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1. Introdução 

A Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, vai, dentro em breve e apesar de ainda 

tão recente, ser alterada pela nona vez, estando já em curso o respetivo processo 

legislativo, por via da aprovação, com várias alterações introduzidas na Assembleia 

da República, da Proposta de Lei 70/XIV do Governo1, que “procede à nona 

alteração à Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, alterada pelas Leis n.ºs 4-A/2020, de 6 

de abril, 4-B/2020, de 6 de abril, 14/2020, de 9 de maio, 16/2020, de 29 de maio, 

28/2020, de 28 de julho, 58-A/2020, de 30 de setembro, 75-A/2020, de 30 de 

                                                 
1 Que pode ser consultada, tal como todo o processo legislativo que conduziu à sua aprovação, em 
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45671, 
constando em 
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID
=22579, o texto final (Decreto N.º 106/XIV) que foi aprovado e que tive em conta neste texto. 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45671
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=22579
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=22579
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dezembro, e 1-A/2021, de 13 de janeiro, que estabelece medidas excecionais e 

temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada pelo coronavírus 

SARS CoV-2 e da doença COVID-19” (Art. 1º). 

Como consta da respetiva Exposição de Motivos, “A situação excecional que 

se vive no momento atual e a proliferação de casos registados de contágio da 

pandemia da doença COVID-19 exigem a aplicação de medidas excecionais e de 

caráter urgente no âmbito do desenvolvimento da atividade judicial e 

administrativa”, dado que, efetivamente, estamos em plena nova vaga (a terceira e  

talvez não a última2) desta pandemia, o que justifica, plenamente, a necessidade 

de alterações a esta lei. 

Se fui sempre muito crítico da redação original desta lei, tal como das suas 

sucessivas mudanças, claro é que não poderia deixar de o ser de novo em face 

destas modificações, uma vez que, no fundo, se repristina, com algumas alterações 

que se analisarão de seguida (e que não são também nada felizes), parte da redação 

desta lei que entrou em vigor em abril de 2020, decorrente da Lei n.º 4-A/2020, e 

que já critiquei no segundo dos três artigos que se aludirá infra. 

Estas alterações à Lei n.º 1-A/2020 entrarão em vigor no “dia seguinte ao da 

sua publicação” (Art. 5º), implicando também a revogação dos “artigos 6.º-A e 7.º-

A da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, na sua redação atual” (Art. 3º), que são agora 

substituídos, no fundo, pelos novos Arts. 6.º-B e 6.º-C, aditados pelo Art. 2.º.  

Apesar dessa data de entrada em vigor, temos que “O disposto nos artigos 

6.º-B a 6.º-D da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, produz efeitos a 22 de janeiro de 

2021, sem prejuízo das diligências judiciais e atos processuais entretanto realizados 

e praticados”. Isto é, a lei em causa entrará em vigor num dia, mas os seus efeitos, 

quanto aos Arts. “6.º-B a 6.º-D” agora introduzidos, produzem efeitos a 22/1/20213, 

retroagindo a essa data essa produção de efeitos.  

                                                 
2 Pelo que a menção (esperançosa) que fazíamos, no título do terceiro artigo a seguir citado, a ser talvez 

essa a leitura final da Lei n.º 1-A/2020 ficou, de facto, apenas no domínio do chamado wishful thinking. 
3 Recorde-se que foi essa a data em que foi anunciado, pelo Governo, que “Foi aprovada, ainda, uma 
proposta de lei, a submeter à Assembleia da República, que aprova um conjunto de medidas 
relativas à suspensão de prazos para a prática de atos processuais e procedimentais que devam ser 



A Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, e a terceira vaga da pandemia COVID-19 
   

José Joaquim Fernandes Oliveira Martins 

 

 

 

 Online, fevereiro de 2021 | 3 

Na prática judiciária, será sempre necessário ver se esses artigos se aplicam 

ao processo em causa (e de que forma), sendo que se da sua aplicação não decorrer 

qualquer suspensão de prazos (ou, no dizer legal, também de “diligências”), não é 

preciso lançar mão da ressalva prevista no final. 

Porém, nas situações em que, por exemplo, se verifique num processo uma 

suspensão de prazos processuais ou que as diligências processuais não se deveriam 

ter realizado nesse período, as “diligências judiciais e atos processuais entretanto 

realizados e praticados” mantêm-se, em regra, plenamente válidos e atuantes, 

embora possam, nalgumas situações e dependendo também da intervenção dos 

sujeitos processuais, ainda ser anulados em virtude da aplicação retroativa desta 

lei4. 

No mais, volta-se, assim, a efetuar uma quarta leitura, no que diz respeito 

essencialmente às suas repercussões na praxis judiciária5, das alterações agora 

                                                 
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” 
(https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/governo/comunicado-de-conselho-de-ministros?i=397), o 
que conduziu, nos tribunais, a entendimentos muito diversos, tendo havido juízes que começaram 
logo a adiar diligências com base nessa futura suspensão, enquanto que outros recusaram fazê-lo 
por não haver ainda qualquer diploma legal nesse sentido. 
4 Um exemplo muito prático: o prazo para contestar terminou sem a apresentação de contestação 
e o julgador, considerando como operante essa revelia, proferiu uma sentença de condenação, 
sendo que esse prazo para contestar acaba, por efeito desta lei, por se considerar como suspenso a 
partir de 22/1/2021. Quid juris? Ora, face à ressalva final desta norma, o julgador não poderá 
considerar, sem mais e ex officio, como inválida ou nula essa sentença, que era plenamente válida 
no momento em que foi prolatada, mas parece evidente que se a parte vier apresentar a contestação 
dentro do prazo agora alargado por efeito da suspensão de prazos processuais, o julgador deverá 
anular essa sentença e considerar como tempestiva e validamente apresentada essa contestação, 
prosseguindo o processo os seus ulteriores trâmites processuais. Tudo dependerá, em concreto, de 
se saber qual a repercussão destas modificações legais no processo sub judicio e de se apurar 
também, dependendo igualmente da própria intervenção e audição das partes, se foram praticados 
atos ou realizadas diligências que não se poderiam efetuar nos termos deste diploma e que podem 
prejudicar a posição das partes nesses processos.  
5 São também aditados à Lei n.º 1-A/2020, em mais um verdadeiro “albergue espanhol” legislativo, 
o Art. 5.º-A, relativo à realização de assembleias de condóminos, o Art. 6.º-D, que determina que os 
Arts. 6.º-B e 6.º-C não se aplicam aos prazos, atos e diligências processuais e procedimentais 
relativos à eleição do Presidente da República realizada a 24 de janeiro de 2021, e o Art. 8.º-E, que 
diz respeito ao tratamento de dados no âmbito do plano de vacinação contra a COVID-19. Quanto 
às alterações operadas pelo aditamento do Art. 6º-C, muitas já constavam em redações anteriores 

https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/governo/comunicado-de-conselho-de-ministros?i=397
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aprovadas à Lei n.º 1-A/2020 (já não me atrevendo a sugerir ou prometer que será 

a última vez que volto a esta matéria), remetendo igualmente, em larga medida, 

para os três anteriores artigos publicados na Julgar Online6, em especial para o 

segundo (hibridizado com o terceiro, dado que há alterações que se mantém, 

incorporando-as nos artigos aditados, do texto legal atualmente em vigor), que 

serão reproduzidos, nos seus pontos essenciais, quando as redações coincidirem. 

 

2. Texto legal (alterado) e anotações 

 

Artigo 6.º-B 

Prazos e diligências 

1 -São suspensas todas as diligências e todos os prazos processuais, 

procedimentais e administrativos que devam ser praticados no âmbito dos 

processos e procedimentos que corram termos nos tribunais judiciais, 

tribunais administrativos e fiscais, Tribunal Constitucional e entidades que 

junto dele funcionem, 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, sem prejuízo do 

disposto nos números seguintes..  

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

exaustiva, mas apenas exemplificativa (“demais”), de outros “órgãos jurisdicionais” 

                                                 
da Lei n.º 1-A/2020 e não têm repercussões diretas, propriamente, na prática judiciária, pelo que se 
remete para o que já escrevi nos três artigos referidos na nota de rodapé seguinte. 
6 Disponíveis em http://julgar.pt/a-lei-n-o-1-a2020-de-19-de-marco-uma-primeira-leitura-e-notas-
praticas/, http://julgar.pt/ainda-a-lei-n-o-1-a2020-de-19-de-marco-uma-segunda-leitura/ e 
http://julgar.pt/de-novo-a-lei-n-o-1-a2020-uma-terceira-leitura-talvez-final/. 

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/
http://julgar.pt/ainda-a-lei-n-o-1-a2020-de-19-de-marco-uma-segunda-leitura/
http://julgar.pt/de-novo-a-lei-n-o-1-a2020-uma-terceira-leitura-talvez-final/
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ou aproximados7, dispondo agora que são igualmente suspensas “todas as 

diligências”8. 

 Tal como em abril de 2020, o legislador decidiu expressamente suspender, 

sem mais e com as exceções que constam dos números seguintes, todos os prazos 

processuais “dos processos e procedimentos que corram termos”9, pelo que todos 

os prazos processuais não excecionados nos números seguintes consideram-se 

suspensos desde a data da produção de efeitos desta parte da lei (22/1/2021, como 

já se mencionou supra). 

 Relativamente à suspensão de “todas as diligências”, a verdade é que a 

mesma já decorreria, ope legis, da suspensão dos prazos processuais10, pelo que 

seria perfeitamente desnecessária, resultando apenas da mesma que o legislador, 

aparentemente (porque, como se verá de seguida, não é bem assim), quis erigir 

como regra geral a da não realização de diligências processuais no período da 

vigência destas alterações da Lei n.º 1-A/2020. 

 Finalmente, esta conclusão não impede, considerando igualmente o 

disposto no n.º 5 (agora ainda mais esclarecedor a esse respeito em face das duas 

primeiras alíneas desse normativo), 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.  

 

                                                 
7 Como as agora aditadas “entidades que junto dele [do Tribunal Constitucional] funcionem”, como 
a Entidade das Contas e Financiamentos Políticos ou a futura Entidade para a Transparência. 
8 Já em artigo anterior apreciei o significado desta expressão, escrevendo que corresponde a “um 
conjunto de trâmites e atos processuais8 que devem ser praticados presencialmente no âmbito de 
um processo (ou procedimento) que corra os seus termos nos tribunais (ou noutros “órgãos 
jurisdicionais”)” 
9 Face à redação desta norma e como sempre o defendi, considera-se 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. 
10 Como realizar, por exemplo, um julgamento em que todos os prazos conferidos, legal ou pelo 
julgador, às partes nunca se chegariam sequer a iniciar? 
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2 – O disposto no número anterior não se aplica aos processos para 

fiscalização prévia do Tribunal de Contas. 

A suspensão de prazos para a prática de atos processuais não se aplica aos 

processos para fiscalização prévia do Tribunal de Contas11, dado que se trata de 

processos que dizem respeito a atos de onde resultam despesas ou 

responsabilidades financeiras para as entidades públicas sujeitas a essa fiscalização, 

bem como ao controlo jurisdicional prévio a esses contratos ou atos. Assim, 

entendeu-se que os respetivos prazos processuais, até por se tratar de processos 

cuja tramitação não implicará usualmente a realização de quaisquer diligências 

processuais presenciais e por ser importante que se mantenha essa fiscalização e a 

possibilidade de serem realizadas, a final, essas despesas, devem prosseguir os seus 

termos usuais, sem qualquer suspensão. 

 

3 – São igualmente suspensos os prazos de prescrição e de caducidade 

relativos a todos os processos e procedimentos identificados no n.º 1. 

Este normativo, praticamente inalterado em relação ao que sucedeu em 

abril, cria, como já então se referiu, 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. 

                                                 
11 Previstos, desde logo, no Art. 44.º e seguintes da Lei de Organização e Processo do Tribunal de 
Contas, dispondo que “A fiscalização prévia tem por fim verificar se os atos, contratos ou outros 
instrumentos geradores de despesa ou representativos de responsabilidades financeiras diretas ou 
indiretas estão conformes às leis em vigor e se os respetivos encargos têm cabimento em verba 
orçamental própria”. V. também, por todos e sobre a fiscalização prévia do Tribunal de Contas, 
PAULO JORGE NOGUEIRA DA COSTA, O Tribunal de Contas e a Boa Governança, Contributo para uma 
reforma do controlo financeiro externo em Portugal, disponível em 
https://www.eca.europa.eu/es/Documents/Thesis_Paulo%20Costa.pdf, p. 366-394. A versão 
original deste n.º 2 referia-se igualmente ao contencioso pré-contratual previsto no Código do 
Processo nos Tribunais Administrativos, isto é, às ações previstas no Art. 100º e seguintes desse 
diploma legal, mas sendo certo que a doutrina já defendia a desnecessidade dessa referência nas 
anteriores redações da Lei n.º 1-A/2020 (cfr. JOSÉ DUARTE COIMBRA/MARCO CALDEIRA/TIAGO SERRÃO, 
Direito Administrativo na Emergência – Organização Administrativa, Procedimento Administrativo, 
Contratação Pública e Processo Administrativo na resposta à COVID-19, adquirido como e-book a 
partir de https://www.almedina.net/direito-administrativo-na-emerg-ncia-organiza-o-
administrativa-procedimento-administrativo-contrata-o-p-blica-e-processo-administrativo-na-
resposta-covid-19-1587138320.html). 

https://www.eca.europa.eu/es/Documents/Thesis_Paulo%20Costa.pdf
https://www.almedina.net/direito-administrativo-na-emerg-ncia-organiza-o-administrativa-procedimento-administrativo-contrata-o-p-blica-e-processo-administrativo-na-resposta-covid-19-1587138320.html
https://www.almedina.net/direito-administrativo-na-emerg-ncia-organiza-o-administrativa-procedimento-administrativo-contrata-o-p-blica-e-processo-administrativo-na-resposta-covid-19-1587138320.html
https://www.almedina.net/direito-administrativo-na-emerg-ncia-organiza-o-administrativa-procedimento-administrativo-contrata-o-p-blica-e-processo-administrativo-na-resposta-covid-19-1587138320.html
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Apesar disso, continuam-se a levantar várias questões a este respeito, até 

por não haver um regime único da prescrição e da caducidade, mas antes vários 

tipos de prescrições e caducidades, privativas até das diversas jurisdições, com 

regras e finalidades/fundamentos muito diversos. 

Como o defendi ab initio, este artigo aplica-se a prazos de prescrição e de 

caducidade relativos a, sic, “processos e procedimentos”, 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”12, 

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, aos 

quais acresce o período de tempo em que vigorar a suspensão 

Este número foi apenas alterado na parte final, em que constava antes 

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

excecional” (dado que agora este diploma já não faz qualquer referência a essa 

                                                 
12 Embora, claro e como se mencionou anteriormente, 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. 

https://drive.google.com/file/d/18uig2uGf7BCZEMC2zcHBM8EhJCZYow0V/view
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“situação excecional”), não se vendo que daí decorra, propriamente, qualquer 

diferença relevante. 

Este normativo deve ser conjugado 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 pandemia, só sendo 

aplicável se se aplicar também o n.º 3, remetendo-se para o que se referiu 

relativamente ao mesmo. 

E, como já o escrevi, 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 nos tribunais superiores de processos não urgentes, sem 

prejuízo do cumprimento do disposto na alínea c) quando estiver em causa a 

realização de atos presenciais; 

                                                 
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”. V., a este respeito, o que 
escrevem RUI CARDOSO/VALTER BAPTISTA, no e-book do Centro de Estudos Judiciários, Estado de 

Emergência - COVID-19 Implicações na Justiça, disponível em 
http://www.cej.mj.pt/cej/recursos/ebooks/outros/eb_Covid19_2Edicao.pdf, p. 609, “afigura-se-nos 
que a nova causa de suspensão da prescrição do procedimento criminal e das penas e medidas de 
segurança, sendo prejudicial ao arguido, pois alargará necessariamente tais prazos de prescrição, 
apenas poderá ser aplicada para os factos praticados na sua vigência” e o Acórdão da Relação de 
Lisboa de  24 de julho de 2020, com o seguinte sumário: “- A lei penal temporária nunca é aplicável 
retroativamente, a não ser nos casos em que se reconheça existir uma verdadeira sucessão de leis 
penais temporárias em que será aplicável a mais favorável. - Por conseguinte, a lei penal ainda que 
temporária aplica-se aos factos praticados na sua vigência, tendo em conta o tempus delicti, nos 
termos do artigo 2.º, n.º 1, do Código Penal. - A causa de suspensão da prescrição estabelecida no 
artigo 7.º, n.º 3, da Lei n.º 1-A/2020, enquanto seja aplicada aos prazos de prescrição do 
procedimento criminal e de prescrição das penas e das medidas de segurança, aplica-se aos factos 
praticados na sua vigência”, 
consultado em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/20fcc4346223a057802585b40036cd
ab. 

http://www.cej.mj.pt/cej/recursos/ebooks/outros/eb_Covid19_2Edicao.pdf
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/20fcc4346223a057802585b40036cdab
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/20fcc4346223a057802585b40036cdab
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b) À tramitação de processos não urgentes, nomeadamente pelas secretarias 

judiciais;  

c) À prática de atos e à realização de diligências não urgentes quando todas 

as partes o aceitem e declarem expressamente 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; 

d) A que seja proferida decisão final nos processos e procedimentos em 

relação aos quais o tribunal e demais entidades referidas no n.º 1 entendam não ser 

necessária a realização de novas diligências, caso em que não se suspendem os 

prazos para interposição de recurso, arguição de nulidades ou requerimento da 

retificação ou reforma da decisão. 

Este novo regime tem algumas semelhanças com o regime vigente a partir 

de abril, mas com aditamento de novas alíneas e alterações das então vigentes, não 

sendo também, tal como então sucedia, nada fácil de interpretar e aplicar (rectius, 

em verdade, sendo até mais difícil de interpretar e aplicar). 

 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” de processos não 

urgentes (nos tribunais superiores e nos tribunais de primeira instância). 

 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 atividade das 

secretarias judiciais e à possibilidade de prática de atos processuais não 

presenciais? E o que são “atos” e “diligências não urgentes”, são todas as diligências 

em processos não urgentes ou pode haver diligências não urgentes em processos 

urgentes e vice-versa? 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, 
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videochamada ou outro equivalente” (e há meios inadequados?) e como se 

realizam os mesmos?  

 Esta nova redação é, novamente, perfeitamente infeliz e vai, de novo (e 

talvez até mais do que anteriormente), conduzir a interpretações e práticas 

díspares e até opostas, procurando-se, de seguida e o melhor que se conseguir (o 

que não foi muito, reconheça-se), esclarecer o que se terá pretendido com esta 

modificação. 

 Considera-se, tal como sucedeu anteriormente, que o legislador quis evitar 

a total paragem dos processos não urgentes com a suspensão dos respetivos prazos 

processuais, permitindo que possam continuar a ser tramitados, com algumas 

restrições, deixando na disposição das próprias “partes”, mas também, 

necessariamente, do juiz14, o saber se existem condições para prosseguir a “prática 

de atos” e a “realização de diligências não urgentes”. 

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

destas alíneas, nos processos não urgentes a regra será sempre, nos termos do n.º 

1, a da suspensão dos prazos e das diligências processuais, o que não impede que, 

em alguma medida, prossiga a “tramitação do processo”15, permitindo que as 

secretarias judiciais procedam, por exemplo, a citações ou notificações, mesmo que 

se mantendo suspensos, em regra, os respetivos prazos processuais decorrentes 

desses atos. 

 Essa suspensão dos atos e diligências processuais a praticar/realizar pelas 

partes e pelo julgador só cessará se o juiz entender que existem condições para se 

manter a tramitação integral do processo e notificar as partes desse entendimento, 

advertindo-as que esse prazo para a sua audição não se encontra suspenso nos 

                                                 
14 O legislador continua, apesar de ter sido sempre criticado a esse respeito, a recorrer ao termo 
“partes”, quanto esta norma será aplicada numa série de jurisdições, como a penal, em que esse 
termo não é utilizado, devendo antes, como sempre o propugnei, ter-se optado pela designação 
“sujeitos processuais”. 
15 O legislador parece distinguir entre “tramitação do processo”, resultante da atividade das 
secretariais judiciais, e “atos e diligências processuais”, que são praticados pelo julgador e pelos 
sujeitos processuais. 
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termos do n.º 1 (sob pena de se retirar, claro, qualquer utilidade prática a esta 

alínea).  

Se todos os sujeitos processuais estiverem de acordo com a manutenção da 

tramitação (e manifestarem essa vontade de forma expressa, não bastando o seu 

consentimento tácito) e com a “prática de atos” processuais e a realização de 

“diligências 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 integral do processo 

e dos respetivos prazos processuais, a ocorrer após a notificação às partes do 

respetivo despacho fundamentado. 

É evidente que será sempre possível efetuar uma interpretação segundo a 

qual os prazos processuais mantêm-se ininterruptamente a decorrer nos processos 

não urgentes (só não se realizando diligências processuais presenciais, exceto se 

houver o acordo previsto na alínea c)), dado que se diz que se mantém a tramitação 

do processo, em especial nos tribunais superiores, em que nem sequer existe a 

ressalva “nomeadamente pelas secretarias judiciais” (que faz intuir que a 

tramitação do processo não é, para o legislador, a mesma coisa que a prática de 

atos processuais e a realização de diligências). Porém, considera-se que se deve 

evitar esta interpretação dado que a mesma redundaria, efetivamente, que 

praticamente não houvesse, apesar da “proclamação” geral constante do n.º 1, 

qualquer prazo processual suspenso17. E, ainda pior, será de evitar também ter esse 

entendimento e considerar que os prazos processuais mantiveram-se sempre em 

curso nos processos não urgentes desde o início da produção de efeitos desta lei, 

sob a pena de a mesma entrar em vigor com prazos já esgotados entre o momento 

em que produziu efeitos e aquele em que entrou em vigor, sem que as partes, 

                                                 
16 Que serão, conforme os casos, o Citius e o Sitaf. 
17 Nem se entenderia, aliás, a existência da ressalva final da alínea d), segundo a qual, sendo 
proferida decisão final nas situações aí previstas, “não se suspendem os prazos para interposição de 
recurso, arguição de nulidades ou requerimento da retificação ou reforma da decisão”. 
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induzidas até em erro pelo comunicado do Governo, pudessem contar com o 

exaurir desses prazos e com o entendimento do juiz titular do processo. 

Admito também que, quanto aos tribunais de recurso, será  mais fácil adotar 

esta segunda interpretação, dado que na maioria dos mesmos não se realizam 

quaisquer diligências processuais presenciais (e quando for necessário, 

aplicar-se-á, face à remissão da parte final da alínea a), a alínea c)) e as partes 

sempre poderão em regra, praticar atos processuais por intermédio de “plataformas 

informáticas que possibilitam a sua realização por via eletrónica”, mas será bom 

que esse entendimento, a existir, seja manifestado no processo, sendo dado 

conhecimento prévio às partes antes do reinício da tramitação integral do 

processo. 

Relativamente à alínea d), outras dúvidas se levantam18: Pode ser proferida 

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

suspenso nos termos do n.º 1? E como se conjuga esta alínea d) com a c)? Podem 

ser aplicadas cumulativamente ou em alternativa? 

De novo, procurando dar, na medida do possível, algum nexo lógico e 

prático a esta alínea, dir-se-á o seguinte. 

Se num processo já tiverem sido realizadas diligências probatórias19 e se o 

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

proferir decisão final, deve ouvir os diversos sujeitos processuais, nos termos da 

alínea c) 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.  

                                                 
18 Embora fique agora claro, como já o defendia, que a referência a “entidades” é uma remissão para 
as entidades aludidas no n.º 1. 
19 Dado que esta alínea alude expressamente a “novas diligências”, faz crer, como já o concluí 
anteriormente, 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 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). 
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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 d), após o que se manterão 

suspensos todos os prazos processuais com exceção dos “prazos para interposição 

de recurso, arguição de nulidades ou requerimento da retificação ou reforma da 

decisão”.  

Quanto a esta adição final à atual alínea d), o legislador parece querer evitar 

que, sendo proferida decisão final ao abrigo do disposto na alínea d), a mesma fique 

num “limbo”, tendo de aguardar, para o seu trânsito ou modificação (pelo juiz da 

primeira instância ou pelo tribunal de recurso), que se reinicie o decorrer dos 

prazos processuais. Desta forma e após a prolação da sentença, começarão logo a 

decorrer todos os prazos processuais relativos à fase processual subsequente a essa 

decisão20, mormente quanto à arguição de nulidades, retificação e reforma da 

decisão ou à interposição de recurso da mesma, podendo ser proferido despacho a 

apreciar essas questões ou a admitir o recurso (entendendo-se que, neste último 

caso, o processo pode ser já remetido para o tribunal de recurso para aí ser 

apreciado o recurso, não fazendo sentido que corram estes prazos processuais, mas 

o processo mantenha-se na primeira instância, antes parecendo ter sido intenção 

do legislador que após a prolação da sentença o processo continue a sua normal 

tramitação, incluindo já no tribunal de segunda instância). 

Este n.º 5, pela pouca clareza e inconclusão da sua redação21, bem como pela 

dificuldade em conjugar as várias alíneas e extrair do mesmo um regime 

minimamente coerente e congruente, vai, necessariamente, causar muitas 

dificuldades na vida judiciária, sendo importante, desde logo, que o julgador 

                                                 
20 Até pelo facto de, normalmente, não se irem realizar mais quaisquer diligências presenciais nesse 
processo, podendo as partes praticar os atos processuais relativos a esta fase processual, com a 
apresentação de requerimentos de arguição de nulidades, retificação ou reforma ou alegações de 
recurso através das “plataformas informáticas “a que já nos referimos.  
21 Adiantei duas possíveis interpretações deste normativo, mas facilmente conseguiria, com base no 
mesmo, sugerir outras interpretações possíveis e admissíveis, pelo que facilmente se compreende 
que se poderão multiplicar interpretações opostas, colocando a prática judiciária na dependência 
da concreta interpretação do juiz titular do processo e multiplicando os litígios processuais relativos 
a essa interpretação. 
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exponha no próprio processo e dê a conhecer às partes a interpretação e 

consequências práticas que retira deste normativo, evitando interpretações que 

afetem e posterguem, até ab initio e inapelavelmente, os direitos dos diversos 

sujeitos processuais. 

 

6 – São 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, com exceção 

dos seguintes:. 

i) Pagamentos que devam ser feitos ao exequente através do produto 

da venda dos bens penhorados; e 

ii) Atos que causem prejuízo grave à subsistência do exequente ou cuja 

não realização lhe provoque prejuízo irreparável, prejuízo esse que depende 

de prévia decisão judicial. 

Este número visa suspender alguns prazos que poderiam não ficar 

suspensos nos termos deste artigo, como sucede, novamente e de forma expressa 

com o prazo de apresentação do devedor à insolvência. 

 Quanto aos processos executivos22 ficam suspensos “quaisquer atos a 

realizar em sede de processo executivo, com exceção agora dos “Pagamentos que 

devam ser feitos ao exequente através do produto da venda dos bens penhorados”, 

parecendo pressupor que só se aplicará esta exceção se, à data da produção de 

efeitos desta lei, já pudesse ter sido efetuado esse pagamento, sendo o mesmo 

efetuado mesmo na sua vigência e não se praticando mais qualquer ato nesse 

processo, que se manterá com todos os prazos processuais suspensos. 

                                                 
22 E se, como já o mencionei antes, 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.  
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 Quanto à segunda exceção e como já o defendi, 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” ou lhe provoca um “prejuízo irreparável”, 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, considerando-se, todavia, 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 mesmos23  

 

7 – Os processos, atos e diligências considerados urgentes por lei ou por 

decisão da autoridade judicial 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, se não causar prejuízo aos fins 

da realização da justiça, 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, pode realizar-se presencialmente 

                                                 
23 Sendo que, como já o escrevi, “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 inconstitucionalidade”. 
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a diligência, nomeadamente nos termos do n.º 2 do artigo 82.º da Lei n.º 

62/2013, de 26 de agosto, competindo ao tribunal assegurar a realização da 

mesma em local que 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.. 

Tentando, como sempre o fiz em artigos anteriores, concatenar e 

sistematizar os tipos de processos abrangidos por este diploma24, reduzindo e 

dando alguma ordem a este verdadeiro e complexo “caos” legislativo, temos agora 

quatro (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, podendo 

unicamente prosseguir a sua tramitação no que diz respeito à atividade das 

secretarias judiciais, nos termos das duas primeiras alíneas do n.º 5; 

 

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

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

duas últimas alíneas do n.º 5; 

 

– os processos urgentes tout court ou urgentes stricto sensu25, que 

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

os prazos processuais, a que se aplica este n.º 7; 

 

                                                 
24 E não fazendo, novamente, 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. 
25 Que podem agora ser, para lá dos processos já legalmente qualificados como urgentes, os 
processos considerados enquanto tal por “decisão da autoridade judicial”, mas sendo certo que os 
efeitos dessa qualificação do processo como urgente só ocorrem ex nunc, nunca podendo implicar 
que esse processo seja considerado como urgente, nos termos desta lei, num momento anterior e 
afetando os prazos processuais anteriores a essa “decisão”. 
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– os processos “urgentíssimos” (que só poderão sê-lo se forem também, 

desde logo, qualificados legalmente ou por decisão judicial, num momento 

anterior, como urgentes lato sensu26) abrangidos pelo n.º 10, 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”. 

Quanto às “diligências que requeiram a presença física das partes, dos seus 

mandatários ou de outros intervenientes processuais”27, a “prática de quaisquer 

atos processuais e procedimentais realiza-se, se não causar prejuízo aos fins da 

realização da justiça, através de meios de comunicação à distância adequados, 

designadamente teleconferência, videochamada ou outro equivalente” (alínea a)). 

O legislador voltou a lançar mão de uma expressão introduzida na Lei n.º 1-

A/2020 pela Lei n.º 16/2020, de 29 de maio, que corresponde, reproduzindo agora 

o que já escrevi a esse respeito, a “uma cláusula geral quase totalmente 

indeterminada e de muito difícil concretização e aplicação prática: “não causar 

prejuízo aos fins da realização da justiça”, desconhecendo-se em que consiste esse 

“prejuízo”28 e quais são esses “fins da realização da justiça” em concreto (que não 

serão os fins da própria justiça, mas antes, no dizer literal do legislador, os fins da 

sua realização). 

Como se sabe e nos termos do Art. 202º, n.º 1 da Constituição da República 

Portuguesa, “Os tribunais são os órgãos de soberania com competência para 

administrar a justiça em nome do povo”, sendo que ”Na administração da justiça 

                                                 
26 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. 
27 O que não se confunde com a prática de atos processuais à distância e por meios eletrónicos, que 
são sempre praticados por essa via, abrangendo apenas as diligências que anteriormente se 
realizavam no tribunal e com a presença efetiva de intervenientes processuais. 
28 Sendo que se pode até discutir se esse prejuízo para a justiça não será ainda maior em resultado 
das limitações impostas por esta ressalva à realização de diligências processuais à distância e que 
podem atrasar ainda mais a composição judicial dos litígios materiais subjacentes. 
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incumbe aos tribunais assegurar a defesa dos direitos e interesses legalmente 

protegidos dos cidadãos, reprimir a violação da legalidade democrática e dirimir 

os conflitos de interesses públicos e privados” (n.º 2), não se vendo em que medida 

essas finalidades constitucionalmente determinadas do sistema judicial português 

podem ser correlacionadas (e de que modo) com esta forma de realização de 

diligências processuais.  

Sem procurar entrar em questões, mais de filosofia do direito, sobre o que é 

a justiça29, uma pergunta bem difícil, em particular numa sociedade hodierna, 

complexificada e fragmentada, e quais são os fins (últimos) da justiça30 e do direito 

e como devem ser atingidos e realizados31, afigura-se que com esta expressão, até 

pela restrição final constante desta alínea32, quis deixar-se à consideração do 

julgador, que deverá efetuar essa ponderação e aferir essa possibilidade num 

despacho fundamentado, se a realização de diligências probatórias por esta via é 

compatível com uma decisão conscienciosa e devidamente fundamentada do 

pleito submetido à sua apreciação (ou se, ao invés, essa forma de produção da prova 

prejudica a devida valoração probatória a efetuar pelo julgador33, pondo em causa 

                                                 
29 Cfr., a este respeito, FERNANDO JOSÉ BRONZE, A Metodonomologia entre a semelhança e a diferença 
(Reflexão problematizante dos pólos da radical matriz analógica do discurso jurídico), Coimbra, 1994, 
p. 27-28, criticando, verbi gratia, as propostas de NIKLAS LUHMANN de “redução da justiça a um mero 
operador tecnologicamente manipulável”, considerando, dubitativamente e relativamente às 
mesmas, de forma particularmente expressiva, que “terá esse instrumento de medida alguma coisa 
do sopro humano que anima uma inteleção dialógica da justiça – o último critério fundamentante 
do juízo do mediador-julgador perante a tensão entre a específica significação normativa de um 
caso concreto e o pré-compreendido universo da juridicidade?”. 
30 V., sobre “justiça”, referindo que, na discussão “metodológica atual”, “A questão é de se, sobre o 
significado do termo ‘justiça”, podem em absoluto ser feitos enunciados que possam aspirar a ser 
conhecimentos adequados” – KARL LARENZ, Metodologia da Ciência do Direito, trad. portuguesa, 7.ª 
Edição, Lisboa, 2014, p. 241. 
31 Temáticas sempre importantes, mas que talvez não devessem constar de um diploma legal 
destinado a uma aplicação prática e que deveria ser o mais claro e especificado possível. 
32 Que impõe que determinados meios de prova sejam prestados, em regra, presencialmente, o que 
se ligará, assim, aos referidos “fins de realização da justiça”. 
33 O que poderá variar, por exemplo, de acordo com o concreto dissídio de facto existente entre as 
partes, assim, se forem poucos os factos ainda controvertidos e os depoimentos deverem ser curtos 
e sobre matérias muito específicas e objetivas, tal poderá permitir que sejam mais facilmente 
prestados à distância, ao invés do que sucederá se deverem ser muito extensos, incidindo sobre 
múltiplos e muito longos pontos de facto controvertidos e as testemunhas necessitarem de ser 
confrontadas com inúmeros e variados documentos juntos ao processo. 
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o próprio princípio da imediação34 e a necessidade de descoberta da verdade 

material subjacente35). 

A verdade é que mesmo fazendo esta interpretação desta norma, o âmbito 

deste conceito indeterminadíssimo é tão grande que poderá dar origem às mais 

variadas (e até desvairadas) interpretações, com variações de juiz para juiz e que 

vão acabar por ser apreciadas em sede de recurso, com eventuais anulações de 

diligências processuais e revogações de decisões, que seriam desnecessárias se se 

tivesse optado por uma redação mais conseguida”. 

Por seu lado, “quando não for possível a realização das diligências que 

requeiram a presença física das partes, dos seus mandatários ou de outros 

intervenientes processuais” pelos “meios de comunicação” referidos, a diligência 

pode “realizar-se presencialmente”, nomeadamente “em local diferente” de 

“qualquer juízo, ainda que de proximidade“, “na respetiva circunscrição ou fora 

desta” (Art. 82.º, n.os 1 e 2 da Lei n.º 62/2013, de 26 de agosto). 

Deverá notar-se, desde logo, que dificilmente o tribunal (isto é, o julgador 

que é titular daquele concreto processo) conseguirá encontrar um local diferente 

de um tribunal para aí realizar uma diligência processual presencial, devendo antes 

ser os juízes presidentes, no âmbito das suas competências de gestão, a conseguir 

assegurar locais para essa finalidade, até porque o julgador terá muita dificuldade 

em saber se a realização da diligência em questão nesse potencial local implicará 

(ou não) “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”.  

                                                 
34 Segundo o qual, “O julgador da matéria de facto deve ter o contacto mais direto possível com as 
pessoas ou coisas que servem de fontes de prova e estas, por sua vez, devem estar na relação mais 
direta possível com os factos a provar” – LEBRE DE FREITAS, Introdução ao Processo Civil – Conceitos 
e Princípios Gerais à luz do Código revisto, Coimbra, 1996, p. 155. 
35 Criticamente sobre a distinção entre “verdade material (extraprocessual)” e “verdade formal 
(intraprocessual)”, v. LEBRE DE FREITAS, ob. cit., p. 122, nota 5, itálicos do autor, escrevendo, com 
razão, “A verdade, como relação de adequação do intelecto à realidade, é, porém, uma só, diversos 
sendo apenas os meios de a alcançar”. 
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Finalmente, fica-se sem se saber o que sucederá (e é bem possível que tal 

suceda, até porque há inúmeros processos com um elevado número de 

intervenientes processuais) nos casos em que é necessário, num processo urgente, 

realizar diligências processuais presenciais, mas não se consegue encontrar um 

local minimamente adequado para o efeito: o processo prossegue os seus prazos e 

aguarda que seja possível a realização da diligência ou poderá ficar com os prazos 

suspensos por efeito da regra geral constante do n.º 1 ?36 

 

8 - As partes, os seus mandatários ou outros intervenientes processuais 

que, comprovadamente, sejam maiores de 70 anos, imunodeprimidos ou 

portadores de doença crónica que, de acordo com as orientações da 

autoridade de saúde, devam ser considerados de risco, não têm 

obrigatoriedade de se deslocar a um tribunal, devendo, em caso de 

efetivação do direito de não deslocação, a respetiva inquirição ou 

acompanhamento da diligência realizar-se através de meios de 

comunicação à distância adequados, designadamente teleconferência, 

videochamada ou outro equivalente, a partir do seu domicílio legal ou 

profissional... 

Reproduz-se o que já se escreveu anteriormente a este respeito:  

“De acordo com este número, caso “as partes, os seus mandatários ou outros 

intervenientes processuais” sejam, “comprovadamente”37, “maiores de 70 anos, 

imunodeprimidos ou portadores de doença crónica que, de acordo com as 

orientações da autoridade de saúde, devam ser considerados de risco” não estão 

obrigados a deslocar-se a um tribunal.  

                                                 
36 Propendendo-se, como resulta do já exposto supra, para esta primeira solução, dado que o 
legislador não previu agora, aparentemente, qualquer possibilidade de ficarem suspensos os prazos 
processuais relativos a processos urgentes e urgentíssimos. 
37 Devendo ser exigida, conforme os casos e face à menção legal a “comprovadamente”, a junção de 
documento comprovativo da condição que justifica a aplicação deste número, mormente, no caso 
da idade, cópia do cartão do cidadão ou, se se quiser ser mais exigente formalmente, cópia do 
assento de nascimento e nos outros casos, atestado ou declaração médica comprovativa da situação 
de saúde prevista neste número. 
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De todo o modo, extrai-se deste normativo que esse “direito de não 

deslocação” pode não ser exercido, estando na disposição da pessoa abrangida 

decidir se quer deslocar-se (ou não) ao tribunal, sendo que se exercer esse direito 

deve “a respetiva inquirição ou acompanhamento da diligência realizar-se através 

de meios de comunicação à distância adequados, designadamente teleconferência, 

videochamada ou outro equivalente, a partir do seu domicílio legal ou 

profissional”, pelo que as pessoas em causa deverão estar no seu domicílio legal ou 

profissional (e não, aparentemente, noutro local, só podendo ser ouvidos ou 

acompanhar a diligência a partir desses dois domicílios). 

De novo, outras questões se levantam a este respeito, como, verbi gratia, e 

se for exercido este direito, toda a diligência deve ser feita à distância para todos 

os intervenientes processuais ou, como parece resultar do mesmo, só a pessoa que 

beneficia e exerce efetivamente esse (agora criado) “direito à não deslocação” é que 

pode intervir ou ser ouvida à distância? Imagine-se, todavia, o que seria um 

julgamento com um advogado presente fisicamente e outro a intervir por 

teleconferência ou outro em que só as testemunhas de uma das partes fossem 

ouvidas presencialmente e as da contraparte por teleconferência, podendo-se 

questionar se o princípio da igualdade de armas38 estaria respeitado com essa 

                                                 
38 Sobre este princípio e por todos, cfr. o Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 9 de fevereiro 
de 1999, consultado em http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/-/C5239AE4E4A5A29080256989003F0F6D, 
considerando que radica no “direito a um processo equitativo (ínsito no direito de acesso aos 
tribunais, proclamado pelo artigo 20º, nº 1, da Constituição), de que é elemento incindível o 
princípio da igualdade de armas, manifestação do princípio mais geral da igualdade das partes. 
Princípio não expressamente formulado na Constituição para o processo civil, mas que não pode 
deixar de ser exigência constitucional, pois tal decorre da própria ideia de Estado de direito. 1. Nos 
litígios sobre interesses privados, a igualdade de armas implica a obrigação de oferecer a cada parte 
a possibilidade de apresentar a sua causa, incluindo as suas provas, em condições que a não 
coloquem em situação de nítida desvantagem em relação ao seu adversário" (Ireneu Cabral Barreto, 
"A Convenção Europeia dos Direitos do Homem", Aequitas, 1995, p. 95). Segundo José Lebre de 
Freitas ("Introdução ao Processo Civil" - Conceito e Princípios Gerais à luz do Código Revisto", 1996, 
pp. 105-106), o princípio da igualdade de armas impõe o equilíbrio entre as partes ao longo de todo 
o processo, na perspetiva dos meios processuais de que dispõem para apresentar e fazer vingar as 
respetivas teses: não implicando uma identidade formal absoluta de todos os meios, que a 
diversidade das posições das partes impossibilita, exige, porém, a identidade de faculdades e meios 
de defesa processuais das partes e a sua sujeição a ónus e cominações idênticas, sempre que a sua 
posição perante o processo é equiparável, e um jogo de compensações gerador do equilíbrio global 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/-/C5239AE4E4A5A29080256989003F0F6D
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possibilidade ou não se estaria a introduzir uma desigualdade fáctica entre as 

partes? 

Finalmente, os magistrados que sejam também “imunodeprimidos ou 

portadores de doença crónica que, de acordo com as orientações da autoridade de 

saúde, devam ser considerados de risco” deveriam também poder beneficiar desta 

faculdade, dado que não se vê como um advogado pode decidir se intervém (ou 

não) numa diligência à distância por o seu estado de saúde implicar que deva evitar 

ao máximo ser contagiado, enquanto que um magistrado nas mesmas condições 

não teria praticamente qualquer voto na matéria, antes dependendo quase 

totalmente do impulso processual das partes para se decidir como se realizariam 

as diligências processuais”. 

 

9 - Em qualquer das diligências previstas na alínea c) do n.º 5 e na alínea 

a) do n.º 7, a prestação de declarações do arguido e do assistente, bem 

como o depoimento das testemunhas ou de parte, devem ser realizadas 

a partir de um tribunal ou de instalações de edifício público, desde que 

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

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

orientações fixadas pelos conselhos superiores competentes. 

Este n.º 9 é, como já seria natural, de difícil interpretação e de ainda mais 

difícil conjugação com os números anteriores, aplicando-se, literalmente e por 

força da remissão constante inicialmente, à prática de “atos presenciais e não 

presenciais não urgentes” e às “diligências que requeiram a presença física das 

partes, dos seus mandatários ou de outros intervenientes processuais”. 

Interpretando este número, o mesmo impõe que a prestação de declarações 

do arguido e do assistente, bem como o depoimento das testemunhas ou de parte 

(e também, presumivelmente, as declarações de parte), devam ser realizadas a 

                                                 
do processo, quando a desigualdade objetiva intrínseca de certas posições processuais leva a atribuir 
a uma parte meios processuais não atribuíveis à outra”. 
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partir de um tribunal ou de instalações de edifício público, acabando, 

aparentemente, por impedir que a produção desses meios de prova seja efetuada à 

distância a partir de outro local. 

Todavia, não deixa de ser paradoxal que já há muito que se produzam esses 

meios de prova a partir de outros locais, ao abrigo do disposto, por exemplo, do 

Art. 502º do Novo Código de Processo Civil, e que agora o legislador, num 

momento de pandemia, em que é necessário evitar as deslocações de pessoas, 

imponha um regime muito mais restritivo e exigente do que o já existente. 

Por sua vez, a referência a “edifício público”39 não deixa de ser ainda mais 

estranha se pensarmos que há ainda muitos tribunais instalados em edifícios 

particulares arrendados para a sua instalação, pelo que essa expressão deve talvez 

ser lida, para lhe dar algum sentido e utilidade, como “edifício afeto a finalidade 

pública”40. 

Finalmente, parece resultar da ressalva final que a produção destes meios 

de prova não pode implicar “a presença de um número de pessoas superior ao 

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

fixadas pelos conselhos superiores competentes”, mas deixando sem resposta o 

saber que sucederá se se verificar esse excesso: não se efetua a produção desses 

meios de prova (ficando o processo ou o julgamento num limbo)? (o que se afigura 

ser talvez a melhor interpretação em face desta exigência legal) ou já poderão ser 

prestados a partir de outro local, inclusivamente do domicílio pessoal ou 

profissional dos intervenientes processuais em causa (e poderá um acordo dos 

diversos sujeitos processuais derrogar o regime resultante deste número)? 

 

                                                 
39 E o que é, de desde logo, um “edifício público”: é um edifício que pertence ao Estado ou a uma 
autarquia ou uma entidade administrativa? É um edifício aberto ao público? 
40 Não se vendo, aliás, como o julgador vai assegurar previamente que estes meios de prova vão ser 
realizados a partir de um “edifício público” ou qual a consequência se se apurar posteriormente que 
esse edifício afinal não era público.  
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10 - Para o efeito referido no n.º 7, consideram-se também urgentes, para além 

daqueles que, por lei ou por decisão da autoridade judicial sejam considerados 

como tal: 

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

a evitar dano irreparável ou de difícil reparação, designadamente os processos 

relativos a menores em perigo ou a processos tutelares educativos de natureza 

urgente e as diligências e julgamentos de arguidos presos.  

O n.º 10 diz respeito aos processos “urgentíssimos”, os quais, como sucede 

com os processos urgentes stricto sensu, continuam a ser tramitados, sem 

suspensão ou interrupção de prazos, atos ou diligências, que são: 

 

– “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 “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 
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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); 

 

– 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 

urgente41 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 irreparável42 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. 

 

Resulta, pelo menos aparentemente, da remissão para o n.º 7 que aos 

processos “urgentíssimos” também se aplica a possibilidade de se realizarem 

diligências “que requeiram a presença física das partes, dos seus mandatários ou 

                                                 
41 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 a 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. 
42 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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de outros intervenientes processuais” “através de meios de comunicação à 

distância adequados, designadamente teleconferência, videochamada ou outro 

equivalente” ou, se tal não for possível, presencialmente, tudo nos termos previstos 

no n.º 7, remetendo-se para o que aí se escreveu.   

 

11 – São igualmente suspensos os atos a realizar em sede de processo executivo 

ou de insolvência relacionados com a concretização de diligências de entrega 

judicial da casa de morada de família ou de entrega do locado, 

designadamente, no âmbito das ações de despejo, dos procedimentos 

especiais de despejo e dos processos para entrega de coisa imóvel arrendada, 

quando, por requerimento do arrendatário ou do ex-arrendatário e ouvida a 

contraparte, venha a ser proferida decisão que confirme que tais atos o 

colocam em situação de fragilidade por falta de habitação própria ou por 

outra razão social imperiosa..  

Remete-se para o que já se escreveu a este respeito: “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 

[e agora também  os ex-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”. 

` 
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12 – Nos atos e diligências realizados através de meios de comunicação à 

distância não se aplica, a não ser ao arguido, o disposto no n.º 3 do artigo 160.º 

do Código de Processo Civil e nos n.os 1 e 2 do artigo 95.º do Código de Processo 

Penal, o que é consignado pelo oficial de justiça no próprio auto. 

Trata-se de uma inovação e talvez das poucas normas que são de louvar 

nestas alterações à Lei n.º 1-A/2020 (às vezes, Homero não dormia…) e que deveria 

até ser erigida em regra geral. 

Efetivamente, temos atualmente muitas diligências processuais que 

passaram a ser realizadas à distância e em que é impossível obter, em tempo útil, a 

assinatura dos respetivos intervenientes processuais, pelo que, nesses casos43 e com 

exceção dos arguidos, não se aplica o disposto no Art. 160.º, n.º 3 do Código de 

Processo Civil44 e nos n.os 1 e 2 do Art. 95.º do Código de Processo Penal45. 

 

13 – Os serviços dos estabelecimentos prisionais devem assegurar, seguindo 

as orientações da Direção-Geral da Saúde (DGS) e da Direção-Geral de 

Reinserção e Serviços Prisionais em matéria de normas de segurança, de 

higiene e sanitárias, as condições necessárias para que os respetivos 

defensores possam conferenciar presencialmente com os arguidos para a 

preparação da defesa. 

Remete-se para o que já se escreveu a este respeito: “Trata-se, de novo, de 

uma norma programática (mesmo sendo perfeitamente louvável e desejável, claro, 

                                                 
43 Como já sucede nas juntas médicas que se passaram a realizar presididas pelo juiz à distância, 
nos termos do Art. 35º-L, n.º 3 do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, aditado pelo Decreto-
Lei n.º 24-A/2020, de 29 de maio, com a seguinte redação: “Quando as diligências referidas no 
presente artigo sejam efetuadas por meio de comunicação à distância, o respetivo auto é assinado 
apenas pelo magistrado que preside”. 
44 “Quando o ato exprimir a manifestação de vontade de alguma das partes ou importar para ela 
qualquer responsabilidade, o mesmo deve ser assinado eletronicamente por si ou pelo seu 
representante”. 
45 “1 - O escrito a que houver de reduzir-se um ato processual é no final, e ainda que este deva 
continuar-se em momento posterior, assinado por quem a ele presidir, por aquelas pessoas que nele 
tiverem participado e pelo funcionário de justiça que tiver feito a redação, sendo as folhas que não 
contiverem assinatura rubricadas pelos que tiverem assinado. 2 - As assinaturas e as rubricas são 
feitas pelo próprio punho, sendo, para o efeito, proibido o uso de quaisquer meios de reprodução”. 
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que os defensores de arguidos presos “possam conferenciar presencialmente com 

os arguidos para preparação da defesa”), que remete somente para as “orientações 

da DGS e da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais em matéria de 

normas de segurança, de higiene e sanitárias”, que sempre deveriam ser cumpridas 

pelos “serviços dos estabelecimentos prisionais”, não fixando também qualquer 

consequência para o seu incumprimento, correspondendo mais a uma 

manifestação de (boas) intenções legislativas do que propriamente a uma norma 

juridicamente vinculante e que deveria constar de um diploma legal deste tipo”.  

 

14 – Os tribunais e demais entidades referidas no n.º 1 devem estar dotados 

dos meios de proteção e de higienização desinfetantes determinados pelas 

recomendações da DGS.. 

 

Norma idêntica a normativo anterior, acerca do qual se escreveu o seguinte: 

“Se este diploma legal está pejado de normativos dificilmente compreensíveis, 

apreensíveis e interpretáveis, abundam também no mesmo normas programáticas, 

como esta, que se limita a postular e prescrever que os tribunais e os demais órgãos 

jurisdicionais mencionados no n.º 1 “devem estar dotados dos meios de proteção e 

de higienização desinfetantes determinados pelas recomendações da DGS”. 

Ipso est, este normativo limita-se a remeter genericamente para as 

“recomendações da DGS”, não fixando, de novo, qualquer consequência jurídica 

para o seu incumprimento (a diligência processual não se realiza? a diligência 

processual passa a só poder ser realizada à distância?), continuando o legislador, 

como ocorre tantas vezes, a crer que pela mera enunciação do “dever ser” pode 

conseguir, sem mais, que este passe a efetivamente “ser”. 

É muito fácil dizer que os tribunais devem estar “dotados dos meios de 

proteção e de higienização desinfetantes”, mas bem mais difícil é conseguir que os 

mesmos efetivamente sejam fornecidos e sejam os adequados para o efeito, 

parecendo o legislador, muito ingenuamente, acreditar que basta a enunciação de 
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uma regra legal para, parafraseando o título do famoso artigo de ROSCOE POUND46, 

a “law in books” logo se tornar “law in action””. 

 

3. Conclusão 

O direito está cheio de livros e artigos que nos parecem ter hoje nenhum 

interesse (ou ter só, quando muito, um interesse arqueológico ou histórico47) e que, 

não obstante, foram muito relevantes e importantes quando surgiram48. 

Hoje, o Direito do Covid é quase já um ramo do direito, com múltiplos 

artigos49, livros50 e até sítios da Internet dedicados às repercussões jurídicas deste 

vírus51, esperando todos, apesar disso e dentro em breve, que venha a perder toda 

                                                 
46 V., por todos, JEAN-LOUIS HALPERIN, Law in Books and Law in Action: The Problem of Legal Change, 
disponível em https://digitalcommons.mainelaw.maine.edu/mlr/vol64/iss1/4/. 
47 Bastando, a mero título de exemplo, consultar parte da ampla bibliografia jurídica citada em 
ANTÓNIO DUARTE SILVA, O império e a constituição colonial portuguesa (1914-1974), Lisboa, 2019, 
consultado em 
https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/23439/SilvaAD_book.pdf?sequence=1&is
Allowed=y, em que avultam títulos que nos dizem tão pouco hoje como “SANTA-RITA, JOSÉ GONÇALO 

DE, Lições da Cadeira da Administração Colonial Segundo as Preleções de J. Gonçalo de Santa-Rita, 
ao Curso de 1931- 1932 na Escola Superior Colonial (coligidas por Júlio Monteiro Júnior e Roque da 
Silveira). Famalicão: s.n., 1931” (p. 433).  
48 O próprio direito não é imune a “modas”, como sucede com algumas formas contratuais que 
tiveram muito sucesso em alguns períodos temporais, mas que foram depois perdendo 
gradualmente importância e relevância prática, como sucedeu, verbi gratia, com o direito real de 
habitação periódica, mantendo-se no próprio Código Civil também muitos tipos contratuais que 
hoje têm uma reduzida aplicação prática, como, por exemplo, o contrato de parceria pecuária. 
49 V., por exemplo, os diversos artigos que constam do Volume LXI (2020) da Revista da Faculdade de 

Direito da Universidade de Lisboa, disponível em http://www.fd.ulisboa.pt/investigacao/producao-

cientifica/revistas-cientificas/revista-da-fdul/numeros-issues/, ou do e-book do Centro de Estudos 

Judiciários, Estado de Emergência - COVID-19 Implicações na Justiça, retirado de 

http://www.cej.mj.pt/cej/recursos/ebooks/outros/eb_Covid19_2Edicao.pdf.  
50Como o já citado, no âmbito do direito administrativo, livro de JOSÉ DUARTE COIMBRA/MARCO 

CALDEIRA/TIAGO SERRÃO, Direito Administrativo na Emergência – Organização Administrativa, 
Procedimento Administrativo, Contratação Pública e Processo Administrativo na resposta à COVID-
19, adquirido como e-book a partir de https://www.almedina.net/direito-administrativo-na-emerg-
ncia-organiza-o-administrativa-procedimento-administrativo-contrata-o-p-blica-e-processo-
administrativo-na-resposta-covid-19-1587138320.html.  
51 Por exemplo, https://e-justice.europa.eu/content_impact_of_covid19_on_the_justice_field-
37147-en.do, onde se escreve “This page aims to provide an overview of the measures taken within 
the European Union in relation to the COVID-19 pandemic, which affect the judiciary, national 
authorities and legal practitioners, but also businesses and citizens”, e 
https://www.coe.int/en/web/cepej/compilation-comments. 

https://digitalcommons.mainelaw.maine.edu/mlr/vol64/iss1/4/
https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/23439/SilvaAD_book.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/23439/SilvaAD_book.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.fd.ulisboa.pt/investigacao/producao-cientifica/revistas-cientificas/revista-da-fdul/numeros-issues/
http://www.fd.ulisboa.pt/investigacao/producao-cientifica/revistas-cientificas/revista-da-fdul/numeros-issues/
http://www.cej.mj.pt/cej/recursos/ebooks/outros/eb_Covid19_2Edicao.pdf
https://www.almedina.net/direito-administrativo-na-emerg-ncia-organiza-o-administrativa-procedimento-administrativo-contrata-o-p-blica-e-processo-administrativo-na-resposta-covid-19-1587138320.html.
https://www.almedina.net/direito-administrativo-na-emerg-ncia-organiza-o-administrativa-procedimento-administrativo-contrata-o-p-blica-e-processo-administrativo-na-resposta-covid-19-1587138320.html.
https://www.almedina.net/direito-administrativo-na-emerg-ncia-organiza-o-administrativa-procedimento-administrativo-contrata-o-p-blica-e-processo-administrativo-na-resposta-covid-19-1587138320.html.
https://e-justice.europa.eu/content_impact_of_covid19_on_the_justice_field-37147-en.do
https://e-justice.europa.eu/content_impact_of_covid19_on_the_justice_field-37147-en.do
https://www.coe.int/en/web/cepej/compilation-comments
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a essencialidade que tem assumido nas nossas vidas e no próprio direito, passando 

a ser mais uma (má) recordação. 

É, assim, bom (ou, pelo menos, reconfortante) pensar que um dia toda esta 

abundante produção jurídica será apenas mais uma memória histórica longínqua 

e que deixaremos de necessitar de nos dedicar a mais outra “Lei Covid” (havendo 

já um certo cansaço anímico e intelectual quando se volta, pela quarta vez, a este 

assunto). 

Todavia, no preciso momento temporal em que se escreve, no meio de mais 

uma vaga da pandemia, tornava-se, efetivamente, necessária nova intervenção 

legal, agora corporizada nesta lei, lamentando-se, de todo o modo, o tempo que 

mediou entre o anúncio destas medidas e a sua efetiva adoção e a falta de rumo e 

coerência que demonstram, partindo de uma má proposta, que foi “fundida” 

incongruentemente com algumas propostas de alterações partidárias, que não a 

tornaram melhor, mas antes ainda mais incoerente e confusa52. 

Continuamos também a procurar resolver os problemas suscitados pelo 

Covid nos Tribunais com leis cheias de intenções programáticas, mas sem que se 

sinta, na prática judiciária, que o legislador tem presente (e procure resolver), por 

exemplo, as dificuldades práticas suscitadas pela realização de diligências 

processuais à distância ou em instalações desadequadas e em que não existem 

condições sanitárias mínimas. 

Os juízes e todos os que quotidianamente trabalham nos tribunais 

portugueses continuarão a fazer o melhor que podem para atingirem, 

parafraseando essa tão “brilhante” expressão legal, “os fins da realização da justiça”, 

podendo as leis a aplicar ajudar nesse objetivo em vez de, como sucede em grande 

parte desta nova lei, complicar e multiplicar as dificuldades. Não se vê também a 

existência, nas várias intervenções legais avulsas, de um plano estratégico que vá 

                                                 
52 A Associação Sindical dos Juízes Portugueses, por intermédio do autor e com base também na audição 

dos seus Associados, conseguiu, em tempo recorde, elaborar um Parecer sobre a redação original do 

diploma em causa, com propostas que foram aceites e incorporadas por alguns dos partidos com assento 

parlamentar, mas acabando por não passar, com muito poucas exceções, para o texto final. 
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além dos meros “remendos” legais dispersos aplicados à pressa conforme a 

evolução da pandemia e sem procurar refletir no que se deve fazer futuramente 

para permitir que os tribunais recuperem, o mais rapidamente possível, os seus 

níveis de atividade e eficiência anteriores a este contexto pandémico, 

Num mundo distópico e distorcido, que parece cada vez mais retirado de 

um romance de Philip K. Dick (Ubik 2.0?), em que os nossos filhos estão quase já a 

começar a sonhar envergando sempre máscaras e em que já estranhamos quando 

vemos filmes em que há aglomerações de pessoas e ninguém usa máscaras, os 

tribunais (que nunca fecharam, apesar do que por vezes se ouve) serão sempre um 

sinal da (essencial e necessária) continuidade do jus imperii do Estado, mas era 

importante que lhes fossem dados os meios e ferramentas necessários para 

administrarem eficazmente a justiça (agora também pandémica), incluindo leis 

adequadas, procurando-se, de novo e o mais singelamente possível, ajudar quem 

vai ter de interpretar e aplicar esta nova (e algo desastrada) alteração legal. 


