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A Lei n.º 16/2020, de 29 de maio, determinou a retoma dos prazos judiciais e dos atos processuais a 
partir de 3 de junho de 2020 e criou um novo regime excecional e temporário de funcionamento dos 
tribunais.   

 

De 9 de março a 2 de junho de 2020.  

 

Todos os prazos para a prática de atos processuais e procedimentais que devessem ser praticados 
no âmbito dos 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. 

 

Esta suspensão permitiu que não se praticassem atos processuais entre 9 de março e 2 de junho de 
2020. Por exemplo, foi possível não apresentar contestação ou recorrer de uma sentença. 

 

Sim, estiveram suspensos os prazos de prescrição e de caducidade relativos a todos os tipos de 
processos e procedimentos. 

Os prazos máximos imperativos de prescrição ou caducidade também foram alargados pelo 
período de suspensão. 
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Sim, os seguintes:  

 O prazo de apresentação do devedor à insolvência, previsto no n.º 1 do artigo 18.º do 
Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas. 

 Atos a realizar em sede de processo executivo ou de insolvência relacionados com a 
concretização de diligências de entrega judicial da casa de morada de família. 

 Ações de despejo, procedimentos especiais de despejo e processos para entrega de coisa 
imóvel arrendada, quando o arrendatário, por força da decisão judicial final a proferir, 
possa ser colocado em situação de fragilidade por falta de habitação própria ou por outra 
razão social imperiosa. 

 Prazos de prescrição e de caducidade relativos aos processos e procedimentos referidos 
nos pontos anteriores e prazos de prescrição e de caducidade relativos aos processos cujas 
diligências não possam ser feitas por teleconferência, videochamada ou outro meio 
equivalente. 

 Prazos de prescrição e de caducidade relativos a processos cujas diligências não possam 
ser feitas presencialmente. 

 

Sim. Nos casos em que os atos a realizar em sede de processo executivo ou de insolvência 
referentes a vendas e entregas judiciais de imóveis sejam suscetíveis de causar prejuízo à 
subsistência do executado ou do declarado insolvente, este pode requerer a suspensão da sua 
prática, desde que essa suspensão não cause prejuízo grave à subsistência do exequente ou um 
prejuízo irreparável, devendo o tribunal decidir no prazo de 10 dias, ouvidas as partes. 

 

Não, durante a suspensão de prazos puderam ser praticados atos presenciais e não presenciais não 
urgentes quando todas as partes entendessem haver condições para assegurar a sua prática através 
das plataformas informáticas que possibilitassem a sua realização por via eletrónica ou através de 
meios de comunicação à distância adequados, designadamente teleconferência, videochamada ou 
outro meio equivalente. 

Na maior parte dos casos, os Tribunais ou deixaram os processos parados ou notificaram as partes 
para se pronunciar sobre se pretendiam praticar atos à distância.  



 

 

3 
  

 

Sim, os tribunais podiam proferir sentenças nos processos em relação aos quais entendiam não ser 
necessária a realização de novas diligências. 

 

Não. Os processos urgentes continuaram a ser tramitados, sem suspensão ou interrupção de 
prazos, atos ou diligências, tendo regras especiais para as diligências que requeressem a presença 
física das partes. Este regime vigorou de 7 de abril a 2 de junho de 2020.  

Processos urgentes são, por exemplo, processos com arguidos presos, processos de violência 
doméstica, insolvências, processos especiais de revitalização, processos de impugnação da 
regularidade e licitude do despedimento e providências cautelares. 

 

Os processos e procedimentos que corram 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. 

 

Começa a 3 de junho de 2020 e ainda não se sabe quanto termina.  

 

A regra geral é a realização presencial das audiências de discussão e julgamento, bem como outras 
diligências que envolvam inquirição de testemunhas, observando o limite máximo de pessoas e 
demais regras de segurança, de higiene e sanitárias definidas pela Direção-Geral da Saúde.  

Se tal não por possível, o ato realiza-se através de meios de comunicação à distância adequados, 
nomeadamente teleconferência, videochamada ou outro meio equivalente, sempre que isso não 
obste aos fins da realização da justiça. 



 

 

4 
  

A prestação de declarações do arguido ou de depoimento das testemunhas ou de parte deve 
sempre ser feita num tribunal, salvo acordo das partes em sentido contrário ou verificando-se uma 
das situações referidas na questão 15.  

 

Através de meios de comunicação à distância adequados, nomeadamente teleconferência, 
videochamada ou outro meio equivalente ou, se tal não for possível, presencialmente, observando 
o limite máximo de pessoas e demais regras de segurança, de higiene e sanitárias definidas pela 
Direção-Geral da Saúde.  

 

Sim. Todas as pessoas que tenham que estar presente em tribunal que, comprovadamente, se 
encontrem nalguma destas situações, não têm obrigatoriedade de se deslocar a um tribunal, 
devendo, em caso de efetivação do direito de não deslocação, a respetiva inquirição ou 
acompanhamento da diligência realizar-se através de meios de comunicação à distância 
adequados, através de teleconferência, videochamada ou outro meio equivalente, a partir do seu 
domicílio legal ou profissional. 

 É

Sim. É sempre garantido ao arguido ou coarguido a sua presença no debate instrutório e na sessão 
de julgamento, aplicando-se as regras já descritas na resposta à questão 12., nos casos em que se 
verifique a impossibilidade de realização presencial de tais diligências. 

 

Sim. Qualquer pessoa que tenha que estar presente em tribunal e que apresente declaração emitida 
por autoridade de saúde que ateste a necessidade de um período de isolamento por eventual risco 
de contágio da doença infeciosa Covid-19, pode alegar justo impedimento para a prática de 
quaisquer atos processuais. 
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Qualquer pessoa que tenha que estar presente em tribunal que comprove através de declaração 
emitida por autoridade de saúde que está infetada pela doença infecciosa Covid-19, pode justificar 
o não comparecimento em qualquer diligência processual ou procedimental. 

 

Lisboa, 03 de junho de 2020 

 
 

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. 

geral@pintoribeiro.pt Para mais informações, contacte-nos por favor através do endereço 


