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PROPOSTA DE LEI N.º 70/XIV/2.ª (GOV) – Estabelece um regime de 

suspensão de prazos processuais e procedimentais decorrente das 

medidas adotadas no âmbito da pandemia da doença COVID-19 

 

 

 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 

 

Artigo 2.º 

[…] 

[…]: 

«Artigo 6.º-B 

Prazos e diligências 

1 - São suspensas todas as diligências e todos os prazos para a prática de 

atos processuais, procedimentais e administrativos que devam ser 

praticados no âmbito dos processos e procedimentos que corram termos 

nos tribunais judiciais, tribunais administrativos e fiscais, Tribunal 

Constitucional e entidades que junto dele funcionem, 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, sem prejuízo do disposto nos números 

seguintes.  

2 - […]. 

3 - […] 

4 - O disposto no número anterior prevalece sobre quaisquer regimes que 

estabeleçam prazos máximos imperativos de prescrição ou caducidade, 

aos quais acresce o período de tempo em que vigorar a suspensão. 
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5 - O disposto no n.º 1 não obsta: 

a) À tramitação nos tribunais superiores de processos não urgentes, 

sem prejuízo do cumprimento do disposto na alínea c) quando 

estiver em causa a realização de atos presenciais; 

b) À tramitação de processos não urgentes, nomeadamente pelas 

secretarias judiciais;  

c) À prática de atos e à realização de diligências não urgentes quando 

todas as partes o aceitem e declarem expressamente ter condições 

para assegurar a sua prática através das plataformas informáticas que 

possibilitam a sua realização por via eletrónica ou através de meios 

de comunicação à distância adequados, designadamente 

teleconferência, videochamada ou outro equivalente; 

d) A que seja proferida decisão final nos processos e procedimentos em 

relação aos quais o tribunal e demais entidades referidas no n.º 1 

entendam não ser necessária a realização de novas diligências. 

6 - São também suspensos: 

a) […]; 

b) Quaisquer atos a realizar em sede de processo executivo, com 

exceção dos seguintes: 

i) Dos pagamentos que devam ser feitos ao exequente através do 

produto da venda dos bens penhorados; e 

ii) Daqueles atos que causem prejuízo grave à subsistência do 

exequente ou cuja não realização lhe provoque prejuízo irreparável, 

prejuízo esse que depende de prévia decisão judicial. 

7 - Os processos, atos e diligências considerados urgentes por lei ou por 

decisão da autoridade judicial continuam a ser tramitados, sem suspensão 
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ou interrupção de prazos, atos ou diligências, observando-se quanto a 

estes o seguinte: 

a) Nas diligências que requeiram a presença física das partes, dos seus 

mandatários ou de outros intervenientes processuais, a prática de 

quaisquer atos processuais e procedimentais realiza-se, se não 

causar prejuízo aos fins da realização da justiça, através de meios 

de comunicação à distância adequados, designadamente 

teleconferência, videochamada ou outro equivalente; 

b) […]. 

8 - As partes, os seus mandatários ou outros intervenientes processuais que, 

comprovadamente, sejam maiores de 70 anos, imunodeprimidos ou 

portadores de doença crónica que, de acordo com as orientações da 

autoridade de saúde, devam ser considerados de risco, 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, designadamente teleconferência, 

videochamada ou outro equivalente, a partir do seu domicílio legal ou 

profissional. 

9 - […]. 

10 - […].  

11 - São igualmente suspensos os 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 ou de entrega 

do locado, designadamente, no âmbito das ações de despejo, dos 

procedimentos especiais de despejo e dos processos para entrega de coisa 

imóvel arrendada, quando, por requerimento do arrendatário ou do 

ex-arrendatário e ouvida a contraparte, venha a ser proferida 
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decisão que confirme que tais atos o colocam em situação de 

fragilidade por falta de habitação própria ou por outra razão social 

imperiosa. 

12 - […]. 

13 - [Eliminar]. 

14 - Os serviços dos estabelecimentos prisionais devem assegurar, 

seguindo as orientações da Direção-Geral da Saúde (DGS) e da 

Direção-Geral de Reinserção e dos Serviços Prisionais em matéria de 

normas de segurança, de higiene e sanitárias, as condições 

necessárias para que os respetivos defensores possam conferenciar 

presencialmente com os arguidos para a preparação da defesa. 

15 - Os tribunais e demais entidades referidas no n.º 1 devem estar 

dotados dos meios de proteção e de higienização desinfetantes 

determinados pelas recomendações da DGS. 

 

Artigo 6.º-C 

Prazos para a prática de atos procedimentais 

1 - […]. 

2 - […]. 

3 - […]. 

4 - O disposto no número anterior prevalece sobre quaisquer regimes que 

estabeleçam prazos máximos imperativos de prescrição ou caducidade, 

aos quais acresce o período de tempo em que vigorar a suspensão. 

5 - […].  

6 - Não são suspensos os prazos relativos à prática de atos realizados 

exclusivamente por via eletrónica no âmbito das atribuições do 
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Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I.P. 

7 - [Atual n.º 6].» 

 

Artigo 3.º-A 

Produção de efeitos 

O disposto nesta lei em matéria de suspensão de prazos produz os seus 

efeitos a 22 de janeiro de 2021, com ressalva dos atos e das diligências 

entretanto praticadas entre esta data e a da entrada em vigor da presente 

lei. 

 

Palácio de São Bento, 28 de janeiro de 2021 

 

Os Deputados do PSD, 

 

Carlos Peixoto 

Mónica Quintela 

Márcia Passos 

Hugo Carneiro 

 

 


