamente, os “atos procedimentais” e os “procedimentos”, embora existam também, claro, 

http://julgar.pt/a-lei-n-o-1-a2020-de-19-de-marco-uma-primeira-leitura-e-notas-praticas/
http://julgar.pt/a-lei-n-o-1-a2020-de-19-de-marco-uma-primeira-leitura-e-notas-praticas/
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exaustiva, mas apenas exemplificativa (“demais”), de outros “órgãos jurisdicionais” 

ou aproximados. 

 Na versão original deste número remetia-se para o regime das férias 

judiciais, que, em verdade, nunca foi uno e único nas várias jurisdições, dessa 

redação inicial decorria, em regra e para os processos não urgentes, a suspensão de 

prazos processuais e a não prática de atos processuais5, enquanto que agora o 

legislador decidiu expressamente suspender, sem mais e com as exceções que 

constam dos restantes números deste artigo, todos os prazos processuais6 “dos 

processos e procedimentos que corram termos”7. 

Em suma, quer pela aplicação deste artigo na sua versão original, quer na 

sua nova versão, todos os prazos processuais não excecionados nos números 

seguintes consideram-se suspensos desde a data da produção de efeitos desta lei, 

que é, como agora foi consagrado legalmente, 09/03/2020. 

  Finalmente, esta conclusão não impede, tal como sucedia na sua versão 

original e agora até mais claramente face ao agora disposto no n.º 5, a prolação de 

sentenças e despachos em processos conclusos para o efeito e pelos juízes titulares 

desses mesmos processos, bem como a própria prática de atos processuais pelas 

partes, ficando os mesmos, todavia, com a sua eficácia “congelada” em face da 

suspensão de prazos.  

De resto, não se refere nunca nesta lei que não se podem praticar atos 

processuais durante este período de suspensão geral de prazos processuais e há 

 
procedimentos administrativos nos tribunais, como os relativos à sua gestão e organização e à 
própria atividade administrativa dos órgãos de gestão dos tribunais e dos conselhos superiores, 
sendo certo que aí se apreciam igualmente questões relativas a “procedimentos”, por exemplo, 
administrativos ou disciplinares. 
5 V., por todos, o disposto nos Art. 137.º, n.º 1 e 138.º, n.º 1, do Novo Código de Processo Civil e nos 
Arts. 103.º, n.º 1 e 104.º, n.os 1 e 2, este último a contrario sensu, do Código de Processo Penal.  
6 Como já considerava preferível no artigo citado na Introdução, onde escrevi que “se o que o 
legislador queria, em primeiro lugar e como se extrai à evidência deste normativo, era suspender os 
prazos processuais em curso nos tribunais e noutros “órgãos jurisdicionais”, devê-lo-ia ter dito 
expressamente e não limitar-se a remeter, sem mais, para um “regime das férias judiciais” que, na 
realidade, é muito diverso nas várias jurisdições”. 
7 Face à redação desta norma parece que a mesma só se aplicará relativamente a processos que já 
“corram os seus termos” ou que venham a correr os seus termos no decurso da vigência desta Lei. 
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algumas vantagens em serem já praticados esses atos8, mesmo que não decorra da 

sua prática o início de qualquer prazo processual, mas antecipando desde já, 

quando tal for possível, o voltar à normalidade dos tribunais.  

 

2 – O regime previsto no presente artigo cessa em data a definir por decreto-

lei, no qual se declara o termo da situação excecional. 

Este normativo mantém-se inalterado e tira qualquer interesse e relevância 

à parte final do anterior n.º 1, que bem poderia, como já o propugnei, ter sido 

simplesmente eliminado (ou aí aditado este n.º 2), sendo desnecessária a referência 

agora aí constante a “a decretar nos termos do número seguinte”. 

 

3 – A situação excecional constitui igualmente causa de suspensão dos prazos 

de prescrição e de caducidade relativos a todos os tipos de processos e 

procedimentos. 

Este normativo, inalterado, cria uma nova causa de suspensão dos prazos de 

prescrição e de caducidade, procurando impedir que a sua verificação ocorra 

unicamente por efeito da situação de pandemia, mas continuando a levantar várias 

questões, até por não haver, de novo, um regime único da prescrição e da 

 
8 Nomeadamente para evitar que, verbi gratia, decorram meses entre a realização de audiências 
finais e a prolação das respetivas sentenças. 
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caducidade, mas antes vários tipos de prescrições e caducidades, privativas até das 

diversas jurisdições, com regras9 e finalidades/fundamentos muito diversos10. 

Como igualmente já tinha escrito a este respeito, este artigo aplica-se a 

prazos de prescrição e de caducidade relativos a, sic, “processos e procedimentos”, 

 
9 No âmbito civil, por exemplo, a prescrição, dita extintiva ou negativa (para se distinguir da 
prescrição aquisitiva ou positiva, hoje, usucapião), é, tal como a caducidade, uma das formas de 
extinção de direitos pelo seu não exercício durante determinado período, estando prevista no Art. 
298.º, n.º 1, do Código Civil (e tendo já uma larga tradição jurídica, existindo já no direito romano 
com a designação praescriptio longi tempori – A. SANTOS JUSTO, Direito Privado Romano – II (Direito 
das Obrigações), 4.ª Edição (reimpressão), Coimbra, 2014, p. 200-201. Este instituto jurídico, para 
além de visar a segurança jurídica, é também uma sanção para a inércia do titular do direito, que 
não o exerce durante um período mais ou menos longo de tempo.  Assim, “o instituto da prescrição 
se filia sobretudo em razões de conveniência ou oportunidade, não sendo, em rigor, uma derivação 
da ideia de justiça (por isso os antigos a qualificaram de impium remedium)” – JOÃO LEAL AMADO, 
Contrato de Trabalho, 2.ª Edição, Coimbra, 2010, p. 338, nota 466.  A prescrição não faz 
“desaparecer” propriamente o direito, torna-o apenas não exigível judicialmente, tendo o 
beneficiário da prescrição a “faculdade de recusar o cumprimento da obrigação ou de se opor, por 
qualquer modo, ao exercício do direito prescrito” (Art. 304.º, n.º 1, do Código Civil). Também por 
isso, o cumprimento de uma obrigação prescrita não pode levar à repetição do prestado (Art. 304.º, 
n.º 2, do mesmo diploma legal), por se fundar numa obrigação natural, num “dever de justiça” 
(ANTUNES VARELA, Das obrigações em geral I, 8ª Edição, Coimbra, 1994, p. 737), mesmo que não 
exigível juridicamente. 
10 Penalmente, a prescrição “traduz a renúncia do Estado ao jus puniendi” – Acórdão da Relação do 
Porto de 24 de Abril de 1984, cit. em FERREIRA RITA, «Prescrição do procedimento das 
contraordenações» in Revista do Ministério Público n.º 75 (1998), p. 139 e ss. – correspondendo, 
assim, a uma das influências do decurso do tempo no exercício da ação penal.  Como também se 
refere nesse texto, na prescrição intervém a “ideia do direito de graça, da equidade e a necessidade 
de autolimitação do Estado face ao fator tempo e à mudança operada durante esse tempo na 
personalidade do delinquente”. A prescrição pode referir-se às próprias penas aplicadas ou também 
ao procedimento criminal, correspondendo, assim, a uma das influências do decurso do tempo no 
próprio procedimento criminal, extinguindo-o, sendo que a legislação penal prevê a existência de 
prazos de prescrição, mais ou menos alargados (consoante a gravidade do ilícito e/ou a sua 
natureza), findos os quais se extinguirá o procedimento pelos factos ilícitos, que deixam, pelo mero 
efeito do decurso deste prazo, de ser puníveis. Por seu lado, o instituto da prescrição (penal) 
justifica-se por duas ordens de razões: de natureza jurídico-penal substantiva e também 
exclusivamente processual, sendo que, em relação à primeira, é usual assinalar-se que “por um lado, 
a censura comunitária traduzida no juízo de culpa esbate-se, se não chega mesmo a desaparecer. 
Por outro lado, e com maior importância, as exigências de prevenção especial, porventura muito 
fortes logo a seguir ao cometimento do facto, tornam-se progressivamente sem sentido e podem 
mesmo falhar completamente os seus objetivos (...). Finalmente, e sobretudo, o instituto da 
prescrição justifica-se do ponto de vista da prevenção geral positiva: o decurso de um largo período 
sobre a prática de um crime ou sobre o decretamento de uma sanção não executada faz com que 
não possa falar-se de uma estabilização contrafáctica das expetativas comunitárias, já apaziguadas 
ou definitivamente frustradas” – FIGUEIREDO DIAS, As Consequências Jurídicas do Crime, Lisboa, 
1993, p. 699-700. Finalmente e do ponto de vista processual, a prescrição tem também o seu 
fundamento, “na medida em que o decurso do tempo torna mais difícil e de resultados duvidosos a 
investigação (e a consequente prova) do facto e, em particular, da culpa do agente, elevando a cotas 
insuportáveis o perigo de erros judiciários” (FIGUEIREDO DIAS, ob. e loc. cit.). 
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ipso est, a prazos que digam respeito a concretos, mesmo que futuros, “processos 

e procedimentos” que se iniciem antes, no decurso ou após a vigência desta lei. 

Assim, não resulta deste normativo, salvo melhor opinião, que se queiram 

suspender todos os prazos de prescrição e caducidade substantivos em curso e que 

não digam respeito a qualquer, mesmo que só futuro, “processo e procedimento”11, 

sendo claro, como quer que seja, que este normativo não se aplica aos prazos 

máximos de duração da prisão preventiva e de outras medidas cautelares de 

privação da liberdade, atento o seu teor literal e dado que a Constituição da 

República Portuguesa prevê que a prisão preventiva “está sujeita aos prazos 

estabelecidos na lei” (Art. 28.º, n.º 4), que foram mantidos intocados por este 

diploma. 

 

4 – O disposto no número anterior prevalece sobre quaisquer regimes que 

estabeleçam prazos máximos imperativos de prescrição ou caducidade, sendo 

os mesmos alargados pelo período de tempo em que vigorar a situação 

excecional. 

Este número, também sem qualquer alteração, deve ser lido de acordo com 

o que já se mencionou relativamente ao número anterior, visando, tal como o 

mesmo, evitar que ocorram prescrições e caducidades por via apenas da atual 

situação de pandemia12, só sendo aplicável se se aplicar também o n.º 3, remetendo-

se para o que se referiu relativamente ao mesmo. 

 
11 Embora, claro, tal suspensão de prazos substantivos possa ocorrer por efeito não já desta norma, 
mas nos termos gerais e resultar, por exemplo e no âmbito do direito civil, do disposto no Art. 321.º 
do Código Civil – v. mais desenvolvidamente sobre esta questão e as suas implicações, já depois da 
publicação do artigo original, M. TEIXEIRA DE SOUSA / J. H. DELGADO DE CARVALHO, As medidas 
excepcionais e temporárias estabelecidas pela L 1-A/2020, de 19/3 (repercussões na jurisdição civil), p. 
3-8, consultado, na data da publicação deste artigo, em 
https://drive.google.com/file/d/18uig2uGf7BCZEMC2zcHBM8EhJCZYow0V/view 
12 Uma vez que estão legalmente previstos vários prazos máximos de prescrição ou caducidade, após 
os quais se verifica, inelutavelmente, a prescrição ou a caducidade, como sucede, por exemplo, no 
Art. 121.º, n.º 3, do Código Penal, na sua redação atual: “Sem prejuízo do disposto no n.º 5 do artigo 
118.º, a prescrição do procedimento criminal tem sempre lugar quando, desde o seu início e 
ressalvado o tempo de suspensão, tiver decorrido o prazo normal de prescrição acrescido de 
metade. Quando, por força de disposição especial, o prazo de prescrição for inferior a dois anos o 
limite máximo da prescrição corresponde ao dobro desse prazo”. 

https://drive.google.com/file/d/18uig2uGf7BCZEMC2zcHBM8EhJCZYow0V/view
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E, como já o mencionei, estas normas “levantam questões delicadas quanto 

à sua aplicação no âmbito penal (lato sensu, incluindo, por exemplo, o direito de 

mera ordenação social), atenta a proibição de aplicação retroativa de leis penais 

mais gravosas para os arguidos decorrente do Art. 29.º, n.º 4 da Constituição da 

República Portuguesa”13. 

 

5 – O disposto no n.º 1 não obsta:  

a) À tramitação dos processos e à prática de atos presenciais e não presenciais 

não urgentes quando todas as partes entendam ter condições para assegurar 

a sua prática através das plataformas informáticas que possibilitam a sua 

realização por via eletrónica ou através de meios de comunicação à distância 

adequados, designadamente teleconferência, videochamada ou outro 

equivalente;   

b) A que seja proferida decisão final nos processos em relação aos quais o 

tribunal e demais entidades entendam não ser necessária a realização de 

novas diligências. 

 Se como escrevi anteriormente, do anterior n.º 5 e da sua conjugação com o 

n.º 1 e os n.os 8 e 9 resultava já “um regime muito diverso e difícil de aplicar (e até 

de explicar)”, as dificuldades mantêm-se (ou até se agravaram) com este novo 

regime. 

 De facto, a regra geral do n.º 1 é a da suspensão (total) dos prazos 

processuais, mas admite-se agora que se efetue a “tramitação dos processos” e a 

“prática de atos presenciais e não presenciais não urgentes”. 

 Ora, o que significa, para efeito deste artigo, a “tramitação dos processos”? 

Que os prazos processuais não ficam, neste caso, suspensos e decorrem 

normalmente? Que essa tramitação dos processos se limita à possibilidade de 

prática de “atos presenciais não urgentes”? E o que são “atos presenciais e não 

 
13 “Ninguém pode sofrer pena ou medida de segurança mais graves do que as previstas no momento 
da correspondente conduta ou da verificação dos respetivos pressupostos, aplicando-se 
retroativamente as leis penais de conteúdo mais favorável ao arguido”. 
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presenciais não urgentes”? Só as partes é que devem apreciar se têm “condições 

para assegurar a sua prática através das plataformas informáticas que possibilitam 

a sua realização por via eletrónica”, mas não já o juiz? E quais são, em concreto, os 

“meios de comunicação à distância adequados, designadamente teleconferência, 

videochamada ou outro equivalente” (e há meios inadequados?), como se realizam 

os mesmos, nomeadamente quem (se alguém) deverá estar no Tribunal ou todos 

os sujeitos e intervenientes processuais poderão até estar no seu domicílio14?  

 Esta nova redação é profundamente infeliz e vai, novamente, dar origem às 

mais variadas interpretações e práticas judiciais, procurando-se, de seguida e o 

melhor que se conseguir, esclarecer o que se terá pretendido com o mesmo. 

 Afigura-se que o legislador quis evitar a total paragem dos processos não 

urgentes com a suspensão dos respetivos prazos processuais, deixando na 

disposição das próprias “partes”, mas também, necessariamente, do juiz15, o saber 

se existem condições para prosseguir a “tramitação dos processos”. 

 Deste modo, parece-me que, procurando retirar algum nexo lógico e prático 

da alínea a), o juiz deverá, se entender que existem condições para se manter a 

tramitação do processo e realizar “atos presenciais e não presenciais não urgentes”, 

ouvir previamente as partes a esse respeito, advertindo-as que esse prazo para a 

sua audição não se encontra suspenso nos termos do n.º 1 (sob pena de se retirar, 

claro, qualquer utilidade prática a esta alínea).  

 
14 Confesso que admito várias soluções, até porque vamos ter que ser muito criativos, nada 
formalistas e até inventivos, para procurar obviar a todas as dificuldades criadas por esta pandemia 
e pelas várias intervenções do legislador português relativas ao funcionamento do sistema judicial, 
mas veria como muito difícil o admitir-se que se possa realizar todo um julgamento (criminal, por 
exemplo), com o juiz, o magistrado do Ministério Público, os advogados e os sujeitos e 
intervenientes processuais todos nas suas respetivos casas, só com um funcionário judicial no 
tribunal a efetuar a gravação da prova. 
15 É enganadora, afigura-se, o uso da expressão “todas as partes”, até porque a expressão “parte” tem 
uma longa tradição no âmbito do direito processual civil, mesmo que hoje acompanhada de outras 
designações como “sujeito processual” (que aqui usamos como sinónimos), podendo a mesma fazer 
crer que só as próprias partes é que devem entender (unanimemente, face a essa expressão) 
existirem as condições referidas neste número, quando, em verdade e em primeiro lugar, deverá ser 
o próprio julgador a aferir, previamente, se existem (ou não) essas condições, não se vendo também 
que da utilização dessa expressão se possa, sem mais retirar, que este normativo só se aplica aos 
processos cíveis (lato sensu). 
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Se todos os sujeitos processuais estiverem de acordo com a manutenção da 

tramitação e com a prática de “atos presenciais e não presenciais não urgentes” 

através das “plataformas informáticas que possibilitam a sua realização por via 

eletrónica16 ou através de meios de comunicação à distância adequados”, o juiz 

deverá determinar o reinício da tramitação do processo e dos respetivos prazos 

processuais, a ocorrer após a notificação às partes do respetivo despacho 

fundamentado. 

Sendo a regra geral, nos processos não urgentes, a suspensão dos prazos 

processuais e estando em causa a verificação (ou não) de condições fácticas para a 

realização de atos processuais e a obtenção do prévio e necessário assentimento 

das partes, será sempre de evitar qualquer interpretação segundo a qual os prazos 

processuais mantiveram-se ininterruptamente a decorrer ab initio desde o início 

da vigência desta lei ou reiniciaram-se sem qualquer decisão judicial expressa nesse 

sentido.   

Relativamente à alínea b), outras dúvidas se levantam: Pode ser proferida 

decisão final mesmo que ainda estivesse em curso um prazo processual que seria 

suspenso nos termos do n.º 1? O que são “demais entidades”, são as “partes” ou são 

ainda (ou apenas) outras entidades (e quais em concreto) ou a alusão a “entidades” 

é uma referência aos outros “órgãos jurisdicionais” constantes do n.º 1? Após a 

prolação de decisão final, os prazos processuais reiniciam-se ou mantém-se 

suspensos? E como se conjuga esta alínea b) com a a)? Podem ser aplicadas 

cumulativamente ou em alternativa? 

De novo, procurando dar algum nexo lógico e prático a esta alínea, dir-se-á 

o seguinte. 

Se num processo já tiverem sido realizadas diligências probatórias17 e se o 

julgador entender que pode já, sem necessidade de qualquer diligência adicional, 

 
16 Que serão, conforme os casos, o Citius e o Sitaf. 
17 Esta alínea fala em “novas diligências”, o que faz crer que só será aplicável se já se tiverem realizado 
anteriormente “diligências”, não parecendo que se aplique se o julgador quiser dispensar, por a 
entender inútil ou desnecessária, a realização de qualquer “diligência” requerida pelas partes e/ou 
legalmente obrigatória (não podendo servir como fundamento, por exemplo, para o juiz, após o 
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proferir decisão final, deve ouvir os diversos sujeitos processuais, nos termos da 

alínea a) e como já referido supra, sobre a possibilidade de se manter a tramitação 

do processo nos termos aí previstos e, mesmo que tal não suceda, a possibilidade 

de ser já proferida a respetiva decisão final.  

Caso haja esse acordo das partes, poderá ser proferida decisão final e os 

prazos processuais reiniciar-se-ão, mas não existindo esse acordo, sempre poderá 

ser proferida decisão final, nos termos da alínea b), após o que se manterão 

suspensos todos os prazos processuais. 

Trata-se, claro, de uma simples e primeira ideia sobre a aplicação deste 

número, que carecerá sempre de ser desenvolvida e concretizada paulatinamente 

nos tribunais, de acordo também com a própria posição dos sujeitos processuais e 

as condições que sejam criadas relativamente à utilização dos aludidos” meios de 

comunicação à distância”. 

 

6 – Ficam também suspensos:  

a) O prazo de apresentação do devedor à insolvência, previsto no n.º 1 do 

artigo 18.º do Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas;  

b) Quaisquer atos a realizar em sede de processo executivo, designadamente 

os referentes a vendas, concurso de credores, entregas judiciais de imóveis e 

diligências de penhora e seus atos preparatórios, com exceção daqueles que 

causem prejuízo grave à subsistência do exequente ou cuja não realização lhe 

provoque prejuízo irreparável, nos termos previstos no artigo 137.º, n.º 2, do 

Código de Processo Civil, prejuízo esse que depende de prévia decisão judicial. 

Este número visa suspender alguns prazos que poderiam não ficar 

suspensos nos termos dos números anteriores, como o prazo de apresentação do 

devedor à insolvência18, embora seja bem possível, admite-se, que existam muitos 

 
despacho saneador e ter sido designada data para ser efetuado o julgamento, poder dispensar a 
realização da audiência final ou da produção de todos os meios de prova requeridos pelas partes e 
proferir, sem mais, decisão final). 
18 Art. 18.º, n.º 1, do Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas, na sua redação atual, “O 
devedor deve requerer a declaração da sua insolvência dentro dos 30 dias seguintes à data do 
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outros prazos não abrangidos por este artigo e que talvez devessem também ficar 

suspensos na presente situação existencial tão excecional. 

 Quanto aos processos executivos19 ficam suspensos “quaisquer atos a 

realizar em sede de processo executivo, designadamente os referentes a vendas, 

concurso de credores, entregas judiciais de imóveis e diligências de penhora e seus 

atos preparatórios”20, sendo quiçá dispensável a sua especificação exemplificativa 

(“designadamente”), dada a referência inicial a “quaisquer” e devendo entender-se 

que essa suspensão se estende, em regra, a todos os apensos declarativos dessas 

execuções. 

 A exceção final da não suspensão destes atos levanta, como seria de esperar, 

novas dúvidas (mesmo sendo perfeitamente aceitável a sua existência, embora 

talvez devesse estender-se, pelos motivos a seguir expostos, a todos os sujeitos 

processuais nos processos executivos), como o saber se essa não suspensão dos atos 

implica apenas a realização desses atos ou acarreta igualmente a não suspensão dos 

 
conhecimento da situação de insolvência, tal como descrita no n.º 1 do artigo 3.º, ou à data em que 
devesse conhecê-la”, sendo certo que “O prazo estabelecido no art. 18.º do CIRE não é um prazo de 
caducidade” uma vez que “Trata-se tão só de um prazo estabelecido como forma de concretizar o 
dever de apresentação à insolvência que impende sobre devedor, sendo certo que o decurso deste 
prazo sem que tenha lugar tal apresentação nem sequer faz cessar o correspondente dever e, 
consequentemente, não retira legitimidade ao insolvente para a instauração da ação. E muito 
menos o isenta da sujeição à insolvência que, então, seja desencadeada por credores ou pelo 
Ministério Público e responsáveis legais pelas dívidas dos insolventes, nos termos do art. 20°, n.°1 
do C.I.R.E. O que acontece, no caso de o referido prazo já se encontrar ultrapassado, quer à data da 
apresentação do devedor quer à data do requerimento da declaração de insolvência por parte de 
outros legitimados, é ter-se por incumprido o dito dever do insolvente, o qual fica, por isso, sujeito: 
à presunção da existência de culpa grave na insolvência (art. 186); à qualificação da insolvência 
como culposa, com as consequentes sanções a que alude o art. 189°, n.°2 do C.I.R.E; às 
consequências de carácter criminal contempladas nos arts. 227° a 229° do C. Penal” – Acórdão do 
Supremo Tribunal de Justiça de 14 de novembro de 2006, consultado em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/072335cb8c2739a980257292004e
c3b0. 
19 E se não estiverem em causa atos e incidentes urgentes, caso em que se aplicará o número 
seguinte, dado que, de facto, existem atos e incidentes no decurso de execuções que são qualificados 
como urgentes, como, verbi gratia, o registo da penhora de bens imóveis, nos termos do Art. 755.º, 
n.º 5, do Novo Código de Processo Civil, ou um eventual procedimento cautelar apenso ou inserido 
numa execução, como o arresto dos bens do depositário ou do preferente/proponente, ao abrigo 
do disposto, respetivamente, nos Arts. 771.º e 825.º do mesmo diploma legal.  
20 Decorrendo essa suspensão deste normativo em concreto e não já do n.º 1 deste artigo, embora, 
claro, grande parte dos mesmos já devessem ficar suspensos nos termos desse primeiro número. 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/072335cb8c2739a980257292004ec3b0
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/072335cb8c2739a980257292004ec3b0


(Ainda a) Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março – uma segunda leitura 
   

José Joaquim Fernandes Oliveira Martins 

 

 

 

 Online, abril de 2020 | 13 

restantes e subsequentes prazos processuais e a prossecução total do próprio 

processo executivo.  

Assim e procurando dar algum sentido ao que aqui é prescrito, esta exceção 

só ocorrerá se o exequente vier alegar especificadamente (ou tal já resultar evidente 

dos autos) no processo que a não realização de atos processuais numa execução 

lhe causa um “prejuízo grave à subsistência”21 ou lhe provoca um “prejuízo 

irreparável”22, devendo o julgador, se o entender necessário e recorrendo aos 

“meios de comunicação à distância”, produzir prova e decidir dessa questão inicial. 

Após a decisão “prévia” do juiz, o ato processual em causa realiza-se e 

afigura-se que foi intenção do legislador que, após, se deveriam manter suspensos 

os prazos processuais ou, pelo menos, é que parece resultar expresso do teor literal 

deste número.  

Porém, temos muitas dúvidas em que assim seja (ou deva ser), até porque o 

executado poderá querer reagir, com alguma eficácia e utilidade prática e 

tempestividade, contra essa “prévia decisão judicial” e a forma como foi efetuado o 

ato, só o podendo fazer, se os prazos se mantiverem suspensos, após a cessação da 

vigência deste diploma (que se desconhece quando ocorrerá), parecendo mais 

defensável que os prazos e trâmites processuais, pelo menos os relativos a essa 

decisão e ato, devem prosseguir o seu curso para permitir uma reação atempada 

por parte dos afetados pelos mesmos. 

 
21 Quando, por exemplo, depende da adjudicação de um bem ou da entrega do produto da venda 
executiva de bens para assegurar os mínimos meios de subsistência futura, maxime, para se 
alimentar, pagar as despesas mensais essenciais do exequente e do seu agregado familiar, o que só 
em concreto poderá ser aferido e apreciado 
22 O legislador, talvez por lapso e concomitantemente, refere-se a “prejuízo irreparável” e ao Art. 
137.º, n. 2 do Novo Código de Processo Civil, que tem, todavia, a seguinte redação: “Excetuam-se do 
disposto no número anterior as citações e notificações, os registos de penhora e os atos que se 
destinem a evitar dano irreparável”, itálico do autor, embora no Art. 8.º use já a expressão (correta) 
de “dano irreparável”, não se vendo que haja propriamente uma qualquer distinção entre as duas 
expressões utilizadas, que devem ser antes consideradas como sinónimas, correspondendo a, tal 
como sucede com “prejuízo grave à subsistência”, um dos “conceitos essencialmente flexíveis, meras 
diretivas gerais muito vagas e plásticas, cuja consistência exata não especifica e tem de ser definida 
ou precisada pelo juiz, no momento da aplicação” – MANUEL DE ANDRADE, ob. cit., p. 47. 
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Aliás, até por força do princípio da igualdade, entende-se que esta norma 

devia também precaver as situações em que a não realização de atos processuais 

coloque em causa a “subsistência” ou cause “prejuízo irreparável” ao executado ou 

a terceiros23, podendo, facilmente e por violação desse princípio, colocar-se a 

questão da sua inconstitucionalidade24. 

  

7 – Os processos urgentes continuam a ser tramitados, sem suspensão ou 

interrupção de prazos, atos ou diligências, observando-se quanto a estes o 

seguinte:  

a) Nas diligências que requeiram a presença física das partes, dos seus 

mandatários ou de outros intervenientes processuais, a prática de quaisquer 

atos processuais e procedimentais realiza-se através de meios de 

comunicação à distância adequados, designadamente teleconferência, 

videochamada ou outro equivalente;  

b) Quando não for possível a realização das diligências que requeiram a 

presença física das partes, dos seus mandatários ou de outros intervenientes 

processuais, nos termos da alínea anterior, e esteja em causa a vida, a 

integridade física, a saúde mental, a liberdade ou a subsistência imediata dos 

intervenientes, pode realizar-se presencialmente a diligência desde que a 

mesma não implique a presença de um número de pessoas superior ao 

previsto pelas recomendações das autoridades de saúde e de acordo com as 

orientações fixadas pelos conselhos superiores competentes;  

 
23 Bastando pensar que poderá estar pendente uma oposição à penhora ou uns embargos de 
terceiros de bens penhorados que sejam necessários e imprescindíveis para assegurar a 
“subsistência” do executado ou do embargante ou que a manutenção da penhora lhes causa um 
“prejuízo irreparável”. 
24 Sendo possível evitar essa inconstitucionalidade se se considerar admissível, neste âmbito, a 
aplicação do disposto no Art. 275.º, n.º 1, do Novo Código de Processo Civil, dispondo que “Enquanto 
durar a suspensão só podem praticar-se validamente os atos urgentes destinados a evitar dano 
irreparável”. 
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c) Caso não seja possível, nem adequado, assegurar a prática de atos ou a 

realização de diligências nos termos previstos nas alíneas anteriores, aplica-

se também a esses processos o regime de suspensão referido no n.º 1. 

 O presente n.º 7 vem alterar muito, expressa e aparentemente, o anterior 

regime previsto nos anteriores n.os 5 e 8, dado que a regra era antes a da suspensão 

dos prazos processuais nos processos urgentes, com exceções (“salvo”)25, passando 

agora a ser, ao invés, a regra a não “suspensão ou interrupção” e a exceção a 

suspensão, embora, como se verá de seguida, essa alteração seja, a meu ver, mais 

aparente do que propriamente real e efetiva. 

 Procurando, como o fiz no artigo anterior, concatenar e sistematizar os tipos 

de processos abrangidos por este diploma26, reduzindo e dando alguma ordem a 

este verdadeiro “caos” legislativo, temos agora cinco (pelo menos) tipos 

processuais: 

– os processos não urgentes stricto sensu, nos quais não se praticam atos 

processuais e em que se suspendem todos os prazos processuais; 

– os processos não urgentes tout court, mas que prosseguem a sua 

tramitação ou em que são proferidas decisões finais nos termos das duas 

alíneas do n.º 5; 

– os processos “só” urgentes, em que os prazos processuais suspendem-se 

por efeito da parte final da alínea c) deste número, afigurando-se que, face 

à suspensão desses prazos e não vendo que lhes possa ser aplicável o n.º 5 

(ou sendo, pelo menos, muito duvidoso que se aplique a alínea a), face ao 

teor literal da mesma ao referir-se a atos presenciais “não urgentes”, mas 

 
25 Recorde-se que as normas anteriores relativas aos processos urgentes mantêm-se em vigor até à 
entrada em vigor destas alterações, que produzem efeitos, quanto a processos urgentes, “na data da 
entrada em vigor da presente lei”, pelo que será sempre necessário conjugar o regime anterior e o 
atual, verificando, como se explicitará infra, se os prazos processuais ficaram ou não suspensos na 
vigência do regime anterior (para cujas anotações se remete) e se irão ou não suspender/reiniciar 
em virtude das alterações agora introduzidas. 
26 E não fazendo referência a tipos processuais ainda mais específicos, como os processos executivos 
a que já nos referimos e os processos de despejo e similares, a que faremos alusão infra. 
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admitindo que será uma possibilidade a considerar), não deverão continuar 

a ser tramitados durante o período de aplicação desta Lei; 

– os processos urgentes tout court ou urgentes stricto sensu, em que é 

possível e adequada a prática de quaisquer atos processuais e a realização 

de diligências através de meios de comunicação à distância adequados, que 

prosseguem a sua tramitação e em que não se suspendem ou interrompem 

os prazos processuais; 

– os processos “urgentíssimos” (que só poderão sê-lo se forem também, 

desde logo, previstos legalmente, num momento anterior, como urgentes 

lato sensu27) abrangidos pelo n.º 8, que acaba por remeter para este número, 

a que se aludirá na anotação ao mesmo.  

Abordando, para já, os processos urgentes lato sensu e que não são 

“urgentíssimos”, estes continuarão a ser “tramitados, sem suspensão ou 

interrupção de prazos, atos ou diligências” se for “possível ou “adequado” assegurar 

a prática de atos ou a realização de diligências, “que requeiram a presença física 

das partes, dos seus mandatários ou de outros intervenientes processuais”, através 

de “meios de comunicação à distância adequados, designadamente 

teleconferência, videochamada ou outro equivalente”. 

Em primeiro lugar, cumpre referir que ficou claro, como já defendia, que os 

“atos processuais e procedimentais” que constavam anteriormente da lei, no seu 

n.º 8, correspondiam, efetivamente, a “diligências que requeiram a presença física 

das partes, dos seus mandatários ou de outros intervenientes processuais”28, como 

atos de produção de prova, mas não já à prolação à distância e por meios 

eletrónicos de despachos e decisões judiciais. 

Tentando hermenêuticamente (mas com uma enorme dificuldade, talvez a 

maior nesta versão alterada da Lei n.º 1-A/2020) dar alguma ordem a este número, 

 
27 Recorde-se que, nas várias leis processuais, os processos não urgentes não são qualificados 
expressamente enquanto tal, antes são definidos por exclusão em relação aos urgentes, por a lei não 
lhes conferir nunca esse carácter de urgente. 
28 Em sentido similar, M. TEIXEIRA DE SOUSA / J. H. DELGADO DE CARVALHO, ob. cit., p. 3, aludindo a 
“atos orais, ou seja, a atos que, normalmente, deviam ser praticados na presença do juiz”. 
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são possíveis duas vias (ou até um tertium genus ou bem mais do que isso) bem 

distintas para o interpretar e aplicar: 

a) todos os prazos processuais correm sempre os seus termos nos processos 

urgentes, exceto se o juiz determinar que esses prazos ficam suspensos 

por não se verificarem as circunstâncias necessárias à sua prossecução, 

só se então se suspendendo o decurso destes prazos; 

ou 

b) embora a regra seja agora a não suspensão, essa não suspensão não 

ocorre automaticamente e os prazos não se reiniciam imediatamente, 

devendo, de novo, ser o julgador a notificar as partes (não sendo, 

todavia, necessário, nos processos urgentes, o assentimento unânime 

dos sujeitos processuais) no sentido em que considera ser “possível” ou 

“adequado” a prática de atos e de diligências pela forma referida, 

reiniciando-se com a notificação desse despacho o decurso dos prazos e 

a tramitação do processo. 

Essa primeira possibilidade hermenêutica será até a mais simples e evidente 

face à inversão da anterior regra/exceção, mas, apesar de perfeitamente admissível, 

implica que as partes não saibam, até essa intervenção do julgador, se o processo 

vai manter – ou não – a sua tramitação, podendo os prazos processuais esgotarem-

se antes do julgador se pronunciar a esse respeito, com todas as consequências e 

nulidades processuais que poderão daí decorrer.  

Esta posição assenta também quase que numa petição de princípio: sem se 

saber previamente que é possível ou adequado assegurar a prática de atos 

processuais, os prazos processuais para a prática desses atos correriam livremente, 

mesmo que o julgador viesse considerar, posteriormente, que esses prazos 

deveriam ficar suspensos por não ser possível assegurar a prática de atos 

processuais, levando ao esgotamento de prazos processuais perentórios prévios a 

uma decisão em que seria reconhecido que não era possível realizar atos 
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processuais, mas já se tendo esgotado, inelutável e contraditoriamente, os prazos 

processuais anteriores29. 

Se é verdade que a regra é agora a suspensão, como é que os sujeitos 

processuais saberão se existe (ou não) a referida possibilidade ou adequação e/ou 

se o juiz entenderá (ou não) que se verifica? As partes deparariam imediatamente, 

após o início da vigência desta lei, com prazos processuais perentórios em curso 

para a prática de atos processuais, apesar de depois se poder vir a verificar que esses 

prazos deviam ter ficados suspensos por não existir a necessária possibilidade ou 

adequação para serem práticos esses atos (e poderia então o julgador “dar sem 

efeito” a verificação integral desses prazos perentórios ou determinar, num 

momento posterior, que se considerassem suspensos ab initio?). 

De resto, a opção pela interpretação a) ou b) dependerá também (e em 

muito) da opção que o julgador tiver tomado no âmbito da redação anterior deste 

Art. 7.º: se já tiver sido entendido que era possível a prossecução do processo por 

ser “tecnicamente viável” a prática de “atos processuais e procedimentais através 

de meios de comunicação à distância adequados”, nada obsta que se mantenha essa 

prossecução dos termos e prazos processuais, dado que as partes já contavam com 

a mesma. 

Todavia, se, por decisão judicial, tiver sido determinada a suspensão dos 

termos e prazos processuais, deverá ser o juiz a apreciar, previamente, se deve ou 

não reverter essa decisão em face da redação modificada deste artigo, até porque 

as partes nunca foram avisadas para essa possibilidade e seriam surpreendidas pela 

mesma em face de uma decisão anterior em sentido oposto. 

De qualquer forma, considero que a opção pela suspensão ou não suspensão 

poderá não ser total, mas antes mais “temperada” ou “matizada” de acordo com o 

estado do processo e com os concretos termos processuais que ainda deverão 

ocorrer no mesmo, pelo em processos urgentes em que não se sabe se vai ser 

 
29 Ou então o julgador teria que permitir a prática desse ato muito depois de terminado o prazo em 
causa por efeito de outros institutos, como o justo impedimento, com todas as dificuldades que daí 
adviriam. 
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necessária a realização de qualquer diligência presencial (que só poderá ser 

necessária se houver uma oposição ou contestação da contraparte), admito que o 

julgador possa determinar que prossigam até ao momento em que se deveria 

realizar, mas não é “adequado”, nem “possível”, uma diligência presencial e em que 

o juiz deverá declarar, nos termos deste número, novamente suspensos os prazos 

processuais. E, por sua vez, afigura-se igualmente certo que nos processos urgentes 

em que já não é necessária a realização de qualquer diligência presencial, por esta 

já se ter realizado ou não estar sequer prevista naquele específico iter processual, 

os mesmos devem também, em regra e exceto se não for possível e adequada a 

prática de atos processuais, prosseguir a sua ulterior e normal tramitação com a 

prática dos respetivos atos processuais. 

Mas, entendo também ser sempre importante, até por via do princípio da 

proteção da confiança das partes e para evitar nulidades processuais e decisões 

surpresa, que o juiz exponha e explicite a sua posição sobre a aplicação desta Lei 

no processo, advirta os sujeitos processuais sobre as (eventuais) consequências 

dessa posição (em especial no que diz respeito ao decurso de prazos perentórios) 

e permita que se pronunciem previamente sobre os posteriores termos processuais, 

sem o que passaremos meses (senão mesmo anos) a discutir, em todas as 

instâncias, questões relativas a esta Lei. 

Em suma, embora a regra seja agora, aparentemente, a não suspensão e não 

interrupção dos prazos e diligências nos processos urgentes lato sensu, entende-se, 

numa das possíveis interpretações deste normativo (mas não tendo a mínima 

veleidade de dizer, face a um normativo destes, que a interpretação oposta é errada 

ou inadmissível) e face ao disposto na alínea c) deste número, que compete ao 

julgador apreciar, sempre e previamente, se se verificam as circunstâncias que o 

permitem (exceto se essa prossecução já tiver sido determinada na vigência da 

anterior redação do Art. 7.º da Lei n.º 1-A/2020), não existindo qualquer simples 
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não suspensão de prazos a verificar-se ope legis e de um modo automático30, 

remetendo-se também para o que já referi supra quanto às grandes dificuldades 

relativas à exequibilidade e concretização dos “meios de comunicação à distância” 

tão apregoados pelo legislador, mas nunca especificados. 

 

8 – Consideram-se também urgentes, para o efeito referido no número 

anterior:  

a) Os processos e procedimentos para defesa dos direitos, liberdades e 

garantias lesados ou ameaçados de lesão por quaisquer providências 

inconstitucionais ou ilegais, referidas no artigo 6.º da Lei n.º 44/86, de 30 de 

setembro;  

b) O serviço urgente previsto no n.º 1 do artigo 53.º do Decreto-Lei n.º 49/2014, 

de 27 de março;  

c) Os processos, procedimentos, atos e diligências que se revelem necessários 

a evitar dano irreparável, designadamente os processos relativos a menores 

em risco ou a processos tutelares educativos de natureza urgente e as 

diligências e julgamentos de arguidos presos. 

 O n.º 8 e também parte do n.º 7 desta Lei dizem respeito aos processos 

“urgentíssimos”, os quais, em regra, continuam a ser tramitados, sem suspensão ou 

interrupção de prazos, atos ou diligências, que são: 

– os processos em que “esteja em causa a vida, a integridade física, a saúde 

mental, a liberdade ou a subsistência imediata dos intervenientes” (n.º 7, 

tendo-se restringido, na esteira do que defendi, a referência a “direitos 

fundamentais”, que são agora unicamente alguns dos mais fundamentais e 

essenciais desses direitos); 

 
30 Até porque a possibilidade e adequação da prática de atos processuais e da realização de 
diligências variará muito de processo para processo e até de juízo para juízo, havendo alguns tipos 
processuais em que não é necessária a produção presencial de prova por contraposição a outros em 
que tal é essencial e havendo também uma grande diversidade de atos processuais que podem ser 
praticados, sendo, muito difícil, para um qualquer sujeito processual aferir, em abstrato, da 
verificação ou não dessa possibilidade ou adequação e saber, desde logo, se esse prazo processual 
se deverá suspender ou não.  
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– “processos e procedimentos para defesa dos direitos, liberdades e 

garantias lesados ou ameaçados de lesão por quaisquer providências 

inconstitucionais ou ilegais” referidos na Lei n.º 44/86, de 30 de setembro, 

Regime do Estado de Sítio e do Estado de Emergência, incluindo todas as 

diligências processuais aí previstas, como “a) A fixação de residência ou 

detenção de pessoas com fundamento em violação das normas de segurança 

em vigor será sempre comunicada ao juiz de instrução competente, no 

prazo máximo de 24 horas após a ocorrência, assegurando-se 

designadamente o direito de habeas corpus” e a “b) A realização de buscas 

domiciliárias e a recolha dos demais meios de obtenção de prova serão 

reduzidas a auto, na presença de duas testemunhas, sempre que possível 

residentes na respetiva área, e comunicadas ao juiz de instrução, 

acompanhadas de informação sobre as causas e os resultados respetivos” 

(Art. 2.º, n.º 2) e as relativas ao “direito de acesso aos tribunais, de acordo 

com a lei geral, para defesa dos seus direitos, liberdades e garantias lesados 

ou ameaçados de lesão por quaisquer providências inconstitucionais ou 

ilegais” (Art.6.º) e ao crime de desobediência aí previsto (Art. 7.º); 

– o serviço urgente “previsto no Código de Processo Penal, na lei de 

cooperação judiciária internacional em matéria penal, na lei de saúde 

mental, na lei de proteção de crianças e jovens em perigo e no regime 

jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do 

território nacional, que deva ser executado aos sábados, nos feriados que 

recaiam em segunda-feira e no segundo dia feriado, em caso de feriados 

consecutivos” (Art. 53.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 49/2014, de 27 de março); 

[mas também (devendo o julgador, logo que lhe depare com um processo 

urgente lato sensu que não estando aqui especificado seja também “urgentíssimo” 

por virtude da cláusula geral a seguir referida, decidir expressamente nesse sentido, 

para que as partes saibam, desde logo, que os prazos processuais não ficarão 

suspensos e que esse processo prosseguirá a sua tramitação)] 
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– os “processos, procedimentos, atos e diligências que se revelem 

necessários a evitar dano irreparável, designadamente os processos relativos 

a menores em risco ou a processos tutelares educativos de natureza 

urgente31 e as diligências e julgamentos de arguidos presos”, devendo o 

julgador aferir, em concreto, se esse processo/ato/diligência é necessário 

para evitar um dano irreparável32 e incluindo-se, nesta parte final, todas as 

situações de arguidos detidos com vista à sua sujeição a julgamento ou a 

primeiro interrogatório judicial, bem como os arguidos que estão já no 

cumprimento de penas de prisão ou a quem foi aplicada qualquer medida 

privativa de liberdade. 

É agora claro que nos processos “urgentíssimos” também se aplica a 

possibilidade de se realizarem diligências presenciais “através de meios de 

comunicação à distância adequados, designadamente teleconferência, 

videochamada ou outro equivalente”, nos termos do número anterior. 

Assim, só se poderão realizar presencialmente essas diligências se a mesma 

não implicar “a presença de um número de pessoas superior ao previsto pelas 

recomendações das autoridades de saúde e de acordo com as orientações fixadas 

pelos conselhos superiores competentes”, devendo os conselhos superiores 

 
31 Continuando a defender que se deve interpretar esta menção de forma algo restritiva, só 
abrangendo os processos em que as crianças/jovens estejam efetiva e atualmente numa situação de 
risco e em que exista a necessidade de aplicação ou alteração de medidas cautelares ou urgentes, o 
que não sucederá, por exemplo e salvo melhor opinião, com a revisão periódica de uma medida de 
promoção e proteção de apoio para a autonomia de vida aplicada uma criança/jovem perto de 
atingir a maioridade ou em que a duração dessa medida foi já prolongada para lá da sua maioridade, 
até pelas dificuldades dos serviços da Segurança Social em efetuarem, neste momento, o 
acompanhamento de todas as situações de crianças e jovens em risco e atento igualmente o grande 
número de processos urgentes que prosseguiriam os seus termos, sem grande necessidade e 
utilidade prática, nos juízos de família e menores. 
32 Tratando-se, como já mencionei supra, de um conceito geral, que é utilizado, desde logo, no Art. 
137.º, n.º 2, do Novo Código de Processo Civil e que tem, como tal, uma tradição doutrinária e 
jurisprudencial já sedimentada e que poderá ajudar na sua interpretação e aplicação às várias 
situações concretas, sendo certo, porém e em geral, que o “termo ‘dano’ presta-se juridicamente a 
uma série de equívocos, como bem notaram vários autores, pelo que é preciso um grande cuidado 
na sua determinação” e é “um conceito extremamente amplo, interessando aos mais díspares ramos 
do direito” – JOSÉ JOAQUIM F. OLIVEIRA MARTINS, O Crime de Dano e o Património Cultural (A 
criminalidade patrimonial e os bens culturais), Lisboa, 2003, Secção 2, onde se analisam as várias 
aceções e aplicações jurídicas do termo “dano”. 
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atender a essas “recomendações”33 e fixar, adaptando-as aos Tribunais e o mais 

rapidamente possível, essas orientações34, o que, lamentavelmente, ainda não 

sucedeu até à data. 

 E, como resulta expressamente desta alteração, se nos processos 

“urgentíssimos” não for possível realizar diligências processuais por “meios de 

comunicação à distância adequados, designadamente por teleconferência ou 

videochamada” e não for também possível realizar presencialmente as diligências 

processuais, os respetivos prazos processuais suspendem-se nos termos da alínea 

c) do número anterior, devendo, se se esgotarem prazos máximos de detenção ou 

de prisão preventiva, libertar-se os respetivos arguidos35. 

   

9 – O disposto nos números anteriores aplica-se, com as necessárias 

adaptações, aos prazos para a prática de atos em:  

a) Procedimentos que corram termos em cartórios notariais e conservatórias;  

 
33 Como, por exemplo, a Orientação da Direção-Geral de Saúde que pode ser consultada em 
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-
0112020-de-17032020-pdf.aspx e relativa a “Infeção por SARS-CoV-2 (COVID-19) Medidas de 
prevenção da transmissão em estabelecimentos de atendimento ao público”, com diretrizes 
relativas ao distanciamento entre pessoas e à desinfeção a efetuar nos edifícios, a Orientação da 
Direção-Geral de Saúde disponível em https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-
circulares-informativas/orientacao-n-0192020-de-03042020-pdf.aspx e relativa a “COVID-19: FASE 
DE MITIGAÇÃO Utilização de Equipamentos de Proteção Individual por Pessoas Não Profissionais 
de Saúde” e a própria Portaria n.º 71/2020, de 15 de março, que efetua “Restrições no acesso e na 
afetação dos espaços nos estabelecimentos comerciais e nos de restauração ou de bebidas”, 
dispondo, no seu Art. 1.º, n.º 1, que “1 – A afetação dos espaços acessíveis ao público dos 
estabelecimentos de comércio a retalho, das grandes superfícies comerciais e dos conjuntos 
comerciais deve observar regra de ocupação máxima indicativa de 0,04 pessoas por metro quadrado 
de área”. 
34 Que serão, como o nome o indica, meras “orientações”, devendo entender-se que compete sempre 
ao julgador aferir e decidir se existem (ou não) as condições necessárias e imprescindíveis para a 
realização de diligências processuais presenciais.  
35 O que será sempre, exceto se for totalmente impossível, de evitar face à natureza destes processos 
e aos interesses e direitos em causa nos mesmos, devendo, e repetindo-se o que já se escreveu, dotar 
os Tribunais de todos os “meios de comunicação à distância adequados” e das condições sanitárias 
de segurança resultantes das recomendações em vigor, mas podendo, efetivamente, suceder em 
vários processos face ao número de sujeitos e intervenientes processuais e às restrições 
sanitárias/falta de condições materiais resultantes das recomendações aludidas na nota anterior e 
das dificuldades em recorrer a meios de comunicação à distância com muitos intervenientes 
processuais em simultâneo. 

https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0112020-de-17032020-pdf.aspx?fbclid=IwAR0kIYDkGm3V-33X5LAEwYdQK9Fy_QkQvbrCc1jKdNbpm3K9Th64TUn9vfk
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0112020-de-17032020-pdf.aspx?fbclid=IwAR0kIYDkGm3V-33X5LAEwYdQK9Fy_QkQvbrCc1jKdNbpm3K9Th64TUn9vfk
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0192020-de-03042020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0192020-de-03042020-pdf.aspx
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b) Procedimentos contraordenacionais, sancionatórios e disciplinares, 

incluindo os atos de impugnação judicial de decisões finais ou interlocutórias, 

que corram termos em serviços da administração direta, indireta, regional e 

autárquica, e demais entidades administrativas, designadamente entidades 

administrativas independentes, incluindo a Autoridade da Concorrência, a 

Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, o Banco de 

Portugal e a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, bem como os que 

corram termos em associações públicas profissionais;  

c) Procedimentos administrativos e tributários no que respeita à prática de 

atos por particulares.  

Este número é uma transposição, com algumas alterações (como a 

referência a “números anteriores” em vez de “presente artigo”) do anterior n.º 6, 

com a adição de, na alínea b), “incluindo os atos de impugnação judicial de decisões 

finais ou interlocutórias”36, especificando agora mais “entidades administrativas 

independentes” e aditando, a final, as “associações públicas profissionais”37, 

alterando também (uniformizando-a com as restantes alíneas) a referência na 

alínea c) de “prazos” para “procedimentos”. 

Como já se escreveu no anterior artigo, verifica-se uma clara e louvável 

preocupação do legislador em suspender prazos processuais, evitar prescrições e 

caducidades em procedimentos de diversa natureza e suspender procedimentos 

“administrativos e tributários” quanto à “prática de atos por particulares”, 

aplicando-se apenas, face ao teor literal deste número, a procedimentos que se 

iniciem no decurso ou após a vigência desta lei. 

 

 

 
36 Que deveriam já estar abrangidos pela anterior redação, mas ficando agora tal consequência 
totalmente claro, no que poderá ser entendido até como, nesta parte, mais uma lei interpretativa.  
37 Como as ordens profissionais e outras associações a que se aplique a Lei n.º 2/2013, de 10 de 
janeiro, que “Estabelece o regime jurídico de criação, organização e funcionamento das associações 
públicas profissionais”. 
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10 – A suspensão dos prazos em procedimentos tributários, referida na alínea 

c) do número anterior, abrange apenas os atos de interposição de impugnação 

judicial, reclamação graciosa, recurso hierárquico, ou outros procedimentos 

de idêntica natureza, bem como os atos processuais ou procedimentais 

subsequentes àqueles.  

Foi aditada unicamente uma nova parte final (“bem como os atos 

processuais ou procedimentais subsequentes àqueles”) ao anterior n.º 7 (embora o 

preceito correspondente, agora e em verdade, já não se refira qualquer suspensão 

de prazos, mas antes à suspensão de procedimentos administrativos e tributários 

no que respeita à prática de atos por particulares), agora aqui inserido, 

especificando que essa suspensão se estende aos atos processuais ou 

procedimentais seguintes aos atos aqui especificados,  citando-se, tal como nos 

números 11 e 13, o já escrito a este respeito no anterior artigo: “O legislador, numa 

técnica legislativa nada apropriada38, “dá com uma mão, mas tira logo com a 

outra”” tipificando de forma fechada (“apenas”)” os “atos de particulares” que são, 

agora,  “os atos de interposição de impugnação judicial, reclamação graciosa, 

recurso hierárquico, ou outros procedimentos de idêntica natureza”, “remetendo-

se, e na falta também de conhecimentos específicos que me permitam desenvolver 

este normativo (mas que suscitará, certamente, boas questões no âmbito da 

jurisdição tributária), para o que escrevi em relação ao número anterior”. 

 

11 – Durante a situação excecional referida no n.º 1, são suspensas as ações de 

despejo, os procedimentos especiais de despejo e os processos para entrega de 

coisa imóvel arrendada, quando o arrendatário, por força da decisão judicial 

final a proferir, possa ser colocado em situação de fragilidade por falta de 

habitação própria ou por outra razão social imperiosa.  

 
38 Temos uma regra geral que, afinal e logo de seguida, é restringida, não se vendo porque motivo 
não se incorporou este número na alínea c) do número anterior. 
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Redação com algumas pequenas alterações de redação, em que avulta o 

aditamento da parte final, novamente de difícil interpretação e concretização 

judicial – “ou por outra razão social imperiosa”, mantendo-se atual, assim, a 

anotação anterior a esta disposição: “Entende-se (e louva-se) a preocupação do 

legislador em evitar que arrendatários sejam despejados ou retirados dos locais que 

ocupam, dado que ficariam sujeitos a não ter onde viver no meio de uma pandemia, 

propiciando também a possibilidade de serem agentes transmissores da mesma 

para terceiros. 

Todavia, afigura-se que estes processos e procedimentos já ficariam com os 

seus trâmites processuais suspensos nos termos dos números anteriores, sendo 

também de difícil aferição judicial, neste momento, o saber-se se alguém poderá 

“ser colocado em situação de fragilidade por falta de habitação própria”. 

 

12 – Não são suspensos os prazos relativos à prática de atos realizados 

exclusivamente por via eletrónica no âmbito das atribuições do Instituto 

Nacional da Propriedade Industrial, I.P..  

Trata-se de uma norma nova, agora aditada, relativa à não suspensão dos 

“prazos relativos à prática de atos realizados exclusivamente por via eletrónica no 

âmbito das atribuições do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I.P.”, 

remetendo, assim, para o  Decreto-Lei n.º 147/2012, de 12 de julho, que “Aprova a 

orgânica do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I. P.”, “instituto público 

integrado na administração indireta do Estado, dotado de autonomia 

administrativa e financeira e de património próprio” (Art. 1.º, n.º 1), fixando 

também, no seu Art. 3.º, a sua “Missão e atribuições”.  
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13 – Após a data da cessação da situação excecional referida no n.º 1, a 

Assembleia da República procede à adaptação, em diploma próprio, dos 

períodos de férias judiciais a vigorar em 2020. 

“Trata-se de uma norma programática, que seria perfeitamente dispensável 

e que pouco (ou nada) adianta (…), só se podendo apurar se será necessário alterar 

os períodos de férias judiciais quando cessar a aplicação desta Lei39. 

É também importante referir que essa “adaptação” não poderá colocar em 

causa as férias pessoais a que todos os que trabalham nos tribunais têm direito, 

sendo certo que não é a simples aplicação do “regime de férias judiciais” que 

determina, ope legis, que passem a gozar férias pessoais, sendo, aliás, muito 

diferente os juízes estarem, na sua maioria e por razões alheias à sua vontade, em 

casa a trabalhar à distância do pleno e integral gozo de férias”. 

 

3. Conclusão 

GIUSEPPE TOMASI DI LAMPEDUSA, no seu romance Il Gattopardo, cuja 

temática, de resto, anda sempre à volta da mudança e da resistência à mesma, 

escreveu que “Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi”. 

De facto, esta nova intervenção legislativa parece querer mudar muito na 

Lei n.º 1-A/2020, dando, por exemplo, a ideia, de forma até particularmente 

impositiva, que os processos urgentes devem sempre decorrer “sem suspensão ou 

interrupção de prazos, atos ou diligências”, quando, em verdade, a exceção será, 

em muitos casos e face à dificuldade em realizar diligências presenciais, a regra, 

estando-se perante um regime labiríntico (e com mais becos do que saídas) e que 

será interpretado e aplicado com naturais incongruências e contradições entre 

tribunais (ou até dentro dos mesmos juízos). 

 
39 Em aditamento ao que anteriormente referi a este respeito, temos que o n.º 1 já não faz qualquer 
referência a “férias judiciais”, pelo que ainda faz menos sentido a manutenção deste número, que 
nada adianta relativamente a esta questão e nada determina ou clarifica quanto a qualquer eventual 
necessidade de ajustamento ou manutenção do período de férias judiciais fixado legalmente. 
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Seria necessário, antes, fornecer a todos os que trabalham nos tribunais um 

regime claro, minimamente pensado e muito flexível que permitisse conciliar as 

necessidades de evitar a propagação da pandemia e a vida e saúde de quem trabalha 

e acorre aos tribunais com o conseguir manter a atividade judicial no nível exigido 

neste momento e que é efetivamente possível de realizar. 

E, para isso, seria sempre essencial que fossem definidas as condições 

concretas em que se podem e devem efetuar diligências presenciais nos tribunais, 

bem como que os mesmos fossem dotados de condições mínimas para o efeito, 

desde logo sanitárias, mas também que permitam, de forma simples, rápida e 

uniforme, o recurso à teleconferência com várias pessoas, em diversos locais, ao 

mesmo tempo. 

Sem isso, o que teremos serão os juízes, magistrados do Ministério Público 

e advogados à procura de soluções que a lei não dá, recorrendo-se a diversos 

figurinos e múltiplas formas de realização de diligências à distância, 

desconhecendo-se, por exemplo, quem notificará as testemunhas ou se as mesmas 

serão a apresentar, em que local serão ouvidas e como se assegurará que as mesmas 

têm meios informáticos para serem inquiridas a partir desse local (e também como 

se assegurará a sua identidade ou como poderão ser confrontadas com 

documentos, o que ganha especial acuidade quando vemos que a maior parte das 

mesmas deverão ser ouvidas por teleconferência). 

Num momento em que correm notícias que as próprias 

citações/notificações pessoais estarão a ser efetuadas pelos serviços postais de 

forma desconforme relativamente ao legalmente previsto e em que grande parte 

das mesmas poderão nem sequer chegar ao conhecimento dos seus destinatários, 

não se vê que seja o tentar “forçar” mais o andamento dos processos urgentes, mas 

menos urgentes do que outros40, resolva algo mais do que servir para fingir que 

algo se move e que só trará grandes problemas no futuro. 

 
40 Até porque há jurisdições em que quase todos os processos são urgentes, pelo que, 
necessariamente, nem todos têm o mesmo grau de urgência e esta vai variando também conforme 
a fase processual em que se encontram. 
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De resto, quando o Citius deixou de funcionar em setembro de 2014, foram 

sendo tramitados os processos mais urgentes e muitos outros, mesmo urgentes, 

aguardaram, após o que se fez como que um reset ao sistema e se começou de novo 

em força41, tendo-se demorado muito tempo a recuperar as consequências dessa 

falha, totalmente alheia aos magistrados, mas tendo sido melhor do que tentar, por 

exemplo e à outrance, realizar julgamentos nos quais não se podia efetuar a 

gravação da prova. 

Cabe, pois, a todos nós que trabalhamos no sistema judicial fazer o melhor 

que podermos com os instrumentos, legais e não só, que nos são fornecidos, o que 

acaba por exigir que mudemos de paradigma e até de forma de pensar e atuar, 

adaptando-nos aos tempos novos, que são de grande agitação e mudança, e que só 

serão superados com a cooperação e colaboração de todos. 

Numa sociedade em que abunda a “incondicional libertação perante a ética 

e em que a uma ‘lógica do dever’ (transindividual) se sucede uma lógica só de 

direitos individuais que acabaram por confundir-se com interesses”42, como bem 

se viu com algumas atitudes tomadas individualmente no decurso desta pandemia 

 
41 Para o que também ajudaria muito um incentivo, como já sucedeu anteriormente, a nível das 
custas processuais nos casos de processos terminados por acordo, procedendo-se, dado que agora 
são pagas, em regra, no início ou decurso do processo, à sua devolução total e parcial às partes ou 
até prevendo incentivos fiscais ou de outra natureza nos mesmos casos. Em Espanha, aliás, já se 
está a pensar – e bem – no pós-pandemia e de uma forma alargada, sistémica e sistematizada, dado 
que o “Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) [Conselho Geral do Poder Judicial] planeia gizar 
um plano de choque que irá requerer reformas legais processuais, bem como renovar a maneira em 
que se organizava” (https://larepublica.pe/mundo/2020/04/03/poder-judicial-de-espana-disenara-
un-plan-de-choque-para-enfrentar-estado-de-alarma-nesp/). Este “plano de choque” “terá como 
principais objetivo evitar o colapso da Administração da Justiça e agilizar ao máximo a resolução 
de todos aqueles assuntos cuja demora possa incidir mais negativamente na recuperação económica 
e na atenção aos grupos mais vulneráveis. O plano de choque também pretende proporcionar aos 
juízes/juízas e magistrados/magistradas um cenário fiável para a volta à normalidade, com 
mecanismos que lhes permitam enfrentar com menor dificuldade o aumentos de cargas de trabalho 
que terão de enfrentar” – http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/-El-
CGPJ-inicia-la-elaboracion-de-un-plan-de-choque-de-cara-a-la-reanudacion-de-la-actividad-
judicial-tras-el-levantamiento-del-estado-de-alarma. Entre nós, como se vê pelo presente estado de 
coisas e até por esta lei, ainda pouco se intuiu e pensou sobre o que fazer na presente situação de 
pandemia, quanto mais no que se fará logo que a normalidade (ou, rectius, alguma normalidade) 
possa voltar aos tribunais. 
42 A. CASTANHEIRA NEVES, O Direito hoje e com que sentido – O problema atual da autonomia do 
direito, Lisboa, 2002, p. 36. 

https://larepublica.pe/mundo/2020/04/03/poder-judicial-de-espana-disenara-un-plan-de-choque-para-enfrentar-estado-de-alarma-nesp/
https://larepublica.pe/mundo/2020/04/03/poder-judicial-de-espana-disenara-un-plan-de-choque-para-enfrentar-estado-de-alarma-nesp/
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/-El-CGPJ-inicia-la-elaboracion-de-un-plan-de-choque-de-cara-a-la-reanudacion-de-la-actividad-judicial-tras-el-levantamiento-del-estado-de-alarma
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/-El-CGPJ-inicia-la-elaboracion-de-un-plan-de-choque-de-cara-a-la-reanudacion-de-la-actividad-judicial-tras-el-levantamiento-del-estado-de-alarma
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/-El-CGPJ-inicia-la-elaboracion-de-un-plan-de-choque-de-cara-a-la-reanudacion-de-la-actividad-judicial-tras-el-levantamiento-del-estado-de-alarma
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e que o demonstram à saciedade, será muito importante que os juízes se 

mantenham plenamente ativos, in(ter)ventivos e empenhados, quase que híbridos 

de demiurgos e Sísifos, com vista à necessária realização da justiça, muito difícil no 

presente circunstancialismo.  

Se hoje se fala muito de “um novo modelo de juiz”, “afirmando-se a ideia de 

um juiz impulsionador na condução do processo, obrigado a um dever de obtenção 

da verdade dos factos, depositário de um forte crédito de confiança essencial à 

autoridade da sua intervenção, entendida como reguladora da atividade das 

partes”43, a verdade é que agora precisamos de um “novíssimo” modelo de julgador, 

que com bom senso, de forma quase que criadora44 e interventiva, consiga 

administrar a justiça e garantir os direitos dos cidadãos no que são, 

verdadeiramente e citando GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ, “tempos de cólera”, mas 

devem também ser sempre “tempos de direito”. 

 
43 JOSÉ IGREJA MATOS, Um modelo de juiz para o processo civil atual, Coimbra, 2010, respetivamente, 
p. 143 e p. 13. Essencial, do mesmo autor e com total atualidade, é também o artigo Ser juiz em 
tempos de pandemia, retirado de http://julgar.pt/ser-juiz-em-tempos-de-pandemia/, onde se 
escreveu que “Ser juiz em tempo de pandemia significa, antes e acima de tudo o mais, demonstrar 
uma solidariedade total e inequívoca para com os nossos concidadãos” (itálico do signatário), sendo 
“crucial assegurar que juízes, procuradores, advogados e funcionários judiciais possam continuar a 
exercer as suas atividades profissionais, especialmente as diretamente relacionadas com a proteção 
dos direitos humanos  em períodos de emergência; neste sentido, o mínimo risco possível para a 
saúde dos profissionais da justiça e das suas famílias deve ser estritamente garantido, em todos e 
cada um dos casos, pelas autoridades públicas”. 
44 E não apenas no que diz respeito ao direito adjetivo, mas também substantivo, dado que esta 
pandemia vai dar origem a muitos processos relativos a, inter alia, situações de incumprimento 
contratual, de alteração superveniente de circunstâncias e de impossibilidade de cumprimento de 
obrigações, que nunca foram abordadas judicialmente e em relação às quais os próprios textos 
legais não dão soluções claras e evidentes. 

http://julgar.pt/ser-juiz-em-tempos-de-pandemia/

