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Foi ontem publicada a Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, que vem aprovar novas medidas 

excecionais e temporárias de resposta à situação pandémica atual, incluindo também alterações 

relevantes em matéria de garantias dos contribuintes: 

 

Todos os prazos relativos a atos processuais e procedimentos que devam ser praticados em 

processos e procedimentos que corram termos nos Tribunais Administrativos e Fiscais, no 

Tribunal Constitucional, nos Tribunais Arbitrais (CAAD) e nos órgãos de execução fiscal 

ficam suspensos, seguindo-se, assim, o regime das férias judiciais previsto no Código de 

Processo Civil.  

Tal significa que o prazo processual, estabelecido por lei ou fixado por despacho, suspende-se 

durante este período, salvo se a sua duração for igual ou superior a seis meses ou se se tratar 

de atos a praticar em processos que a lei considere urgentes, conforme resulta do disposto nos 

n.ºs 8 e 9 do artigo 7.º da mencionada Lei n.º 1-A/2020. 

 

 

Estão igualmente suspensos os prazos de prescrição e de caducidade relativos a todos os 

tipos de processos e procedimentos.  

Veja-se que a regra geral de prescrição das dívidas tributárias é 8 anos e que a caducidade 

opera se a liquidação não for notificada ao contribuinte em 4 anos, salvo prazos especiais. 

 

 

Estão também suspensos os prazos no âmbito dos procedimentos contraordenacionais. 
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Esta lei determina ainda que estão suspensos os prazos tributários que corram a favor de 

particulares, nos quais se incluem apenas aos atos de interposição de impugnação judicial, 

reclamação graciosa, recurso hierárquico, ou outros procedimentos de idêntica natureza, bem 

como aos prazos para a prática de atos no âmbito dos mesmos procedimentos tributários. 

 

 

A suspensão dos prazos aqui causa vigora desde 12 de março de 2020 e vigorará até data a 

definir por decreto-lei, no qual se declare o termo da presente situação excecional. 

 

  

O prazo de 4 meses para que o procedimento tributário deva ser concluído, nos termos do n.º 

1 do artigo 57.º da LGT, não está incluído na norma do artigo 7.º da Lei n.º 1-A/2020, 

operando o indeferimento tácito nos prazos normais e sem suspensão. 

Neste sentido o n.º 7 do artigo 7.º apenas refere atos a praticar pelo contribuinte: «Os prazos 

tributários a que se refere a alínea c) do número anterior dizem respeito apenas aos atos de 

interposição de impugnação judicial, reclamação graciosa, recurso hierárquico, ou outros 

procedimentos de idêntica natureza, bem como aos prazos para a prática de atos no âmbito 

dos mesmos procedimentos tributários». 
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Esta nota é meramente informativa e não se trata de uma análise exaustiva de todos os aspetos dos regimes a que se refere. Não constitui fonte de aconselhamento jurídico e 
não deve servir de base para qualquer tomada de decisão sem assistência profissional qualificada. Para mais informações, contacte-nos por favor através do endereço 
geral@pintoribeiro.pt. 


