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No contexto mundial de emergência de saúde pública

e da classificação do vírus Covid-19 como pandemia

feita pela Organização Mundial de Saúde em 11 de

Março de 2020, o governo Português, tem vindo a

adoptar uma série de medidas excepcionais aplicáveis

aos tribunais judiciais, administrativos, fiscais e

arbitrais.

No dia 13 de Março de 2020 foi publicado o Decreto-lei

nº 10-A/2020 que estabeleceu medidas excepcionais e

temporárias relativas à situação epidemiológica do

nono COVID -19. De entre tais medidas destacam-se

as relativas às actividades judiciais e administrativas,

nomeadamente:

• regime específico de justo impedimento:

A declaração emitida por autoridade de saúde a

favor de sujeito processual, parte, seus

representantes ou mandatários e demais

intervenientes ainda que acidentais, que ateste a

necessidade de um período de isolamento destes

por eventual risco de contágio do COVID-19

considera-se, para todos os efeitos, fundamento

para a alegação do justo impedimento à prática de

atos processuais e procedimentais que devam ser

praticados presencialmente no âmbito de

processos, procedimentos, actos e diligências em

processos judiciais, administrativos, fiscais e

arbitrais.

Esta declaração constitui, igualmente, fundamento

de justificação de não comparecimento em qualquer

diligência processual ou procedimental, bem como

do seu adiamento no âmbito dos referidos

processos.

• regime específico de encerramento de

instalações:

No caso de encerramento de instalações onde

devam ser praticados tais atos, ou de suspensão de

atendimento presencial nessas instalações, com

fundamento no risco de contágio do COVID-19,

considera-se suspenso o prazo para a prática do

ato processual ou procedimental em causa a partir

do dia do encerramento ou da suspensão do

atendimento. Esta suspensão cessa com a

declaração de reabertura das instalações.

A alegação do justo impedimento à prática de atos

processuais e procedimentais é aplicável aos

cidadãos, sujeitos processuais, partes, seus

representantes ou mandatários que residam ou

trabalhem nos municípios em que se verifique o

encerramento de instalações ou a suspensão do

atendimento presencial, ainda que os atos e

diligências processuais ou procedimentais devam

ser praticados em município diverso.

Ainda nos termos do Decreto-Lei em análise, este

produziu efeitos, relativamente a estas matérias, desde

09 de Março de 2020.

No dia 18 de Março de 2020, por decreto do

Presidente da República nº 14-A/2020, foi declarado o

estado de emergência em todo o território nacional,

com fundamento na verificação de uma situação de

calamidade pública, pelo período de 15 dias, até ao

dia 2 de abril de 2020, sem prejuízo de eventuais

renovações, nos termos da lei.

Na sequência deste decreto, no dia 19 de Março de

2020 foi publicada a Lei nº 1-A/2020.

Esta Lei, que produz efeitos retroactivamente a 12 de

Março, veio estabelecer novas medidas

excepcionais, de que se destacam, por exemplo:

ACTIVIDADES JUDICIAIS E 
ADMINISTRATIVAS

PRAZOS PROCESSUAIS
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• aplicação do regime das férias judiciais aos atos

processuais e procedimentais que devam ser

praticados no âmbito dos processos e

procedimentos que corram termos nos tribunais

judiciais, 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.

Significa isto, portanto, que até ao termo desta

situação excepcional, os prazos processuais estão,

em princípio, suspensos - salvo se a sua duração

for igual ou superior a seis meses - e não se

praticam quaisquer atos processuais, com

excepção das citações e notificações, dos registos

de penhora e dos atos que se destinem a evitar

dano irreparável.

• alargamento do regime da suspensão dos prazos

aos processos urgentes.

Refira-se, a este propósito, que não obstante os

processos de revitalização e os processos de

insolvência estarem suspensos, entendemos que o

cumprimento dos planos homologados no âmbito

destes processos não está.

Apesar do regime de suspensão da prática de actos

ser a regra, o legislador estabeleceu algumas

excepções, nomeadamente: é admitida a prática de

quaisquer atos processuais e procedimentais

através de meios de comunicação à distância

adequados, designadamente por teleconferência ou

videochamada e realizam-se presencialmente os

atos e diligências urgentes em que estejam em

causa direitos fundamentais, (diligências

processuais relativas a menores em risco ou a

processos tutelares educativos de natureza urgente,

diligências e julgamentos de arguidos presos),

desde que a sua realização 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.

• aplicação do regime da suspensão da prática de

actos processuais e aos procedimentos que corram

em cartórios notariais e conservatórias; aos

procedimentos contraordenacionais, sancionatórios

e disciplinares, e respetivos atos e diligências que

corram termos em serviços da administração direta,

indireta, regional e autárquica, e demais entidades

administrativas, designadamente entidades

administrativas independentes, incluindo o Banco de

Portugal e a Comissão do Mercado de Valores

Mobiliários; aos prazos administrativos e tributários

que corram a favor de particulares.

• suspensão dos prazos de prescrição e de

caducidade relativos a todos os tipos de processos

e procedimentos.

• suspensão das ações de despejo, dos

procedimentos especiais de despejo e dos

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.

Para além destas medidas de suspensão de prazos e

diligências judiciais, este Decreto-Lei determinou ainda

a suspensão:

• da produção de efeitos das denúncias de contratos

de arrendamento habitacional e não habitacional

efetuadas pelo senhorio;

Note-se que a denúncia não fica impossibilitada, ela

apenas não produz efeitos durante o período

excepcional de vigência deste Decreto-Lei.

• da execução de hipoteca sobre imóvel que constitua

habitação própria e permanente do executado.

Não obstante esta suspensão da possibilidade de o

credor dar entrada da acção executiva, é preciso não

esquecer que os contratos de mútuo com hipoteca não

ficam suspensos, pelo que o pagamento das

prestações devidas continua a ser exigível, excepto se

o Banco credor suspender os pagamentos.
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