
 

 

Especial Covid-19 

 

Introdução 

No passado dia 6, foi publicada a Lei nº 4-A/2020, que procedeu à primeira alteração 

à Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, que aprova medidas excecionais e temporárias de 

resposta à situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e da 

doença COVID-19, e à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de 

março, que estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à situação 

epidemiológica do novo Coronavírus – COVID. 

Entre outras coisas, esta lei veio clarificar o regime aplicável a esta situação 

excepcional. De facto, a Lei nº 1-A/2020 de 19.03. estabelecia que aos actos praticados 

perante os tribunais judiciais – e outros – se aplicava o regime das férias judiciais. Mais 

estabelecia que nos processos urgentes os prazos estavam suspensos. 

O regime das férias judiciais e o regime da suspensão dos prazos não são inteiramente 

coincidentes, pois que se a suspensão determina que nenhum acto seja praticado no 

processo, já nas férias judiciais é possível proceder a citações, notificações e registos 

de penhora (entre outros). A actual redacção do artigo 7º é inequívoca e determina a 

suspensão dos prazos judiciais. 

Não obstante o regime da suspensão, o legislador salvaguardou a possibilidade de: 

• tramitação dos processos e prática de atos presenciais e não presenciais não 

urgentes quando todas as partes entendam ter condições para assegurar a sua 

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

adequados, designadamente teleconferência, videochamada ou outro equivalente 

• ser proferida decisão final nos processos em relação aos quais o tribunal e demais 

entidades entendam não ser necessária a realização de novas diligências,  



 

Em qualquer destas situações parece-nos inequívoca a necessidade de acordo prévio 

de todas as partes processuais.  

 

Processos urgentes 

Além disso, esta Lei veio clarificar o regime aplicável aos processos urgentes, uma vez 

que a redacção anterior era pouco feliz. Assim, nos termos desta Lei, os processos 

urgentes prosseguem os seus termos, sem qualquer suspensão ou interrupção de 

prazos, atos ou diligências.  

Ou seja: os prazos de, entre noutros, os procedimentos cautelares, as insolvências, os 

PERs e os PEAPs continuam a correr. 

Apenas na impossibilidade de praticar os actos ou as diligências, seja presencialmente, 

seja por recurso aos meios de comunicação à distância adequados, seja por via 

electrónica, nos termos já anteriormente definidos na Lei 1-A/2020, então os prazos, 

atos ou diligências ficam suspensos. 

Esta Lei veio alargar o âmbito de aplicação do regime dos processos urgentes aos:  

• 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; 

• Procedimentos administrativos e tributários no que respeita à prática de atos por 

particulares. 



 

Não obstante, o dever do devedor de se apresentar à insolvência nos termos do artigo 

18º CIRE fica suspenso. 

No que toca ainda ao regime da suspensão, é aditado o artigo 7ºA, que estabelece o 

regime próprio para a contratação pública. 

 

Processo executivo 

No que se refere ao processo executivo, a Lei veio clarificar que se encontram 

suspensos todos os actos, nomeadamente vendas, concurso de credores, entregas 

judiciais de imóveis e diligências de penhora. 

A única excepção a esta suspensão são os actos que causem prejuízo grave à 

subsistência do exequente ou cuja não realização lhe provoque prejuízo 

irreparável,  sendo que a avaliação da existência, ou não, de prejuízo depende de 

decisão judicial prévia. 

 

Regime extraordinário de proteção dos arrendatários  

Esta Lei veio também alargar o prazo e o âmbito do regime extraordinário de proteção 

dos arrendatários, pois que estabelece que durante a vigência das medidas de 

prevenção, contenção, mitigação e tratamento do COVID-19, e até 60 dias após a 

cessação de tais medidas, ficam suspensos: 

• a produção de efeitos das denúncias de contratos de arrendamento habitacional e 

não habitacional efetuadas pelo senhorio, mantendo a redacção da alínea a) do 

artigo 8º da L1-A/2020 de 19.03, 

• a caducidade dos contratos de arrendamento habitacionais e não habitacionais, 

salvo se o arrendatário não se opuser à cessação; 

• a produção de efeitos da revogação, da oposição à renovação de contratos de 

arrendamento habitacional e não habitacional efetuadas pelo senhorio; 



 

• o prazo de despejo do prédio previsto no artigo 1053.º do Código Civil, se o término 

desse prazo ocorrer durante o período de tempo em que vigorarem as referida\s 

medidas; 

 

Produção de efeitos 

Por último, esta Lei veio retroagir a produção dos seus efeitos ao dia 12.03.2020, 

excepto no que se refere à redacção dada ao artigo 7º da Lei nº 1-A/2020 de 19.03, 

referente aos prazos e diligências judicias. Quanto a estes últimos, a produção de efeitos 

é distinta se se tratar de processos urgentes ou não urgentes. As normas aplicáveis aos 

processos urgentes produzem efeitos a partir do dia 07.04.2020, enquanto que as 

demais veem a produção dos seus efeitos retroagida a 09.03.2020. 

Coloca-se, aqui, uma questão: o que fazer relativamente às citações, notificações e 

penhoras entretanto efectuadas. Como se disse, a redacção inicial do artigo 7º da Lei 

nº 1-A/2020 aplicava o regime das férias judiciais, o que permitia, nos termos do disposto 

no artigo 137º do CPC, entre outros, a realização de citações, notificações e efectivação 

de registos de penhora e outros actos destinados a evitar dano irreparável. Existe 

jurisprudência que admite a penhora de saldos bancários em regime de férias judiciais. 

Assim, parece-nos que, face ao disposto no artigo 12º do Código Civil, todas as citações, 

notificações e registos de penhora efectuados até ao dia 06.04.2020 terão que ser 

consideradas validamente efectuados. 

Já no que respeita às penhoras eventualmente efectuadas, perfilhamos o entendimento 

que as mesmas não deveriam ter sido realizadas, por não serem permitidas pelo 

disposto no artigo 137º CPC. Não obstante, entendemos que pode ser defensável a 

validade da penhora de saldos bancários efectuada durante esse período uma vez que, 

tendo em conta a facilidade e a rapidez com que esta pode ser movimentada, a demora 



 

na realização da penhora poderia, com grande probabilidade, causar dano irreparável 

ao exequente. 

 

Porto, 9 de abril de 2020. 
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Esta comunicação é de natureza geral e para fins exclusivamente informativos, não constituindo aconselhamento jurídico 

a qualquer caso concreto. 


