
 

 

1 
 

A Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, alterada pela Lei n.º 4-A/2020, de 6 de abril, aprova medidas 
excecionais e temporárias de resposta à situação pandémica atual, incluindo também alterações 
relevantes em matéria de garantias dos contribuintes: 

Foi abandonada a remissão para o regime das férias judiciais que constava da versão inicial do 

diploma, estando agora claro que estão suspensos todos os prazos relativos a atos 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, com as seguintes particularidades: 

a) Processos não urgentes  

A tramitação dos processos não urgentes, quer atos presenciais quer atos não presenciais, 

pode realizar-se quando todas as partes entendam ter condições para assegurar a sua prática 

através de plataformas informáticas ou meios eletrónicos. Tal disposição assume, assim, a 

exigência de um acordo prévio entre o Juiz ou Árbitro, a Autoridade Tributária e o 

Contribuinte, por forma a garantir que todas as partes têm condições de avançar. 

b) Processos urgentes  

Os processos urgentes continuam a ser tramitados, desde que as diligências ou prática de 

quaisquer atos processuais e procedimentais possam ser realizados através de meios 

eletrónicos.  

Nos casos em que os meios eletrónicos se revelem insuficientes para o efeito e, 

simultaneamente, esteja em causa a liberdade ou a subsistência imediata dos intervenientes, as 

diligências poderão ser concretizadas presencialmente mediante cumprimento das orientações 

impostas pelas autoridades de saúde e sob orientação dos conselhos superiores. Caso não seja 

possível e adequado assegurar a realização de diligências ou prática de quaisquer atos 

processuais e procedimentais nos termos referidos anteriormente, aplica-se, de igual modo, a 

esses processos urgentes, o regime da suspensão já referido. 
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c) Execuções  

Em sede de processo executivo ficam suspensos quaisquer atos referentes a vendas, concurso 

de credores, entregas judiciais de imóveis e diligências de penhora, à exceção daqueles que, 

nos termos da lei, causem grave prejuízo ou prejuízo irreparável ao exequente. Pretendendo o 

legislador (assumido expressamente no Decreto-Lei n.º 10-F/2020, de 26 de março) a 

suspensão dos processos executivos tributários, entendemos que esta norma deverá aplicar-se 

igualmente a estes processos, ainda que a letra da lei refira expressamente atos que são 

exclusivos do processo executivo civil. 

Contudo, os juros de mora, os juros compensatórios e os juros indemnizatórios mantêm-se a 

correr, não estando suspensos. 

d) Sentenças 

Poderão ser proferidas decisões finais nos processos em relação aos quais os tribunais e 

demais entidades entendam não ser necessária a realização de novas diligências.  

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

de processos e procedimentos. A regra geral de prescrição das dívidas tributárias é 8 anos e a 

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

especiais. No entanto, a prescrição e a caducidade em matéria fiscal não são referentes a 

processos ou procedimentos, pelo que entendemos que estão excluídos da norma em apreço. 

Estão também suspensos os prazos para a prática de atos no âmbito dos procedimentos 

contraordenacionais, incluindo os atos de impugnação judicial de decisões finais ou 

interlocutórias.  
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Estão, ainda, suspensos os prazos em procedimentos tributários no que respeita à prática de 

atos por particulares, nos quais se incluem apenas os atos de interposição de impugnação 

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

bem como os atos processuais ou procedimentais subsequentes àqueles. Tal significa que estão 

excluídos da suspensão, nomeadamente, os prazos para a prática de atos em sede de inspeção 

tributária, bem como prazos para pedidos de reembolso. Estão também excluídos da suspensão 

todos os prazos de atos a praticar pela Autoridade Tributária. 

A suspensão dos prazos, aqui em causa, vigora desde 9 de março de 2020 e até data a definir por 

decreto-lei, no qual se declare o termo da presente situação excecional. Exceto a suspensão dos 

processos executivos fiscais, que de acordo com o Decreto-Lei n.º 10-F/2020, de 26 de março, 

vigora até 30 de junho de 2020, caso a situação excecional venha a cessar antes dessa data. 

O prazo de 4 meses para que o procedimento tributário deva ser concluído, nos termos do n.º 1 

do artigo 57.º da Lei Geral Tributária, não está incluído na norma do artigo 7.º da Lei n.º 1-

A/2020, operando, deste modo, o indeferimento tácito nos prazos normais e sem suspensão. 
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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. 

 


