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No âmbito das medidas excecionais e temporárias que têm vindo a ser aprovadas devido à pandemia 
Covid-19, a Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, havia suspendido os prazos judiciais e 
administrativos. Contudo, foi publicada em Diário da República, a Lei n.º 16/2020, de 29 de maio, 
que vem alterar significativamente esta situação, visando o retorno dos prazos judiciais e 
administrativos, entrando em vigor a 3 de junho de 2020. 

 

A Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, na sua anterior redação, continha um regime excecional e 
temporário quanto aos prazos judiciais e administrativos, suspendendo todos os processos e 
procedimentos que corressem termos nos tribunais judiciais, tribunais 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. 
 
A Lei n.º 16/2020, de 29 de maio, vem proceder à revogação do artigo 7.º e dos n.ºs 1 e 2 do artigo      
7.º-A da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, bem como ao aditamento do artigo 6.º -A, segundo o qual 
as diligências a realizar no âmbito de processos e procedimentos que corram termos nos tribunais e 
órgãos acima referidos passarão a reger-se pelo disposto no referido artigo, deixando, assim, de estar 
suspensos todos os prazos judiciais a partir de 3 de junho de 2020. 
 
Ainda assim, continuarão suspensos os seguintes prazos, atos e procedimentos: 
 

 O prazo de apresentação do devedor à insolvência, nos termos do n.º 1 do artigo 18.º do Código 
da Insolvência e da Recuperação de Empresas; 

 Os atos a realizar em sede de processo administrativo ou de insolvência relacionados com a 
concretização de diligências de entrega judicial da casa de morada de família; 

 As ações de despejo, procedimentos especiais de despejo e os processos para entrega de coisa 
imóvel arrendada, quando possa colocar a pessoa em situação de fragilidade por falta de 
habitação própria ou outra razão social imperiosa; 

 Os prazos de prescrição e caducidade relativos aos processos e procedimentos referidos nos três 
pontos anteriores; 

 Os prazos de prescrição e caducidade relativas aos processos cujas diligências não se possam 
realizar em conformidade com a alínea b) do n.º 2, a alínea b) do n.º 3 ou do n.º 7 do artigo 6.º-A. 
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Dar nota que a suspensão dos prazos de prescrição e caducidade dos processos e procedimentos atrás 
elencados, prevalece perante qualquer regime que estabeleça prazos máximos de prescrição ou 
caducidade, sendo alargados pelo período que a suspensão dure. 
 
É, assim, de reter que, todos os prazos que ficaram suspensos devido à entrada em vigor da Lei    
n.º 1-A/2020, de 19 de março, retomarão a sua contagem normal e que os prazos que se teriam 
iniciado durante a vigência desta, iniciarão a sua contagem a partir da data de entrada em vigor da 
Lei n.º 16/2020, de 29 de maio. 

Quanto aos prazos administrativos, o artigo 5.º da Lei n.º 16/2020, de 29 de maio, estabelece: 
 

 Por um lado, que os prazos que teriam o seu termo durante a vigência do artigo 7.º da Lei      
n.º 1-A/2020, de 19 de março, consideram-se vencidos no 20.º dia útil posterior à entrada em 
vigor da presente lei; 

 Por outro, os prazos que se venceriam, normalmente, após a data de entrada em vigor da Lei 
n.º 16/2020, de 29 de maio, caso a suspensão prevista no artigo 7.º, não tivesse tido lugar, 
vencem-se: 

 no 20.º dia útil posterior à entrada em vigor da Lei n.º 16/2020, de 29 de maio, caso se 
vencessem até essa data; 

 na data em que venceriam originalmente, caso se vencessem depois do 20.º dia útil 
posterior à entrada em vigor da lei. 

 

Quanto aos prazos de prescrição e caducidade, estabelece-se ainda que os prazos que deixem de estar 
suspensos são alargados pelo período em que vigorou a sua suspensão.

Passa igualmente a estar previsto que a declaração emitida por uma autoridade de saúde a favor de 
um sujeito processual, seus representantes ou mandatários que ateste a necessidade de um período de 
isolamento destes, passa a ser valorada como fundamento para alegação de justo impedimento à 
prática de atos processuais ou procedimentais que possam ser praticados remotamente, quando o 
sujeito não tenha acesso a meios de comunicação à distância ou esteja incapacitado por infeção por 
Covid-19. 
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Mantém-se em vigor o regime de exceção criado pela Lei n.º 1-A/2020, quanto à elaboração e 

aprovação de contas pelas entidades sujeitas a verificação das suas contas em sede de fiscalização 

sucessiva pelo Tribunal de Contas, bem como o estabelecido no artigo 3.º, quanto às reuniões 

ordinárias dos órgãos deliberativos e executivos das autarquias locais e das entidades 

intermunicipais previstas para os meses de abril e maio e à realização pública das reuniões dos 
órgãos deliberativos e executivos dos municípios e das freguesias e dos órgãos deliberativos das 
entidades intermunicipais. 

Esta Lei entra em vigor no 5.º dia seguinte ao da sua publicação, ou seja, dia 3 de junho de 2020. 
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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 


