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A presente lei procede à aprovação de medidas excepcionais e 
temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada 
pelo coronavírus SARS-CoV-2, agente causador da doença 
COVID-19 

A medida mais genérica vai no sentido de que aos actos 

processuais e procedimentais que devam ser praticados no 

âmbito dos 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, aplica-se o regime das férias judiciais. 

  

A presente lei não determina um prazo para a cessação 

deste regime, esclarecendo que vigorará até à cessação da 

situação excepcional de prevenção, contenção, mitigação e 

tratamento da infecção epidemiológica por SARS-CoV-2 e da 

doença COVID-19. 

  

MEDIDAS EXCEPCIONAIS E 

TEMPORÁRIAS DE 

RESPOSTA AO COVID-19 

– PRAZOS E DILIGÊNCIAS 
 

Lei n.º 1-A/2020, de 19 de 

Março 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Aplicação equiparada do 
regime das férias 
judiciais. 
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Não menos importante é a determinação de que esta situação 

leva à suspensão dos prazos de prescrição e de caducidade 

relativos a todos os tipos de processos e procedimentos. É de 

sublinhar que esta determinação prevalece sobre quaisquer 

outros regimes que estabeleçam prazos máximos imperativos de 

prescrição ou caducidade, sendo os mesmos alargados pelo 

período de tempo em que vigorar esta situação excepcional. 

 

Este regime é ainda aplicável, com as necessárias adaptações, a: 

 

a) Procedimentos que corram termos em cartórios notariais e 

conservatórias; 

b) Procedimentos contra-ordenacionais, sancionatórios e 

disciplinares, e respectivos actos e diligências que corram termos 

em serviços da administração directa, indirecta, regional e 

autárquica, e demais entidades administrativas, designadamente 

entidades administrativas independentes, incluindo o Banco de 

Portugal e a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários; 

c) Prazos administrativos e tributários que corram a favor de 

particulares.  

NB: Os prazos tributários dizem respeito apenas aos actos de 

interposição de impugnação judicial, reclamação graciosa, 

recurso hierárquico, ou outros procedimentos de idêntica 

natureza, bem como aos prazos para a prática de actos no 

âmbito dos mesmos procedimentos tributários. 

 

 

Fica ainda estabelecido que: 

 

• Sempre que tecnicamente viável, é admitida a prática de 

quaisquer actos processuais e procedimentais através de 

meios de comunicação à distância adequados, 

designadamente por teleconferência ou videochamada. 

• Neste âmbito, realizam-se apenas presencialmente os 

atos e diligências urgentes em que estejam em causa 

 
Suspensão dos 

prazos de 
prescrição e 
caducidade. 
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direitos fundamentais, nomeadamente diligências 

processuais relativas a menores em risco ou a processos 

tutelares educativos de natureza urgente, diligências e 

julgamentos de arguidos presos, desde que a sua 

realização não implique a presença de um número de 

pessoas superior ao previsto pelas recomendações das 

autoridades de saúde e de acordo com as orientações 

fixadas pelos conselhos superiores competentes. 

 

Muito importante é a determinação de que nos processos 

urgentes os prazos suspendem-se, salvo nas circunstâncias 

enunciadas nos dois pontos anteriores, sendo por isso este 

diploma mais restritivo do que o regime aplicável em férias 

judiciais, já que os processos urgentes não suspendem, regra 

geral, em férias judiciais. 

 

Esta lei estabelece ainda que são suspensas as acções de 

despejo, os procedimentos especiais de despejo e os 

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. 

 

A presente lei estabelece ainda um regime extraordinário e 

transitório de protecção dos arrendatários e é, sem dúvida, 

o trecho legislativo que nos levanta mais dúvidas interpretativas.  

Vejamos: 

 

Determina a lei que até à cessação destas medidas, fica 

suspensa: 

 

• A produção de efeitos das denúncias de contratos 

de arrendamento habitacional e não habitacional 

efectuadas pelo senhorio; 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Nos processos 
urgentes os prazos 
suspendem-se, salvo 
nas circunstâncias 
devidamente 
assinaladas no 

diploma. 
 
 

São suspensas as 
acções de despejo. 
 

 
 
 
 
 
 
Regime 

extraordinário para 
proteger os 
arrendatários: 
 
 

 
 

 
 
Fica suspensa a 
produção de efeitos 
da denúncia dos 
contratos de 

arrendamento. 
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• A execução de hipoteca sobre imóvel que constitua 

habitação própria e permanente do executado. 

 

Verifica-se, desde logo, que fica suspensa a produção de efeitos 

das denúncias de contratos de arrendamento, mas a lei nada 

refere quanto à produção de efeitos relativamente à oposição à 

não renovação dos contratos de arrendamento, podendo criar-se 

aqui uma situação de desigualdade. 

 

Relativamente ao segundo ponto, realce-se que a epígrafe do 

artigo é: “Regime extraordinário e transitório de protecção dos 

arrendatários”, contudo, a alínea refere “imóvel que constitua 

habitação própria e permanente do executado”, ficando por 

esclarecer, então, se se aplica a dita suspensão aos casos em 

que o imóvel se encontra arrendado e/ou aos casos em que o 

imóvel é habitação própria e permanente do executado. Apesar 

da má técnica legislativa adoptada, defendemos que, por 

aplicação do Princípio da Igualdade, o aludido regime 

extraordinário e transitório, sempre terá que se aplicar a ambas 

as situações. 

 

Não se compreende o porquê de o artigo referir apenas execução 

de hipoteca, não ficando abrangida, também, por este regime 

extraordinário de protecção aos arrendatários, a execução de 

uma penhora sobre um imóvel não hipotecado. 

 

A deficiente redacção do artigo levanta ainda a questão de saber 

quais são os actos que estão, efectivamente suspensos, por via 

do mesmo, isto porque, a suspensão dos prazos judiciais e 

diligências sempre se verificaria conforme supra referido, resta 

então perceber que suspensão visa, especificamente este artigo.  

 

Ora, tendo em consideração que a nossa lei civil estatui que: 

 

Fica suspensa a 
produção de efeitos 
da denúncia dos 

contratos de 
arrendamento. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Fica suspensa a 
execução de hipoteca. 
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• a interpretação da lei não deve cingir-se à letra desta, 

mas reconstituir a partir dos textos o pensamento 

legislativo, tendo sobretudo em conta a unidade do 

sistema jurídico, as circunstâncias em que a lei foi 

elaborada e as condições específicas do tempo em que é 

aplicada; 

• Na fixação do sentido e alcance da lei, o intérprete 

presumirá que o legislador consagrou as soluções mais 

acertadas e soube exprimir o seu pensamento em termos 

adequados. 

 

Face ao que antecede, consideramos que a pretensão do 

legislador foi, à semelhança do que ficou estatuído quanto ao 

despejo, proteger quem possa ser colocado em situação de 

fragilidade por falta de habitação própria, no âmbito de um 

processo executivo. 

 

Deste modo, e salvaguardando que, desejavelmente, venha a 

ser feita uma alteração à presente lei que esclareça o que ora 

ficou pouco claro, consideramos que o presente artigo deve ser 

interpretado no sentido de que ficam suspensos os actos, no 

âmbito da execução hipotecária, que possam levar à 

situação de fragilidade por falta de habitação própria de 

arrendatário ou do executado. 

 

 

A presente lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua 

publicação, ou seja, dia 20 de Março de 2020 e produz efeitos à 

data da produção de efeitos do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 

de Março. 
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O presente resumo da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de Março, não dispensa a 

consulta do texto integral do diploma, não constituindo o mesmo 

aconselhamento jurídico. 

 

 
 

 

Matilde Gameiro Gonçalo Vaz Osório 
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