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A Lei n.º 4-A/2020, de 6 de abril, veio clarificar e alterar o regime aplicável à atividade processual 

nos tribunais, bem como à tramitação de procedimentos administrativos, no quadro das medidas 

excecionais e temporárias para fazer face à situação causada pelo vírus COVID-19. 

  

De entre as alterações introduzidas por este diploma destacam-se: 

 

 A suspensão de todos os prazos para a prática de atos processuais e procedimentais no âmbito 

de processos «não urgentes», em substituição da aplicação do regime das férias judiciais; 

 A previsão de que a suspensão de prazos não obsta à tramitação dos processos e à prática de 

atos (presenciais e não presenciais não urgentes) quando todas as partes entendam ter condições 

para assegurar a prática dos atos através das plataformas informáticas ou de meios de 

comunicação à distância, tais como teleconferência ou videochamada;  

 A não suspensão de prazos, atos e diligências em todos os processos «urgentes», 

nomeadamente procedimentos cautelares, processos para defesa dos direitos, liberdades e 

garantias, processos relativos a menores em risco ou tutelares cíveis ou ainda diligências e 

julgamentos de arguidos presos, devendo, no entanto e também quanto a estes, garantir-se o 

cumprimento das recomendações das autoridades de saúde sempre que seja necessária ou 

conveniente a realização presencial de diligências, dando-se, porém, preferência à realização das 

mesmas através de meios de comunicação à distância.  

 A extensão do âmbito de aplicação da suspensão de prazos a alguns processos e procedimentos 

que não eram expressamente referidos na versão original da Lei n.º 1-A/2020, designadamente 

procedimentos que corram termos na Autoridade da Concorrência, na Autoridade de Supervisão 

de Seguros e Fundos de Pensões e em associações públicas profissionais e a clarificação de que a 

suspensão abrange os atos de impugnação judicial de decisões finais ou interlocutórias.  

 A previsão de exceções às quais não se aplica o regime da suspensão, a saber: contencioso pré-

contratual previsto no Código de Processo nos Tribunais Administrativos; prazos relativos a 
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procedimentos de contratação pública, designadamente os constantes do Código dos Contratos 

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

âmbito das atribuições do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, IP. 

Assim, com estas alterações, o legislador veio afastar a aplicação do regime das férias judiciais, 

estabelecendo agora um regime de efetiva suspensão de prazos (para os processos não urgentes), 

que se pode considerar mais adequado a esta fase, tomando em consideração as circunstâncias atuais.  

 

Por outro lado, e com especial relevância, alterou-se o paradigma sobre a tramitação dos processos 

urgentes, cujos prazos, na anterior redação do n.º 5 do artigo 7.º da Lei n.º 1-A/2020, se encontravam, 

por regra, suspensos, prevendo-se agora, na atual redação do n.º 7 do mesmo artigo, que: “Os 

processos urgentes continuam a ser tramitados, sem suspensão ou interrupção de prazos, atos ou 

diligências”. 

  

De notar ainda que o regime da suspensão passa a abranger outras situações que não se 

encontravam regulamentadas por força da aplicação do regime de férias judiciais. Era o caso, 

nomeadamente, de processos de natureza contraordenacional e administrativa, que, não sendo 

suspensos nas circunstâncias atuais, poderiam comprometer os direitos dos particulares face, por 

exemplo, à dificuldade de contactar com outras pessoas para a obtenção de documentos, de se 

deslocar a escritórios de advogados, etc.  

 

O legislador veio ainda clarificar, através de uma norma interpretativa, que este regime excecional se 

aplica, quanto aos prazos dos processos «não urgentes» a partir de 9 de março, interpretação que já 

havíamos defendido nas nossas Perguntas e Respostas Frequentes relativas à redação inicial da Lei n.º 

1-A/2020.  
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Contudo, as alterações relativas ao regime dos prazos nos processos urgentes (que passam todos a 

não estar suspensos) e respetiva tramitação só se aplicam a partir da entrada em vigor da Lei n.º 4-

A/2020. 

 

 

Face às alterações relevantes ora introduzidas, desde já procedemos à atualização das Perguntas e 

Respostas anteriormente disponibilizadas, alertando, no entanto, para a necessidade de uma análise 

mais detalhada em cada caso concreto. 

 

A Equipa de Contencioso 

www.pintoribeiro.pt 

 
 

Nota: O presente documento tem carácter meramente informativo e procura contribuir para dar resposta às principais questões que, nesta fase, poderão surgir. Não 
dispensa, contudo, quer uma análise mais aprofundada dos diplomas legais aplicáveis, quer o aconselhamento adequado à luz de cada caso concreto. Nesse sentido, 
caso necessite de um esclarecimento personalizado sobre um determinado caso concreto deverá sempre consultar o seu advogado. 
Para mais informações, contacte-nos por favor através do endereço geral@pintoribeiro.pt 


