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I. INTRODUÇÃO 

A Proposta de Lei n.º 70/XIV, de 21 de janeiro de 
2021 promove a nona alteração à Lei n.º 1-
A/2020, de 19 de março, que estabelece uma sé-
rie de medidas, excecionais e temporárias, de 
resposta à situação epidemiológica provocada 
pelo coronavírus SARS-CoV2 e da doença CO-
VID-19, com vista a uma suspensão 
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generalizada dos prazos judiciais e procedi-
mentais. 

Da Exposição de Motivos desta Proposta de 
Lei resulta clara a intenção do legislador em 
garantir o funcionamento da Administração 
pública e dos tribunais, acautelando as cir-
cunstâncias atuais e que consubstanciam 
uma elevada proliferação dos contágios da 
pandemia registados.  

Analisemos, em seguida, esta Proposta de 
suspensão dos prazos em matéria tributária 
e, em especial, as suas exceções, de modo a 
indagarmos como o legislador pretende al-
cançar o desiderato enunciado na respetiva 
Exposição de Motivos. 

 

 

 

II. A REGRA GERAL DE  
SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCES-
SUAIS E  
PROCEDIMENTAIS 

1. Com a aprovação desta Proposta, a citada 
Lei n.º 1-A/2020 passará a estabelecer, como 
regra geral, que todos os prazos para a prá-
tica de atos processuais e procedimentais 
que devam ser praticados no âmbito dos 
processos e procedimentos que corram ter-
mos nos tribunais judiciais, tribunais 
administrativos e fiscais, Tribunal de Contas 
e demais órgãos jurisdicionais, tribunais ar-
bitrais, Ministério Público, julgados de paz, 
entidades de resolução alternativa de litígios 

e órgãos de execução fiscal ficam suspensos. 
É de notar, antes de mais, que ficou excluído 
desta lista o Tribunal Constitucional, o qual 
era expressamente enunciado na primeira 
versão da Lei n.º 1-A/2020. 

A regra geral, também aplicável aos proces-
sos e procedimentos tributários, será, 
portanto, a da suspensão de todos os prazos 
para a prática de atos, no âmbito de proces-
sos e procedimentos que corram termos nos 
tribunais administrativos e fiscais, no tribunal 
arbitral (CAAD) e nos órgãos de execução fis-
cal. 

2. Ao contrário do que determinava a pri-
meira versão da referida Lei n.º 1-A/2020 – 
onde expressamente se dispunha que esta 
suspensão cessaria em data a definir por De-
creto-lei, no qual se declararia o termo da 
situação excecional (tal como veio a aconte-
cer) -, a versão ora proposta não define um 
termo para o regime ora proposto. 

Todavia, de modo a evitar uma paralisação 
geral das pendências judiciais - tal como 
aconteceu na primeira vaga da pandemia 
(que, infelizmente, ainda se faz sentir) -, pro-
põe-se ainda não suspender, a exemplo da 
segunda versão da Lei n.º 1-A/2020, a trami-
tação dos processos e da prática dos atos 
presenciais e não presenciais não urgentes, 
desde que todas as partes entendam ter con-
dições para assegurar a sua prática através 
das plataformas informáticas que possibili-
tam a sua realização por via eletrónica ou 
através de meios de comunicação à distância 
adequados, designadamente teleconferên-
cia, videochamada ou outro equivalente. Do 
mesmo modo, propõe-se que seja possível 
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proferir a decisão final nos processos em re-
lação aos quais o tribunal e demais entidades 
entendam não ser necessária a realização de 
novas diligências.  

Uma outra novidade decorre do facto de se 
propor a não suspensão dos processos não 
urgentes tramitados nos tribunais superio-
res, nos mesmos termos acima referidos. E 
também se prevê não suspender o contenci-
oso pré-contratual previsto no Código do 
Processo nos Tribunais Administrativos, 
nem aos processos para fiscalização prévia 
do Tribunal de Contas. 

3. Parece-nos, pois, que deverão continuar a 
ser praticados todos os atos processuais não 
presenciais (isto é, por escrito), seja pelas 
partes, seja pelos juízes, podendo as primei-
ras continuar a dirigir peças escritas aos 
processos e podendo os segundos proferir 
despachos e sentenças – solução que, como 
foi possível verificar aquando da primeira 
vaga da pandemia, não evitou a quase total 
paralisação da justiça tributária. 

Da mesma forma, a possibilidade de praticar 
atos presenciais “quando todas as partes en-
tendam ter condições para assegurar a sua 
prática” já demonstrou ser de muito difícil 
concretização, seja por bastar uma das par-
tes opor-se à realização de um ato 
processual por videoconferência (v.g. uma 
inquirição de testemunhas), mesmo que tal 
seja tecnicamente viável, para que a mesma 
não se realize, seja porque, no âmbito dos 
Tribunais Tributários, raramente essa possi-
bilidade sequer é proposta. 

Por forma a acautelar os casos em que o exer-
cício do direito implica uma concreta 
iniciativa processual, o legislador propõe, 
também, a suspensão dos prazos de caduci-
dade e de prescrição relativamente a todos os 
tipos de processos e procedimentos; o que 
significa que não haverá, por ora, a necessi-
dade de instaurar processos ou de iniciar 
procedimentos para evitar a prescrição ou a 
caducidade, enquanto vigorar o regime ora 
proposto. 

O legislador estabelece, por fim, que a As-
sembleia da República deverá proceder à 
adaptação, em diploma próprio, dos períodos 
de férias judiciais a vigorar em 2021. Relem-
bra-se, apenas, que tal possibilidade estava 
prevista, também, na primeira versão da Lei 
n.º 1-A/2020, pese embora não tenham sido 
nunca aprovadas quaisquer alterações ao ca-
lendário judicial no ano de 2020. 

III. A SUSPENSÃO DOS PRAZOS 
PROCESSUAIS E PROCEDIMENTAIS 
NOS PROCESSOS URGENTES 

4. No que respeita aos processos urgentes, a 
regra geral da suspensão não será, em princí-
pio, aplicável, continuando assim a ser 
tramitados sem suspensão nem interrupção 
de prazos, atos ou diligências.  

Com efeito, nas diligências que requeiram a 
presença física das partes, dos seus mandatá-
rios ou de outros intervenientes processuais, 
a prática de quaisquer atos realiza-se através 
de meios de comunicação à distância, desig-
nadamente por via de teleconferência, 
videochamada ou outro equivalente. E 
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quando tal não for possível, realizar-se-á pre-
sencialmente a diligência, desde que a 
mesma não implique a presença de um nú-
mero de pessoas superior ao previsto pelas 
recomendações das autoridades de saúde e 
de acordo com as orientações fixadas pelos 
conselhos superiores competentes. 

Parece-nos que isto implica, portanto, que 
apenas na impossibilidade – total - de reali-
zação da diligência nas condições de 
segurança acima descritas é que se aplicará 
a regra, geral, da suspensão do prazo para a 
realização da mesma. 
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IV. A SUSPENSÃO DOS PRAZOS 
PROCESSUAIS E PROCEDIMENTAIS 
EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA 

5. Relativamente aos processos, em matéria 
tributária, que estejam, presentemente, em 
curso nos tribunais tributários, no Centro de 
Arbitragem Administrativa (CAAD), ou nos 
tribunais superiores, aplicar-se-á, a regra ge-
ral de suspensão dos prazos para a prática de 
atos processuais e procedimentais. 

Tal já não sucederá, no entanto, no âmbito 
dos procedimentos tributários e, bem assim, 
relativamente ao prazo para a dedução de 
novos processos judiciais em matéria tribu-
tária. Neste campo, decidiu o legislador 
restringir a aplicação da regra geral da sus-
pensão de prazos apenas à prática de atos 
por particulares, concretamente aos atos de 
dedução de impugnação judicial e de apre-
sentação de reclamação graciosa, de recurso 
hierárquico, e de outros procedimentos de 
idêntica natureza, bem como aos atos pro-
cessuais ou procedimentais subsequentes 
àqueles. 

Deste modo, parece que estarão suspensos 
os prazos para a apresentação, para além 
dos expressamente citados na lei (impugna-
ção judicial, reclamação graciosa e recurso 
hierárquico), todos os prazos que tenham 
natureza impugnatória, ou seja, pelo menos, 
o pedido de revisão oficiosa, o pedido de re-
visão da matéria tributável, o pedido de 
correção de erros materiais, ou o pedido de 
segunda avaliação de um prédio.  

Entende-se, por outro lado, que, mais uma 
vez, não estarão suspensos, designada-
mente, os prazos para o exercício do direito 
de audição no âmbito de um procedimento 
de inspeção tributária ou de um procedi-
mento de liquidação, de resposta a um 
pedido da Administração tributária de escla-
recimentos ou de apresentação de 
elementos, para o pedido de notificação de 
elementos em falta de uma notificação, para 
a comunicação da afetação de prédios, para a 
formação do indeferimento tácito (por exem-
plo, de reclamações graciosas ou recursos 
hierárquicos),  para a formação do deferi-
mento tácito (por exemplo, de pedidos de 
informação vinculativa urgentes) ou para a 
inscrição como residentes não habituais que 
terminará no próximo dia 31 de Março.  

Também não estará suspenso o procedi-
mento de liquidação de tributos, nem o 
procedimento de inspeção tributária, bem 
como todos os atos praticados neste âmbito. 

6. No que respeita aos atos subsequentes, no 
âmbito de processos e de procedimentos tri-
butários, apenas se suspenderão os prazos 
para a prática de atos pelos contribuintes 
(não pela Administração tributária), como é o 
caso da resposta à contestação, da apresen-
tação de alegações escritas, ou mesmo da 
interposição de recurso (no âmbito do pro-
cesso tributário), e do exercício do direito de 
audição prévia sobre um projeto de decisão 
de indeferimento (no âmbito do procedi-
mento tributário). 

Desta limitação da aplicação da regra geral 
de suspensão a atos praticados pelos contri-
buintes parece resultar que a Administração 
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tributária deverá, a exemplo do que sucedeu 
na primeira vaga da pandemia, manter em 
funcionamento toda a sua atividade admi-
nistrativa, continuando, por exemplo, a 
tramitar (e podendo instaurar novos) proce-
dimentos de liquidação de tributos ou de 
inspeção tributária. Nesta perspetiva, os pra-
zos para a formação do deferimento ou do 
indeferimento tácito não beneficiarão, tam-
bém, de qualquer suspensão.  

Por outro lado, a limitação da aplicação da 
regra geral da suspensão aos atos de natu-
reza impugnatória implicará, a nosso ver, 
que os contribuintes deverão continuar a 
praticar todos os demais atos nos prazos le-
gais estipulados, não ocorrendo aqui 
também qualquer suspensão. A título de 
exemplo, e no âmbito do procedimento de 
inspeção tributária, querendo o contribu-
inte, na sequência da notificação do projeto 
de relatório de inspeção, exercer o seu di-
reito de audição, o mesmo deverá ser 
exercido no prazo legal estipulado para o 
efeito, não ocorrendo suspensão, dado não 
estarmos perante atos de natureza impug-
natória. 

Outros prazos existem, porém, na legislação 
tributária, cuja suspensão oferece dúvidas, 
com consequências políticas muito relevan-
tes, como é o caso do prazo para efeitos de 
comprovação da residência fiscal (lembra-se 
que muitos cidadãos de nacionalidade es-
trangeira se encontram impedidos de 
regressar a território nacional), ou do prazo 
de três anos para revenda de prédios desti-
nados ao reinvestimento (atenta a 

dificuldade, prática, na formalização de con-
tratos de compra e venda). 

  



 

 06 

Nº 13/21 
COVID-19: A Nova Suspensão dos Prazos Tributários 

 

www.rfflawyers.com 
Praça Marquês de Pombal, 16 – 5 th (Reception)/6 th 

1250-163 Lisboa • Portugal 
T: +351 215 915 220 • F: +351 215 915 244 

contact@rfflawyers.com 

V. A SUSPENSÃO DOS PRAZOS 
NOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO 
FISCAL 

A) REGRA GERAL 

Como já tivemos oportunidade de mencio-
nar (na nossa Newsletter de 12 de janeiro de 
2021), foi publicado, no passado dia 8 de ja-
neiro, o Despacho conjunto do Secretário de 
Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais e do 
Secretário de Estado da Segurança Social, 
no âmbito do qual se determinou a suspen-
são dos processos de execução fiscal e dos 
planos de pagamento em prestações, bem 
como um conjunto de novas medidas adicio-
nais e de apoio ao cumprimento das 
obrigações tributárias e contributivas, sem 
prejuízo dos processos legislativos em curso. 

Sobre este tema, a Proposta de Lei em 
apreço prevê a suspensão dos processos de 
execução fiscal, os quais correm os seus ter-
mos no órgão de execução fiscal – 
tipicamente no órgão periférico regional ou 
no órgão periférico local da Administração 
tributária da área do domicílio ou sede do de-
vedor. 

Aqui se prevê que fiquem suspensos quais-
quer atos a realizar em sede de processo 
executivo, elencando, de forma não taxativa, 
as vendas, os concursos de credores, as en-
tregas judiciais de imóveis, as diligências de 
penhora e seus atos preparatórios, excecio-
nando-se apenas aqueles que possam causar 
grave prejuízo à subsistência do exequente, 
ou cuja não realização lhe provoque prejuízo 
irreparável a ser aferido judicialmente. Tam-
bém quaisquer atos relacionados com a 

concretização de diligências de entrega judi-
cial da casa de morada de família ou de 
entrega de locado ficarão suspensos. 

7. Nota-se que não pode isto significar que 
nenhum ato possa ser praticado pela Admi-
nistração tributária no âmbito do processo de 
execução fiscal. Tal teria um efeito nefasto, 
criando uma entropia desfavorável aos pró-
prios interesses dos contribuintes, os quais se 
visam acautelar com a implementação destas 
medidas. 

Parece-nos, pois, que a Administração tribu-
tária apenas se deverá considerar impedida 
de praticar os atos estritamente conducentes 
à cobrança coerciva da dívida, aqui incluindo 
a realização de diligências de penhora, a com-
pensação de dívidas ou as vendas de bens.  

De harmonia com este entendimento, a Ad-
ministração tributária poderá continuar a 
apreciar, por exemplo, os procedimentos de 
prestação ou de dispensa de garantia ou de 
pagamento prestacional, pese embora os 
respetivos prazos para a prestação ou a dis-
pensa de garantia ou para a apresentação de 
requerimento de pagamento em prestações 
estejam suspensos. Ao mesmo tempo, ad-
mite-se que a Administração tributária possa 
promover a citação dos executados ou proce-
der à reversão de dívidas, sendo que os 
executados e os revertidos beneficiarão da 
suspensão do prazo para a apresentação da 
competente Oposição Judicial.  

Estará suspenso, igualmente, o prazo para ar-
guição de nulidades da citação no âmbito do 
processo de execução fiscal ou o prazo para 
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exercer o direito de audição prévia quanto a 
um projeto de reversão. 

8. Do confronto desta Proposta de Lei com o 
aludido Despacho conjunto do Secretário de 
Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais e do 
Secretário de Estado da Segurança Social, 
de 8 de janeiro de 2021, temos ainda dúvidas 
sobre se será aquela o “processo legislativo 
em curso” a que se este último se refere, ao 
anunciar um diploma que visa concretizar e 
densificar o determinado no Despacho. Isto 
não sucede nesta Proposta, uma vez que não 
se prevê qualquer suspensão dos planos 
prestacionais (o que o Despacho conjunto re-
gula, mas, apenas, no respeitante a dívidas à 
Segurança Social). 

No que respeita à contagem dos juros de 
mora das dívidas em execução, o legislador 
foi, mais uma vez, silente e não é claro, 
ainda, o impacto, quer desta Proposta de 
Lei, quer do Despacho conjunto, na situação 
tributária do contribuinte, em concreto, so-
bre se se deve esta considerar regularizada 
para efeitos de emissão de certidão, o que é 
essencial para aceder ao quadro de benefí-
cios de apoio, quer a famílias, quer a 
empresas. 

B) A RECLAMAÇÃO JUDICIAL DE ATOS PRATI-

CADOS PELO ÓRGÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

9. A reclamação judicial fundada em prejuízo 
irreparável só adquire a natureza de pro-
cesso urgente após a sua introdução em 
juízo, pelo que, enquanto vigorar a presente 
situação excecional, há dois aspetos a ter em 
conta: por um lado, os prazos para a apre-
sentação da reclamação judicial encontram-

se suspensos, por outro, as reclamações judi-
ciais do órgão de execução fiscal que já 
deram, ou que, entretanto, dêem entrada no 
tribunal correm os seus termos, de acordo 
com o que se estipula para os processos ur-
gentes. 

C) OS PLANOS DE PAGAMENTO  
PRESTACIONAL RELATIVOS A PROCESSOS DE 

EXECUÇÃO FISCAL 

10. Na Proposta de Lei em análise não se en-
contra referência à suspensão dos planos de 
pagamentos em prestações constituídos no 
âmbito de processos de execução fiscal por 
dívidas, quer à Administração tributária, quer 
à Segurança Social. 

Nota-se, aliás, que o Despacho conjunto do 
Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos 
Fiscais e do Secretário de Estado da Segu-
rança Social não só não faz referência aos 
planos de pagamento em prestações referen-
tes a dívidas à Administração tributária, 
como exige a necessária intervenção do legis-
lador para legitimar as determinações nele 
constantes, uma vez que, sendo os créditos 
tributários indisponíveis, estas determina-
ções, feitas por (mero) Despacho, não 
cumprem com o disposto na Constituição e 
na Lei. 

 
VI. A SUSPENSÃO DOS PRAZOS 
NOS PROCESSOS CONTRAORDE-
NACIONAIS 

Nos termos da Proposta de Lei em apreço, fi-
carão também suspensos os processos 
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contraordenacionais tributários. Não obs-
tante poderem ser instaurados e tramitados, 
os prazos para a dedução de defesa ou de 
apresentação do recurso judicial da decisão 
de aplicação da coima ficarão também sus-
pensos. 

Dúvidas surgem relativamente à suspensão 
do prazo de trinta dias, previsto no Regime 
Geral das Infrações Tributárias, para o paga-
mento da prestação tributária, acrescidos e 
coimas, com vista a obstar à punibilidade do 
crime de abuso de confiança fiscal, uma vez 
que, seguindo o critério do legislador, não se 
trata de um prazo de natureza impugnatória, 
mas de uma condição objetiva de punibili-
dade. 

VII. A SUSPENSÃO DOS PRAZOS 
NO PROCESSO ARBITRAL 

11. Os processos arbitrais deverão ser equi-
parados aos processos judiciais elencados 
pelo legislador para limitar os atos sujeitos a 
suspensão, designadamente a impugnação 
judicial, pelo que o prazo para a apresenta-
ção de pedido de pronúncia arbitral, bem 
como dos atos subsequentes, beneficiam de 
suspensão. 

VIII. A SUSPENSÃO DOS PRAZOS 
DE CADUCIDADE E DE PRESCRI-
ÇÃO 

12. Uma última nota quanto aos prazos de 
caducidade do direito à liquidação e de pres-
crição das dívidas tributárias, relativamente 
aos quais se prevê que fiquem suspensos, 
uma vez que, ao contrário do que sucedeu na 

segunda versão da Lei n.º 1-A/2020, se pro-
põe, agora expressamente, que os prazos de 
prescrição e de caducidade relativos a todos 
os procedimentos previstos nesta Proposta 
de Lei ficarão suspensos, o que incluirá todos 
os procedimentos tributários e contraorde-
nacionais. 

IX. CONCLUSÃO 

13. É difícil de aceitar que não se tenha ante-
cipado a possibilidade de um novo lockdown 
e, principalmente, que não se tenham apre-
endido as lições retiradas do primeiro 
confinamento e, muito em concreto, evitado 
as consequências nefastas, e irreparáveis que 
a paralisação da Justiça tributária já provocou 
e cuja repetição o Estado se prepara, de novo, 
para determinar sem aprimoramentos. 

Caso esta Proposta seja aprovada (como é 
provável) tememos que se venha a assistir a 
nova paralisação da Justiça tributária, em es-
pecial da praticada nos tribunais tributários e 
que já em pré-pandemia se caracterizava por 
um número demasiadamente elevado de 
pendências. 

É caso para perguntar: afinal, de que serviu a 
desmaterialização dos processos judiciais e a 
informatização dos tribunais e dos procedi-
mentos e processos tributários? Por que 
razão os tribunais não se conseguem trans-
formar, nem adaptar ao teletrabalho, às 
novas tecnologias, a novas formas de comu-
nicar e de trabalhar? E como se entende que 
sejam os próprios advogados, os solicitado-
res e os funcionários, judiciais e 
administrativos, a exigirem a suspensão dos 
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prazos, e não apenas, exclusiva e tendencial-
mente, das diligências presenciais? Porque 
não pode, também, o legislador criar um 
justo impedimento, legal e transitório para 
todas estas situações, muitas concreta-
mente identificáveis, sem suspender quase 
integralmente toda a Justiça? 

*** 
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