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a. Introdução 
 

O diploma ora em apreço põe termo à suspensão de prazos 
processuais e procedimentais adotada no âmbito da pandemia 
da doença COVID-19, procedendo à décima alteração à Lei n.º 1-
A/2020, de 19 de março, a qual contempla um conjunto de 
medidas excecionais e temporárias de resposta à situação 
epidemiológica. 
Em traços gerais, o legislador procedeu à revogação da suspensão 
dos prazos e diligências, excecionando, contudo, alguns prazos 
– os quais permanecerão suspensos - relacionados com 
processos de insolvência, ações executivas, e respeitantes 
a diligências que, pela sua natureza, não possam ser 
realizadas; estabeleceu regras para o decurso dos atos judiciais, 
das visitas dos defensores dos arguidos aos respetivos 
estabelecimentos prisionais e das reuniões do poder local; 
contemplou um conjunto de regras especiais para os prazos 
administrativos; e alargou o prazo para a realização das reuniões 
de prestação de contas dos órgãos deliberativos das autarquias 
locais.  

MEDIDAS EXCECIONAIS E 

TEMPORÁRIAS DE RESPOSTA 

AO COVID-19 - CESSAÇÃO 

DO REGIME DE SUSPENSÃO 

DE PRAZOS  
 
Lei n.º 13-B/2021 
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b. Cessação do regime de suspensão de prazos 

 
Mediante a revogação operada pelo legislador dos artigos 6º-B e 
6-C da Lei n.º 4-B/2021, de 1 de fevereiro, foi levantada a 
suspensão dos prazos processuais e procedimentais, até aqui 
em vigor, sem, contudo, deixar de se consagrar um alargamento 
destes pelo período correspondente à vigência da 
suspensão.  
Porém, o presente diploma estabelece que se mantêm 
suspensos os prazos respeitantes a: 

 Apresentação do devedor à insolvência; 
 Atos relacionados com a concretização de diligências de 

entrega judicial da casa de morada de família; 
 atos de execução da entrega do local arrendado, no 

âmbito das ações de despejo, dos procedimentos especiais 
de despejo e dos 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; 

 Prescrição e caducidade relativos aos processos e 
procedimentos referidos supra; 

 Prescrição e caducidade relativos aos processos cujas 
diligências não possam ser realizadas. 

 
O legislador contemplou igualmente a possibilidade de, 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 requerer a 
suspensão da sua prática, desde que essa suspensão não cause 
prejuízo grave à subsistência do exequente ou dos credores do 
insolvente, ou um prejuízo irreparável.  
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c. Prazos Administrativos 
 

No que a estes prazos concerne, aqueles cujo termo original 
ocorreria durante a vigência do regime de suspensão consideram-
se vencidos no vigésimo dia útil posterior à entrada em vigor da 
presente lei; nos casos em que o termo original ocorreria após a 
entrada em vigor da presente lei, caso a suspensão referida no 
número anterior não tivesse tido lugar, consideram-se vencidos: 
 

 No vigésimo dia útil posterior à entrada em vigor da 
presente lei caso se vencessem até esta data; 

 
 Na data em que se venceriam originalmente caso se 

vencessem em data posterior ao vigésimo dia útil posterior 
à entrada em vigor da presente lei. 
 

De realçar que estas normas não se aplicam aos prazos da fase 
administrativa em matéria contraordenacional. 
 
 

d. Decurso dos atos judiciais e demais diligências 
 
As audiências de julgamento, bem como outras diligências 
que importem inquirição de testemunhas, realizam-se 
presencialmente ou através de meios de comunicação à 
distância adequados, quando não puderem ser feitas daquele 
modo, ou quando as partes, os seus mandatários ou outros 
intervenientes processuais integrem os chamados grupos de risco. 
 
Nas demais diligências que requeiram a presença física das 
partes, dos seus mandatários ou de outros intervenientes 
processuais, a prática de quaisquer outros atos processuais e 
procedimentais realiza-se preferencialmente através de meios de 
comunicação à distância adequados, ou quando tal se revelar 
necessário, presencialmente. 
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Excecionado fica o debate instrutório, em que é garantido ao 
arguido a presença no mesmo e na sessão de julgamento quando 
tiver lugar a prestação de declarações do arguido ou 
coarguido e o depoimento de testemunhas. 
 
No que concerne às diligências em estabelecimentos prisionais, 
estabelece o diploma que os serviços dos estabelecimentos 
prisionais são responsáveis por assegurar que os defensores 
possam conferenciar presencialmente com os arguidos e 
condenados. 
 

e. Poder Local 
 

No que tange ao poder local, até 31 de dezembro de 2021, as 
reuniões dos órgãos deliberativos e executivos das autarquias 
locais, das entidades intermunicipais e das respetivas conferências 
de representantes, comissões e grupos de trabalho podem ser 
realizadas por meios de comunicação à distância, ou através de 
modalidades mistas que combinem o formato presencial com 
meios de comunicação à distância. 
Por seu turno, as reuniões de prestação de contas, a realizar no 
âmbito do OE para 2021, previstas para abril, poder-se-ão realizar 
até 30 de junho de 2021. 
 

f. Entrada em vigor 
 
A Lei n.º 25/2021, de 5 de abril entra em vigor a 6 de abril de 
2021. 
 
 
O presente resumo não dispensa a consulta do texto integral da 
Lei n.º 25/2021, de 5 de abril, não constituindo o mesmo 
aconselhamento jurídico. 
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