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Grupo Parlamentar 

 

PROPOSTA DE LEI N.º 70/XIV/2.ª 

 

ESTABELECE UM REGIME DE SUSPENSÃO DE PRAZOS 

PROCESSUAIS E PROCEDIMENTAIS DECORRENTE DAS MEDIDAS 

ADOTADAS NO ÂMBITO DA PANDEMIA DA DOENÇA COVID-19 

 

PROPOSTAS DE ALTERAÇÃO 

 

Artigo 1.º 

(…) 

 

Artigo 2.º 

 (…) 

 

«Artigo 6.º-B 

Prazos e diligências 

1 - São suspensos todos os prazos para a prática de atos processuais e 

procedimentais que devam ser praticados no âmbito dos processos e procedimentos 

que corram termos nos tribunais judiciais, tribunais administrativos e fiscais, 

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 neste artigo e no artigo seguinte.  

2 – (…)  

3 – (…) 

4 – (…) 

5 – (…)  

a) À tramitação nos tribunais superiores dos processos não urgentes, quando 

haja condições para assegurar a prática dos atos processuais através das 
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plataformas informáticas que possibilitam a sua realização por via eletrónica ou 

através de meios de comunicação à distância adequados, designadamente 

teleconferência, videoconferência, videochamada ou outro equivalente, sem 

prejuízo do disposto na alínea b) quanto á realização de atos presenciais. 

b) (…)  

c) 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, ouvindo previamente os sujeitos 

processuais a esse respeito.  

6 – (…) 

a) (…) 

b) Os prazos processuais e quaisquer atos a realizar em sede de 

processo executivo, com exceção daqueles que causem prejuízo grave à 

subsistência do exequente ou do executado ou cuja não realização lhes provoque 

prejuízo irreparável, nos termos previstos no n.º 2 do artigo 137.º do Código de 

Processo Civil, prejuízo esse que depende de prévia decisão judicial e prosseguindo 

o processo unicamente quanto a esses atos e à eventual oposição aos mesmos.  

7 – (…)  

a) (…)  

b) (…) 

c) Caso não seja possível ou adequado assegurar a prática de atos ou a 

realização de diligências nos termos previstos nas alíneas anteriores, aplica-

se também a esses processos o regime de suspensão referido no n.º 1. 

8 – (…) 

9 – (…)  

10 – (…)  

11 – (…)  

12 – (…)  

13 – (…)  

 

Artigo 6.º-C 

(…) 
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Artigo 3.º 

(…) 

 

Artigo 4.º 

(…) 

 

Assembleia da República, 28 de janeiro de 2021 

As Deputadas e os Deputados do Bloco de Esquerda, 

 

José Manuel Pureza; Pedro Filipe Soares; Mariana Mortágua; Jorge Costa; 

Alexandra Vieira; Beatriz Dias; Fabíola Cardoso; Isabel Pires; Joana Mortágua;  

João Vasconcelos; José Maria Cardoso; José Soeiro; Luís Monteiro;  

Maria Manuel Rola; Moisés Ferreira; Nelson Peralta; Ricardo Vicente;  

Sandra Cunha; Catarina Martins 

 


