
 

JOSÉ MARIA DE SOUSA CARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ACÇÃO EXECUTIVA E O SEU ÓRGÃO 

PRINCIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientador: Professor Doutor Rui Pinto 

 

 

I.S.C.A.D. - Instituto Superior de Ciências da Administração 

SOLICITADORIA 

Lisboa 

2014 



 
 

JOSÉ MARIA DE SOUSA CARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ACÇÃO EXECUTIVA E O SEU ÓRGÃO PRINCIPAL 

Dissertação apresentada para a obtenção do Grau de Mestre em Solicitadoria, no 

Curso de Mestrado em Solicitadoria, conferido pelo ISCAD-Instituto Superior de 

Ciências da Administração 

 

 

Orientador: Professor Doutor Rui Gonçalves Pinto 

 

 

 

 

 

 

I.S.C.A.D., - Instituto Superior de Ciências da Administração 

SOLICITADORIA 

Lisboa 

2014 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Labor omnia vincit improbus 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aos meus pais, Manuel Joaquim Caria e Camila de Jesus Sousa, a quem a obrigação 

de me educar lhes tornou, economicamente, a vida, ainda, mais difícil e porque são os meus 

melhores amigos!  

 À minha esposa, Maria da Conceição, e à minha filha, Cláudia Caria, a quem a minha 

falta de educação lhes tornou a vida muito difícil, e por me terem, sempre, apoiado, porque 

são as minhas melhores amigas…! 

 



 

 
 

Agradecimentos 

 

 

 

 

 Os agradecimentos, um dos elementos pré-textuais, são facultativos na estrutura da 

dissertação. 

 Tenho para mim que estamos perante um dos momentos mais nobres da peça, pela 

razão de que é o momento apropriado e, quási, único de expressarmos, por actos e palavras, a 

gratidão devida a quem, por uma ou outra forma, deu sentido a este trabalho, uma vez que 

este singular aprendiz, em permanente aprendizado, não o conseguiria. 

 A omissão deste elemento, neste escrito, consubstanciaria um acto de ingratidão 

reprovável – a sociedade já é ingrata cabonde -, que não se coaduna com os princípios e 

deveres de formação e de consciência que perfilho e defendo. 

 Neste sentido, ab imo pectore, agradeço ao Professor Doutor Rui Pinto pela 

disponibilidade demonstrada para me orientar na busca de caminhos por mim desconhecidos e 

pela humildade de me ensinar a tocar pandeireta, sendo ele maestro de orquestra. 

 O meu sentido obrigado às instituição ISCAD e UAL nas pessoas dos seus Corpos 

Docentes que lançaram e permitiram o subir da escada para vislumbrar mais abrangentes 

horizontes. 

 Às minhas ex-colaboradoras que me libertaram do jugo da acção executiva para 

encetar este trabalho 

 À Helena Christine, sobrinha querida que comigo cooperou. 

 Às minhas amadas, esposa e filha, que me compreenderam quando era 

incompreensível e foram tolerantes nos momentos em que a minha presença não era, de todo, 

recomendável nem a Job. 

 The last, but not the least aos meus pais, que lá no etéreo céu onde se encontram, me 

acompanham a cada momento da minha vida e que a sustentam de motivação e estímulo e 

continuam a ser a razão da minha vida e foi para os homenagear que encetei estes escritos. 

 Bem-haja minha gente! 

 

 

 



 

 
 

Resumo 

 

 

 A evolução da sociedade civil, com todas as contendas que lhes são intrínsecas, 

obrigaram o estado de direito democrático – a justiça é uma das suas funções basilares -, a dar 

resposta ao cidadão que, cada vez mais, se vê confrontado com a violação sistemática dos 

seus direitos em todas as vertentes. 

 Os tribunais continuam a ser símbolo da inoperância pelo volumoso número de acções 

ali depositadas, o que constitui uma denegação da justiça uma vez que a mesma não é 

ministrada em tempo real.  

 Há que reformar o sistema judicial caduco, introduzindo-lhe a indispensável 

simplificação processual, abolindo da direcção do julgador os actos que não constituem a 

função jurisdicional prevista na CRP. 

 Desta reforma, apelidada de desjudicialização da justiça, conferida e consagrada pelo 

D/L nº. 199/2003 de 10.09, alteração do D/L nº. 38/2003 de 08.03, emergiu a figura do 

profissional liberal, o solicitador de execução, depois, agente de execução. 

 Foi, todavia, o D/L nº. 226/2008, de 20.11 que veio redefinir as competências do juiz, 

atribuindo-lhes um carácter excepcional, só intervindo no processo desde que provocado. É, 

agora, ao agente de execução que cabem todas as competências na acção executiva, que não 

sejam de índole jurisdicional. Pecado capital deste Decreto foi prescrever a livre substituição 

do agente de execução deixando-o à mercê de exequentes sem escrúpulos. 

 Este D/L que trouxe, na maioria, medidas boas que não eram novas e medidas novas 

que não eram boas, muitas delas de duvidosa constitucionalidade, foi substituído pelo D/Lei, 

nº. 41/2013, de 26.06. 

 Para alguns, este D/Lei consubstancia um repensar, particularmente, da acção 

executiva para pagamento da quantia certa repristinando aspectos estatuídos anteriores a 

2003. Saúde-se a dispensa de despacho judicial na penhora de saldos bancários! 

 Neste pathos legislativo, como lhe chama Miguel Teixeira de Sousa, foram 

acometidas ao agente de execução no D/Lei, nº. 226/2008, na minha modesta opinião, poderes 

jurisdicionais, agora, subtraídos, pela lei em vigor. 

 No fundo, foi devolvido o poder jurisdicional ao juiz e ao seu habitat natural o 

constitucionalmente consagrado na CRP, a reserva jurisdicional. 

 



 

 
 

Abstract 

 

 

 With all its intrinsic struggles, the evolution of the civil society, forced the democratic 

rule of law to respond to the citizens who are being increasingly confronted with the violation 

of their rights 

 The court is becoming the symbol of ineffectiveness because of the high number of 

filed judicial proceedings, which is a denial of justice because it is not applied in real time. 

The broken judicial system has to be reformed by the simplification in the procedures and by 

taking the actions not contemplated by the CRP from the judge. 

 The figure of the independent professional, the enforcement paralegal and, later, the 

enforcement agent emerged from the "lessening of the jurisdiction of courts" created and 

embodied by the D/L 199/2003 of 10.9, change of the D/L 38/2003 of 08.03. 

  It was, however, the D/L 226/2008, of 20.11 that redefined the judges' competencies, 

which means they would only interfere in the proceedings when called to intervene.  

  The enforcement agent has now all the competencies in the enforcement proceedings 

except the ones of a judicial nature. One of the mistakes of this Decree Law was enforcing the 

easy replacement of the enforcement agent, leaving him at the mercy of the ruthless creditors . 

 This D/L which mostly brought old good measures and new bad measures, often with 

a dubious constitutionality, was replaced by the D/L 41/2012 of 26.6. 

 For some, this Decree Law is a rethinking of the enforcement proceedings for the 

payment of determined amounts, reinstating some things established before 2003, such as the 

fact that the agent does not needs a court order to do bank account attachments. 

 In this judicial pathos,o as it is called by Miguel Teixeira de Sousa, the jurisdictional 

powers were given to the enforcement agent by the D/L 226/2008 which,in my humble 

opinion, were now taken away from him by the current law. 

 The jurisdictional power was in fact returned to the judge and its natural habitat: the 

jurisdictional reserve as it is granted by the CRP. 

 

 

 

 

 



 

 
 

Résumé 

 

 

 L’évolution de la société civile, avec tous les conflits qui lui sont intrinsèques, ont 

obligé l’état de droit démocratique – la justice étant l’une de ses fonctions de base -, à 

répondre au citoyen, qui se voit, de plus en plus, confronté, de toute part, à la violation 

systématique de ses droits. 

 Les tribunaux continuent a être le symbole de l’inopérance à travers le nombre 

volumineux d’actions qui y sont déposées, ce qui constitue une dénégation de justice une fois 

que celle-ci n’est pas administrée en temps réel. 

Il faut réformer le système judiciaire caduque, en lui introduisant l’indispensable 

simplification de procédure, en abolissant de la direction du juge les actes qui ne constituent 

pas la fonction juridictionnelle prévue au CRP. 

 De cette réforme, surnommée la déjudiciarisation de la justice, confirmée et consacrée 

par le D/L n°.199/2003 de 10.09, altération du D/L n° .38/2003 de 08.03, a émerger la figure 

du professionnel libéral, l’huissier de justice, ensuite, l’agent d’exécution. 

 Cependant, ce fut le D/L n°. 226/2008, de 20.11 qui est venu redéfinir les compétences 

du juge, lui attribuant un caractère exceptionnel, en intervenant dans le processus à l’instant 

même où il a été provoqué. C’est, maintenant, à l’agent d’exécution qu’il incombe toutes les 

compétences dans l’action exécutive, qui ne sont pas de nature judiciaire. 

 Ce D/L qui a apporté, en majeur partie, de bonnes mesures qui n’étaient pas neuves et 

des mesures neuves qui n’étaient pas bonnes, beaucoup d’entre elles d’une constitutionnalité 

douteuse, a été substitué par le D/Lei, n°. 41/1013, de 26.06. 

Pour certains, ce D/Lei constitue une remise en cause, particulièrement, de l’action exécutive 

pour le paiement de la juste quantité rétablissant des aspects réglementaires antéri   eurs à 

2003. 

 Dans ce pathos legislativo, comme dit Miguel Teixeira De Sousa ont été affecté à 

l’agent d’exécution dans le D/Lei, n°. 226/2008, à mon humble avis, des pouvoirs 

juridictionnels, maintenant, soustrait, par la loi en vigueur. 

  Dans le fond, le pouvoir juridictionnel a été rendu au juge et son habitat naturel 

constitutionnellement consacré dans la CRP, à la réservation de compétences. 
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Introdução 

 

 

 1. Seria pretensioso de nossa parte querer transformar este escrito num qualquer 

tratado de semiologia ou num processo semiótico que, em vez de chegar a comunicação, 

simples ao receptor, adensasse penumbra ou opacidade à mensagem e a tornasse 

imperceptível na sua expressão cognitiva. 

 Sem os tiques daquela interessante ciência, tentaremos ser simples e directos, para que 

quem nos percepciona colha o que houver a colher, em matéria atinente ao mundo do 

processo executivo e a tudo o que o rodeia, que é o fito deste trabalho. 

 É consabido que nas últimas décadas, por via das enormes e profundas 

transformações, também, e sobretudo sociais, o endividamento descontrolado tomou conta das 

pessoas, singulares e colectivas. Essas transformações sociais forçaram um evolutivo e 

atempado acompanhamento por parte da legislação, sobretudo na área da acção executiva 

objecto do que nos propomos estudar. 

 Este tsunami como, pertinentemente, foi apelidado pelo Presidente do Supremo 

Tribunal de Justiça, Noronha Nascimento, acarretou relevante pendência processual para os 

tribunais sem que se tenha descoberto, ainda, o mitólogo toque de Midas. 

 Para tornar bem expressiva esta realidade, apresentaremos, no Quadro, nº. 1, a situação 

da acção executiva vivida no ano de 2002. 

   

 2. A “varinha” para a solução que não o problema da acção executiva, está na figura 

do agente de execução – como demonstraremos à frente-, motor e órgão principal da acção 

executiva e que o D/lei, nº. 226/2008 de 20/11, perfilhou, fazendo-o crescer e desenvolver nas 

suas competências, elevando-o a um patamar, de quase ou mesmo, poder jurisdicional tão 

avançado que, em muitas situações invadiu e violou a reserva de jurisdição que a nossa mater 

legis no seu art.º 202.º destinou aos tribunais. 

 O enquadramento desta figura na acção executiva e ambos no processo civil, impõe-se 

por questões pedagógicas, culturais e de bom senso: os fundamentos, a dinâmica evolutiva, os 

princípios, os pressupostos, a importância do título executivo e, sobretudo, a ratio legis da 

acção executiva, merecerão aturada análise para que se dissipem sombras nesta matéria.  

 O galopar, sem freio, deste Decreto conheceu um reverso, perigosamente preocupante, 

inconcebível e inexplicável, por obra e graça da norma prescrita no art.º 808.º, nº. 6, per si, 
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violadora dos princípios da legalidade, independência e igualdade contraditória, 

consubstanciados na livre substituição do agente de execução pelo exequente. Em sítio 

próprio demonstraremos quão mal esteve o legislador e os vícios que a norma referida 

introduziu na vida dos escritórios dos agentes de execução. 

 Daremos conhecimento do D/Lei, nº. 41/2013, de 26.06, sucedâneo do acima referido, 

dispositivo legislativo que veio reequilibrar o destempero das competências de cada agente 

judiciário, devolvendo a César o que era do poder jurisdicional, competindo, agora, ao juiz a 

missão que a CRP lhe reservou em exclusividade. 

 Razão para lautos encómios é a abolição do despacho judicial, quando se trate de 

penhora de saldos bancários. Saudamos e estribamos no espaço próprio, esta medida, com o 

enfoque merecido das suas vantagens. 

 É, pacificamente, o momento legislativo deste Decreto como ficará bem claro e os 

dividendos - advinham-se -, surgirão a muito curto prazo, pela bondade das consequências 

inerentes que não deixaremos de as identificar. Já que elegemos a abolição do despacho 

judicial, para efeitos de penhora de saldos bancários, como a medida mais positiva deste 

Decreto expressaremos, em contrapartida, a mais veemente crítica à falta de coragem do 

legislador para repristinar a redacção - no que concerne à livre substituição do agente de 

execução -, do Decreto/Lei, nº. 38/2003, para reparar a nocividade e o que ela representa.   

  

 3. O Capítulo II foi utilizado para envolver o estudo da acção executiva, na sua 

dinâmica movente histórica, deixando expresso as medidas desbloqueadoras que a diversa 

legislação acarretou, preconizando outra mais adequada para o mesmo efeito. 

 Procederemos à análise, especificamente, da legislação que lhe deu forma e 

substância, como o D/Lei, nº. 38/2003 de 15.09, tido, por alguém como desjudicializante – 

outros dizem privatizante. Confrontamos esta legislação com o D/Lei, nº. 226/2008, de 20.09 

com as suas bondades e desvirtualidades, com complementos, distorções e antagonias. Tanto, 

assim, e tantas as interpretações legítimas de inconstitucionalidade que veio a ser 

reequilibrado – com competências a voltarem à esfera jurisdicional -, e retemperado pelo 

actual D/Lei, nº. 41/2013, como atrás se referiu. 

 Disponibilizamos quadros sínteses que atestam, esclarecem e elucidam o reequilíbrio 

deste Decreto/lei com as competências da tríade: juiz, agente de execução e secretaria.  
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 O tema penhorabilidade/impenhorabilidade, pela sua complexidade, problemática e 

implicações na vida do AE, foi objecto de extensas descrições e considerações que merecerão, 

por parte dos agentes judiciários, uma considerada atenção.  

 Esta temática mereceu-nos toda esta acuidade e empenho por se tratar do “coração” ou 

âmago da acção executiva e a própria razão de ser da mesma. Daí o espaço dedicado à 

penhorabilidade/impenhorabilidade dos Créditos como o IVA, Subsídios de Natal e férias dos 

funcionários públicos, PPRs e saldos bancários. Convenhamos serem, estes temas, os mais 

problemáticos e equivocantes dentro do acto de penhora, pelo que lhe dedicaremos todo o 

saber dos nossos doutrinadores e a sustentabilidade da jurisprudência.   

 Tema importante que vai ser esclarecida, por se tratar de tramitação procrastinada na 

vida da acção executiva é a fase de extinção e, eventual, renovação da instância deixada para 

as calendas, pelas dúvidas que a mesma encerra. O Quadro, nº. 5 é de toda a clareza pelo que 

o oferecemos à causa.  

  

 4. The last but not the least, quanto à sua importância neste contexto, o Capítulo III, 

verá tratada e escalpelizada toda a problemática atinente ao Agente de Execução. 

 Vamos abordar os modelos jurídicos, com indicações dos países utilizadores, 

(jurisdicional-Alemanha; extrajudicial-França; misto-Portugal; e administrativo-Suécia) e os 

seus intérpretes no contexto da acção executiva. 

 Pelo seu significado detalharemos o estatuto profissional a que está adstrito o agente 

de execução e a fiscalização disciplinar de competência e exercida pela CPE. 

 As incompatibilidades e impedimentos do agente de execução, sustentadas e 

acompanhados pela legislação inerente, com a nossa opinião formada na análise destes temas. 

 Aos deveres arrumados e decifrados pela lucidez do Professor Rui Pinto a que 

acrescentamos o dever do bom senso, tão importante como toda e qualquer legislação e que 

constituirão uma mais-valia para os profissionais do foro. 

 Quando se debate qual o regime de responsabilidade civil que impende sobre o agente 

de execução, disponibilizamos um estudo profundo e esclarecedor, eivado de opiniões que 

defendem ser o regime geral (art.º 483.º CC) divergem outros, sustentando outros tratar-se do 

Regime de Responsabilidade Civil dos Empregados do Estado e demais Funcionários 

Públicos. 

 Para terminar as razões que a lei nos dá para considerarmos o agente de execução 

como o órgão principal da acção executiva.  
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CAPÍTULO I  

A Acção Executiva na CRP; Modelos, Fins, Princípios Gerais e Específicos; da Acção 

Executiva; Título Executivo e Pressupostos Gerais e Específicos 

 

 

1 – A C.R.P. e a Acção Executiva 

 A Constituição da República Portuguesa assegura a todos a "acesso ao direito" por via 

do artigo 20º., nº. 1, 1ª parte. É o chamado direito ao direito, isto é, realização da justiça 

através do Direito. 

 Como sui dizer-se, a primeira forma de defesa dos direitos é a que consiste no seu 

conhecimento. Quer isto dizer que para usufruir dos bens a eles correspondentes, avaliar as 

vantagens ou desvantagens, saber quando são violados ou restringidos ou para os exercer, há 

que ter consciência dos mesmos.  

 A Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão proclamou que, " a 

ignorância, o esquecimento ou o desprezo dos direitos do homem "eram "as únicas causas das 

desgraças públicas e de corrupção dos governos". A Constituição de 1822 no seu preâmbulo 

isso mesmo reconhecia. 

 Estamos, assim, perante um direito fundamental de matriz constitucional inerente à 

noção de Estado de direito democrático. Estado esse democrático cuja função lhe pertence e 

que a deve exercer, substituindo-se aos titulares dos interesses em choque para, de forma 

imparcial, buscar a pacificação do conflito que os envolve com justiça. 

 Por inoportuno não versaremos, a autotutela ou autodefesa1 

 

Poder de Execução 

 Temos assim que uma das características da jurisdição é a lide, conflito de interesses 

qualificado por uma pretensão resistida.  

                                                           
1 Hipóteses excepcionais de autotutela ou autodefesa, que o sistema de justiça pública contempla, como: 

- Direito de resistência, artº. 21º. da CRP; 

- Acção directa, artº. 336º; Legítima defesa, artº. 337.º Estado de necessidade, artº. 339º, todos do CC; 

- Excepção de não cumprimento do contrato, artº. 428º.; Direito de retenção, artº. 754; Recusa de cumprimento 

por falta de quitação, artº. 787º., nº. 2, todos do CC; 

- Reparação ou outras obras urgentes no âmbito da locação, artº. 1036º. do CC; 

- Acção directa na defesa da posse, artº. 1277º; Acção directa na defesa da propriedade, artº. 1314º, ambos do 

CC; 
- Ocupação de coisas móveis, artº.s 1321º. e 1322º. do CC; Passagem forçada em prédio vizinho, artº. 1349º.; 

- Corte de ramos e apanha de frutos, artº.s 1366º.do CC; e 
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 A realização do direito e a pacificação social são escopos da jurisdição em si mesma. 

O Estado aceita a pretensão do autor desde que o seu interessa coincida com o objectivo 

máximo da jurisdição. Às partes cabe-lhes a procura do processo para a solução do seu 

conflito de interesses.  

 O Estado, através do processo - meio legalmente instituído -, realiza por via dos 

tribunais a prestação judiciária a quem o demanda contra o demandado. 

 Compete, ainda, ao Estado o exercício da função jurisdicional, através dos tribunais, 

como se disse anteriormente, art.º 202.º da CRP. Sem recurso ao jus imperii do Estado o 

credor não poderia promover a penhora de bens do executado, nem, subsequentemente, a 

venda desses mesmos bens, porquanto, estaríamos perante uma violação de um direito de 

propriedade constitucional, art.º 62º., nº. 1 da CRP. 

 O Estado, de acordo com o Professor Rui Pinto2 tem o monopólio da dirimição dos 

conflitos por meio das normas do processo. In casu do processo civil, relativamente aos 

conflitos sobre posições jurídicas privadas. Chama-se a este monopólio função ou garantia 

jurisdicional da justiça a cargo do Estado pela via judiciária. 

 Adianta o Professor que, "A esse monopólio corresponde na esfera jurídica individual 

um direito à tutela jurisdicional sediado no art.º 20.º nº. 1 CRP, isto é, o direito a uma solução 

jurídica de conflitos... " 

 O Juiz Desembargador Manuel Tomé Soares Gomes3 caracteriza o processo civil 

como um meio técnico-jurídico que tem por finalidade a obtenção de uma providência 

jurisdicional para uma situação concreta relevante no âmbito do Direito Privado, em geral, 

carecida da de protecção jurisdicional.  

 O fenómeno processual civil é desencadeado por via do exercício do direito de acção 

cível perante o poder jurisdicional que compete aos tribunais. Envolve, por conseguinte, toda 

a actividade correspondente ao exercício: 

 Do direito de acção e do direito de defesa, por banda das partes; 

 E do poder jurisdicional, pelo tribunal. 

 

 

 

 

                                                           
2 Manual da Execução e Despejo, 2013, Coimbra, Coimbra-Editora, p. 14 
3 Fenómeno Processual Civil, Instância, Aspectos Gerais, Abril de 2013, lições policopiadas 
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Direito à jurisdição 

 Na organização da tutela jurídica o direito à jurisdição, art.º 20.º, nº. 1 da CRP, a acção 

executiva faz parte dos tipos de tutela judiciária, assim como a acção declarativa e os meios 

de tutela cautelar. 

 

2. Modelos de Acção Executiva no Direito 

  No Direito Romano4, período das Legis Actiones que termina em meados do século II, 

a.C., o processo executivo era regulado por alguns poucos artigos da Lei das XII Tábuas, 

sendo pessoal, à excepção da Actio per pignoris capionem que tinha carácter patrimonial. 

                                                           
4 Manuel Tomé Soares Gomes - Manus injectio requeria o nexus (nó) do devedor, ficando com o direito 

de o levar. Todavia, não bastava ao credor invocar o direito para que ele fosse realizado. O credor tinha de obter 

a declaração da existência do direito - o título executivo, dizemos nós -, e, só depois o praetoris, concedia o 

direito de execução. Este modelo dizia-se de declaração prévia. 

Sistema das legis actiones concedia aos credores dois meios executivos: 

- Um meio comum - manus injectio ou actio legis per manus injectio - isto é, o credor podia, de forma 

directa, fazer-se ressarcir da dívida junto do devedor. Era uma forma de execução pessoal, a mais antiga; 

- Um meio excepcional - pignoris capio - processo de apreensão de bens do devedor, formal, usado por 

certos credores a título de penhor como garantia e até à satisfação das dívidas. Ambas as situações 

consubstanciavam um mecanismo de autotutela, uma vez que o magistrado não tinha qualquer intervenção no 

processo. 

O manus injectio consistia no facto de o credor insatisfeito "agarrar" no devedor levando-o até ao 

Praetoris proferindo as seguintes palavras: " ... foste condenado a pagar-me a quantia "exequenda" e, ainda, não 

cumpriste..., por isso tomo conta de ti.". Concomitantemente punha a mão sobre uma qualquer parte do corpo do 

devedor - não consta o grau de solenidade posto naquelas palavras -, mas, a partir daquele momento, duas eram 

as posições a tomar pelo devedor: 

- De não defesa - o praetoris proferia o addictio, autorizando o credor a tomar conta do devedor 

transformando-o num escravo, podendo prendê-lo, matá-lo ou vendê-lo; ou 

- De defesa - apresentando um vindex (espécie de defesa) com a finalidade de demonstrar a ilegitimidade 

da manus injecti. O praetoris nesta situação submetia o processo ao judicium a fim de se apurar quem tinha 

razão. 

O desaparecimento do formalismo das legis actiones ditou a substituição da manus injectio pela actio 

judicati. 

O Actio Judicati - este mecanismo pressupunha a obrigação das partes comparecerem perante o praetoris, 

3 vezes no período de 60 dias para que alguém aparecesse em socorro do devedor. O credor invocava a 

condenação proferida contra o devedor e o não pagamento da quantia em dívida. Em caso de não contestação o 

praetoris ordenava a execução sobre a pessoa daquele ou sobre o seu património. A contestação pelo devedor 

originava a litiscontestatio e o juditium. Caso o devedor decaísse seria condenado no dobro da importância em 

dívida, restando-lhe 30 dias para efectuar o pagamento (tempus judicaciati) O não pagamento da dívida fazia 

com que os procedimentos anteriores se repetissem. Se o devedor não contestasse, aí, haveria lugar à execução 

da sentença condenatória. 

 Lex Poetelia Papira de Nexus - Acontece que a execução começa a perder o seu carácter pessoal com 

esta lei, provavelmente, nos anos, 312 a 326 a. C. A Lex poetelia papira aboliu a pena capital e todos os meios 

vexatórios e cruéis a que o devedor podia ser sujeito. 

Segundo esta lei o credor pedia ao magistrado a addictio debitoris, ou seja, o direito de levar o devedor 

preso até à satisfação do crédito. Segundo alguns, essa prisão significava que o devedor addictus era posto ao 

serviço do credor diferentemente do nexus a que ficava aguilhoado. 

As inovações ficavam por conta da proibição da pena capital, dos ferros, grilhões, bem como da 

possibilidade de o devedor se livrar solto procurando possuir bens suficientes para saldar a dívida. Esta, talvez, a 

grande inovação, o grande passo para adopção do sistema de responsabilidade patrimonial. 
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 No direito germânico: com a queda do Império Romano, o direito germânico oriundo 

da Itália, promoveu verdadeiro retrocesso nas conquistas advindas do direito romano acerca 

do processo de execução, pois este praticava a execução privada.  

 

 No direito português: o modelo é, grosso modo, um modelo de compromisso. Nem 

sempre é obrigatório o recurso à acção declarativa, uma vez que toda a acção tem que 

assentar, obrigatoriamente, num título executivo. 

 O título executivo, art.º 10.º, nº. 5, determina o fim e os limites da acção executiva.  

 

3. Princípios Gerais e Privativos  

 Tradicionalmente, reconheciam-se ao regime processual civil português princípios 

absoluta e incontornavelmente estruturantes. Numa proposta que parece interessante, Castro 

Mendes5 apontava cinco princípios como os mais essenciais: dispositivo, contraditório, 

legalidade, tutela provisória da aparência e submissão aos limites substantivos. 

 Já, Manuel de Andrade6 acrescentava ainda outros: da auto-responsabilidade das 

partes; igualdade das partes, preclusão; livre apreciação das provas; aquisição processual, 

imediação, concentração, oralidade e identidade do juiz, economia processual, celeridade 

processual, salvaguarda dos interesses da parte perante a inevitável demora do processo. 

 Rui Pinto7 estabelece uma subdivisão nos princípios gerais: 

 Estruturantes/ necessários e que a CRP impõe: igualdade das partes, contraditório, 

legalidade da decisão, publicidade e prevalência funcional; 

 Instrumentais/eventuais dependentes do legislador ordinário e eventualmente 

consagrados: dispositivo, oficialidade, inquisitório, oficiosidade, cooperação, 

preclusão e auto-responsabilidade das partes e da legalidade das formas. 

 

 O princípio do favor creditoris revela-se, especificamente, nos art.ºs, 808.º, nº. 6, 

actual, art.º 719.º, nº. 4, art.º 818.º, nº. 1 actual art.º., 733.º, nº. 1; 825.º, n.º 2, actual 741.º, nº. 

2, 856.º, nº. 3, actual 773.º, nº. 3, 868.º, nº. 4, actual 791.º, nº. 4, 869.º, nº. 3, actual 792, nº. 3, 

depois na eventual dispensa de citação prévia à penhora. 

  

                                                           
5 Direito processo Civil, Vol. I, AAFDL, 1997 
6 Noções Elementares do Processo Civil, Coimbra, Coimbra Editora, 1979 
7 Manual,p.28 cit  
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 O princípio da legalidade (estruturante/necessário)8, art. 659.º, nº. 2, actual art.º 607.º, 

nº. 3, no âmbito do processo civil, aparecia em duas dimensões: 

 Legalidade das formas processuais; e 

 Legalidade do conteúdo da decisão. 

  

 O princípio da adequação formal (instrumental/eventual)9: desvio importante a este 

princípio da legalidade constituía já o regime do art.265-A, ao prescrever o princípio da 

adequação formal (art.º 138.º,nº. 1, actual art.º 131.º, nº. 1), 

 

 O princípio do dispositivo (instrumental/eventual)10 é aquele que se afirma por 

oposição ao princípio do inquisitório ou da oficialidade. No primeiro, o que é decisivo é a 

vontade das partes; no segundo, o que releva no processo é a vontade do juiz. 

                                                           
8 Princípio da legalidade: quanto às formas processuais, e no respeitante à estrutura e forma de processo, 

tal princípio redundava em ferramentas tendencialmente rígidas, pouco flexíveis em razão de iniciativas do juiz 

ou das partes. Os termos do processo resultavam da prescrição legal e não deixados ao critério do juiz ou a um 

eventual consenso das partes. 

Quanto à concreta forma de cada acto processual, já imperava uma regra superior de adequação: dispunha e 

dispõe o art. 138º3, no seu nº 1 que os actos processuais terão a forma que, nos termos mais simples, melhor 

corresponda ao fim que visam atingir. 

Tal interesse de simplificação levou, nos termos do nº 2 desse artigo, à introdução de múltiplos modelos 

de actos, maxime os de secretaria, o que ganhou superior dimensão com a evolução dos programas de 

informatização em uso nos tribunais. 

No que respeita à dimensão do princípio da legalidade quanto ao conteúdo da decisão, traduzia-se ele, 

simplificadamente, na obrigação de julgamento por aplicação da lei aos factos, princípio este com 

condicionantes, desde logo as resultantes do princípio do dispositivo; 
9 Princípio da adequação formal - Desvio importante a este princípio da legalidade constituía já o regime 

do art. 265-A, ao prescrever o Princípio da Adequação Formal (art.º 138.º,nº. 1, actual art.º 131.º, nº. 1), nos 

seguintes termos: "Quando a tramitação processual prevista na lei não se adequar às especificidades da causa, 

deve o juiz oficiosamente, ouvidas as partes, determinar a prática dos actos que melhor se ajustem ao fim do 

processo, bem como as necessárias adaptações." Esta redacção, resultante do D.L. 180/96, substituiu a do D.L. 

329-A/95, de 12 de Dezembro, que era mais rígida na solução desenhada 
10 O princípio do dispositivo identifica-se essencialmente em três vectores 

- As partes determinam o início do processo; é o princípio do pedido, cabendo às partes o impulso inicial 

do processo; o art. 3º do CPC consagra expressamente tal expressão deste princípio; 

 - As partes têm a disponibilidade do objecto do processo; 

- As partes têm a disponibilidade do termo do processo, podendo prevenir a decisão por compromisso 

arbitral, desistência, confissão ou transacção. 

No que respeita à disponibilidade do objecto do processo, é relevante distinguir entre disponibilidade do 

pedido e disponibilidade das questões e dos factos necessários à decisão desse pedido. 

Quanto à disponibilidade do pedido, o art. 661º limita a actividade do tribunal, pela pretensão do 

demandante: a sentença não pode condenar em quantidade superior ou em objecto diverso do que se pedir. 

Quanto à disponibilidade das questões e dos factos necessários à decisão, o art. 660º, nº 2 prescreve que a 

sentença deve resolver todas as questões que as partes tenham suscitado, sem prejuízo de algumas ficarem 

prejudicadas pela solução de outras. In fine, acrescenta que não deve ocupar-se de outras, a não ser que a lei lhe 

permita ou imponha o respectivo conhecimento oficioso. 

Para além disso, o art. 664º estabelece que o tribunal só deve usar os factos articulados pelas partes, em 

consonância com o disposto no art. 264º e, nesta norma, definem-se os termos do acolhimento deste princípio no 

que à matéria de facto concerne: 

- Às partes cabe alegar os factos que integram a causa de pedir e aqueles em que se baseiam as excepções; 
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 O princípio do inquisitório e da oficialidade (Instrumentais/Eventuais): dada a 

natureza pública do processo civil, os interesses públicos inerentes à administração da justiça 

e ao funcionamento das instituições judiciárias, o interesse de protecção de partes mais fracas, 

expostas a eventuais notórias desigualdades de recursos, o interesse da prevalência da justiça 

substantiva sobre a justiça adjectiva, muitas correcções vêm sendo introduzidas ao 

funcionamento do princípio dispositivo.  

 Além do que já se referiu, o art.º 265º atribui ao juiz o poder de direcção do processo, 

defere-lhe a competência para, em superação da omissão da parte, providenciar pelo 

suprimento dos pressupostos processuais susceptíveis de sanação e convidar as partes a 

praticar os actos necessários à modificação subjectiva da instância, quando isso se torne 

necessário. 

 

 O princípio do contraditório (estruturante/necessário)11 - não confundir com direito de 

defesa-, arts.º 810.º, actual 724.º, 863.º- A e 863.º-B, actuais 784.º e 785.º, acaba por ser uma 

emanação de um outro que acabámos de referir: o da igualdade das partes. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
- O juiz só pode fundar a decisão nos factos alegados pelas partes, sem prejuízo do disposto nos artigos 

514.º e 665.º e da consideração, mesmo oficiosa, dos factos instrumentais que resultem da instrução e 

discussão da causa; 

- Serão ainda considerados na decisão os factos essenciais à procedência das pretensões formuladas ou 

das excepções deduzidas que sejam complemento ou concretização de outros que as partes hajam 

oportunamente alegado e resultem da instrução e discussão da causa, desde que a parte interessada 

manifeste vontade de deles se aproveitar e à parte contrária tenha sido facultado o exercício do 

contraditório 
11 Segundo o princípio do contraditório, nenhuma decisão deve ser proferida sobre um pedido ou um 

argumento de uma das partes sem se facultar à outra a oportunidade de se pronunciar sobre esse pedido ou sobre 

esse argumento. 

Com efeito, se perante o julgador ambas as partes estão em igualdade, ambas devem ter idêntica 

oportunidade de expor as suas razões, além de que a melhor fiscalização da actividade de uma das partes é a sua 

sujeição à pronúncia da parte contrária, tudo resultando em favor da procura da decisão mais justa. 

Os arts. 3º e 3º-A, actual, art.º 4.º, prescrevem claramente os termos destes princípios, do contraditório e 

da igualdade: 

- O tribunal não pode resolver o conflito de interesses que a acção pressupõe sem que a resolução lhe seja 

pedida por uma das partes e a outra seja devidamente chamada para deduzir oposição; 

- Só nos casos excepcionais previstos na lei se podem tomar providências contra determinada pessoa sem 

que esta seja previamente ouvida; 

- O juiz deve observar e fazer cumprir, ao longo de todo o processo, o princípio do questões de direito ou 

de facto, mesmo que de conhecimento oficioso, sem que as partes tenham tido a possibilidade de sobre elas se 

pronunciarem; 

- Às excepções deduzidas no último articulado admissível pode a parte contrária responder na audiência 

preliminar ou, não havendo lugar a ela, no início da audiência final. 
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 O princípio da preclusão (instrumental/eventual): traduz-se no reconhecimento de que 

um processo contém ciclos processuais rígidos, com finalidades específicas e estanques entre 

si. Por isso, quando os actos não sejam praticados no ciclo próprio ficam precludidos. Por 

exemplo: todos os fundamentos da acção e todos os da defesa devem ser alegados de uma vez, 

cabendo alegar logo mesmo os que pareçam secundários, na eventualidade de serem 

relevantes - cf. art.º. 467º, nº 1 al d), actual art.º 552.º, quanto à petição; 488º e 489º , actuais 

art.ºs 572.º e 573.º, em relação à contestação; cfr. arts. 272º e 273º, actuais arts. 264.º e 265.º, 

quanto às limitações da alteração do pedido e da causa de pedir. O mesmo se refira 

relativamente ao momento do oferecimento da prova e às limitações inerentes à sua alteração, 

requerimento de novos meios ou oferecimento tardio. 

 

 O princípio da imediação (instrumental/eventual) traduz-se essencialmente no contacto 

directo entre o juiz e as diversas fontes de prova12. 

 

 O princípio da economia processual (estruturante/necessário) traduz-se este princípio 

no acolhimento de valores de eficiência: à aquisição de determinado resultado processual 

devem afectar-se os meios necessários e suficientes e não mais do que esses. 

 A proibição de actos inúteis, constante do art.º137º, actual art.º 130.º e a redução das 

formalidades dos actos ao essencial, prescrita no nº 1 do art.º 138º, actual art.º 131.º nº. 1, são 

emanações deste princípio. 

 

 O princípio da celeridade processual (instrumental/eventual), servindo interesse 

comum ao da economia processual, revela-se na necessidade de organização do processo para 

que chegue ao seu termo tão rapidamente quanto possível. Manifesta-se, por exemplo, na 

fixação dos prazos para a prática de actos pelas partes ou pelo tribunal, na possibilidade de 

adiamento dos actos, na possibilidade de suspensão da instância, nas regras de continuidade 

das diligências ou de marcação dos actos adiados.  

 

4. Pressupostos Processuais  

 Na acção executiva, os pressupostos processuais condicionam a admissibilidade da 

realização da prestação. Diferentemente do que sucede na acção declarativa – na qual os 

pressupostos processuais asseguram o proferimento de uma decisão de mérito –, na acção 

                                                           
12 Manuel de Andrade, ob cit, p. 386 
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executiva esses pressupostos não se destinam a tornar admissível qualquer decisão sobre o 

mérito, antes condicionam a admissibilidade das medidas coactivas necessárias à realização 

da prestação.  

 O exercício do direito de acção executiva requer a verificação de determinados 

requisitos ou condições de procedibilidade, quer quanto aos sujeitos processuais, quer quanto 

ao próprio objecto da acção, ditos de pressupostos processuais.  

 

 Pressupostos Processuais Gerais: 

- Personalidade e a capacidade judiciárias (arts.5.º e ss,9.º e ss - arts. 11.º e 15.ss, 

actuais; 

- Legitimidade processual (arts. 55.ºa 59.º- arts. 53 a 55º. actuais); 

- Interesse em agir; 

- Patrocínio judiciário do lado activo (art.º60.º- art.º 58.ºactual); e 

- Competência do tribunal (art.º 90.º a 95º - 89.º e ss). 

 Pressupostos específicos: 

- Formal - O título executivo (artº.s 45.º e ss- arts. 703.º ss, actuais); 

- Substanciais - certeza, exigibilidade e liquidez da obrigação exequenda - arts 802º e 

ss- 713.º e ss). 

 

5. O Título Executivo: Evolução, Conceito e Classificação 

 É uma imposição legal e conditio sine qua non para que a execução seja possível. É o 

que se depreende do art.º. 45.º, nº. 1 e, actual, art.º. 10.º, nº. 5. ". Toda a execução tem por 

base um título, pelo qual se determinam o fim e os limites da acção executiva". O velho 

princípio de nulla executio sine titulo dá-lhe perfeita expressão normativa. 

 A falta do título ou cópia ou, também, a insuficiência do mesmo ou a sua cópia 

(anterior código) constituem razões para a secretaria - quando a forma seja a ordinária -; ou o 

agente de execução -, quando se trate de forma sumária, recusarem o requerimento executivo 

conforme o vertido no art.º 811.º nº. 1, al. b) e correspondentes arts.º 725.º.º, nº. 1, al. d) e 

855.º nº. 2, al. a). 

 O juiz deve indeferir liminarmente, art.º 812.º-E, nº. 1, actual art.º 726.º, nº. 2, al. a) 

em casos de falta ou manifesta insuficiência do título. Estas situações podem causar a própria 

extinção da execução em momentos que levam à primeira transmissão do bem penhorado, 

art.º. 820.º, nº. 1, actual art.º «. 734.º, nº. 1. 
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 Constituem razão para dedução de incidente de oposição à execução a falta ou 

insuficiência do título executivo ou a própria inexequibilidade do mesmo, art.º 814.º, nº. 1, al. 

a), actual artº. 729.º, al. a). 

 Há jurisprudência que qualifica a exigência do título executivo e a sua intrínseca 

demonstração da obrigação certa, líquida e exigível como pressupostos processuais 

específicos. Acrescenta, Manuel Tomé Soares Gomes13, pressupostos específicos 

substanciais: material/substancial, respectivamente.  

 Teixeira de Sousa14 ensina-nos que o primeiro (título executivo) constitui a 

exequibilidade extrínseca e o segundo (certeza, exequibilidade e liquidação) a exequibilidade 

intrínseca.  

 

 

Evolução do título executivo em Portugal15 

 Ordenações – Dois mecanismos: 

                                                           
13 Da acção executiva, fevereiro 2012, 
14 Citado por Rui Pinto, cit 232 
15  CPC de 1876 

O art.º 798.º deste CPC considerava como títulos executivos: 

- Autos de conciliação; 

- Sentenças passadas em julgado; 

- Escrituras públicas; 

- Documentos de cobrança de impostos  

 CPC de 1939 

Alargou o numerus clausus e o art.º 46.º considerava título exclusivo: 

- Sentenças de condenação e as decisões judiciais e arbitrais dos art.s 48.º e 49.º; 

- Autos de conciliação; 

- Escrituras públicas; 

- Letras, livranças e cheques, extractos de facturas conferidos e outros documentos particulares assinados pelo 

devedor; e 

- Títulos que por disposição especial sejam atribuídos forçam executiva. 

CPC de 1961   

O art. 46.º passou a ter a seguinte redacção: 

À execução apenas podem servir de base: 

- As sentenças condenatórias; 

- Os documentos autênticos extra-oficiais; 

- As letras, livranças, cheques, extractos de factura, valor, facturas conferidas e quaisquer outros escritos 

particulares assinados pelo devedor, dos quais conste a obrigação de pagamento de quantias determinadas ou de 

entrega de coisas fungíveis; 

- Títulos que por disposição especial sejam atribuídos forçam executiva. 

CPC de 1995/6 

Art.º 46.º, apenas podem servir de base: 

- As sentenças condenatórias; 

- Os documentos exarados ou autenticados por notário que importem constituição ou reconhecimento de 

qualquer obrigação; 

- Os documentos particulares, assinados pelo devedor, que importem constituição ou reconhecimento de 

obrigações pecuniárias, cujo montante seja determinado ou determinável nos termos do art.º 805.º, ou de 

obrigação de entrega de coisas móveis ou de prestação de facto. 

- Títulos que por disposição especial sejam atribuídos forçam executiva 
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 Procedimento de natureza sumária16; 

 Actio judicati17. 

 Refira-se que os pressupostos específicos da acção executiva: 

 O título executivo, art.º 46.º, actual 703.º - requisito de natureza formal -, 

condiciona a exigibilidade formal do pedido. Como exemplo académico faz-se a 

correspondência do título executivo a um invólucro e o direito violado a pólvora; 

 A certeza e exigibilidade, artº. 802.º, actual, 713.º - requisito de natureza material 

ou substantivo -, condicionam a exigibilidade material ou substantiva da pretensão; 

 A liquidez condiciona o prosseguimento da acção executiva. Esta prosseguirá 

promovida que se mostre a liquidação. 

 

Conceito de título executivo 

 Não existe uma definição legal de título executivo. Todavia, das funções e 

características que lhe conferem pode induzir-se uma noção compreensiva das suas espécies 

que a tipologia taxativa do artº. 46.º, nº. 1, actual artº. 10º. Nº. 5: 

 Documento escrito e assinado; 

  Representativo da constituição ou reconhecimento de uma obrigação patrimonial, 

emergente de relações jurídico-privadas, que tenha por objecto uma prestação 

pecuniária, uma prestação para entrega de coisa móvel ou imóvel, ou uma prestação 

de facto positivo ou negativo, fungível ou infungível; 

 Providos de requisitos gerais e específicos.  

 É denominado título executivo a peça necessária e suficiente à instauração da acção 

executiva, ou dito de outra forma, pressuposto ou condição geral de qualquer execução. 

Podemos defini-lo, como documento de acto constitutivo ou certificativo de obrigações, a que 

a lei reconhece a eficácia de servir de base ao processo executivo18. 

 O título executivo é, para Teixeira de Sousa19, o documento que formaliza, por 

disposição da lei, a faculdade de realização coactiva da prestação não cumprida. 

 

 

 

                                                           
16 Ofício do juiz, título 86, livro 3. 
17 Título 25, livro 3. 
18 Manuel de Andrade (Noções) 
19 AExS,cit.14 
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Classificação dos Títulos  

 Ora, de acordo com o artº 46º, 1, actual art.º 703.º, do CPC apenas podem servir de 

base à execução: 

 As sentenças condenatórias; 

 Os documentos exarados ou autenticados por notário (ou por outras entidades 

profissionais com competência para tal) que importem constituição ou 

reconhecimento de qualquer obrigação; 

 

Antigo CPC 

c) Os documentos particulares, assinados pelo devedor, que importem constituição ou 

reconhecimento de obrigações pecuniárias, cujo montante seja determinado ou determinável 

por simples cálculo aritmético, ou de obrigação de entrega de coisa ou de prestação de facto; 

Actual CPC 

c) Os títulos de crédito, ainda que meros quirógrafos, desde que, neste caso, os factos 

constitutivos da relação subjacente constem do próprio documento ou sejam alegados no 

requerimento executivo; 

d)- Os documentos a que, por disposição especial, seja atribuída força executiva. 

Actual CPC 

2. Consideram-se abrangidos pelo título executivo os juros de mora, à taxa legal, da obrigação 

exequenda.  

 Esta enumeração dos títulos executivos é taxativa. Daí não serem válidas as 

convenções negociais pelas quais as partes conferem força executiva a outros documentos. 

Mas, contudo, não se considera excluída a validade das cláusulas pelas quais os particulares 

privam de força executiva os títulos negociais constantes da enumeração legal. 

 Qualquer outro título que não venha incluído no artº. 46ºCPC, actual 10.º, poderá ser 

utilizado como documento num processo de declaração, mas não tem a virtualidade de ser 

gerador de uma acção executiva. 

 

Documento Particular (esta categoria foi suprimida pelo NCPC20) 

 Desde 1997 que esta categoria, documento particular, elencava os títulos executivos 

extrajudiciais privados, Artº 46º, 1 al. c), agora suprimidos e de acordo com Tribunal da 

                                                           
20 Ac.TRL,27.02.2014,proc.766/13.8TALM.L1-4 Paula Santos e AC.TRE, 26.03.2014, proc.374/13 UEVR, E.1 Paula 
Paço 
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Relação de Évora21 e da Relação de Lisboa, com violação de princípios constitucionais. 

Assim, também, o entendemos, porquanto, os mesmos eram exequíveis à data da sua 

constituição (referimo-nos aos constituídos antes de 31.08.13): 

 Não faz sentido, pela razão de diminuição de acções executivas a aplicação de 

retroactividade, para obter este efeito; 

 Assim como não faz sentido por motivos de flexibilização da execução. 

 Neste caso o bem menor preteriu a insegurança jurídica, a confiança e as legítimas 

espectativas de quem esteve de boa-fé no processo constitutivo do documento 

 

Um dos Critérios Possíveis De Classificação dos Títulos Executivos:  

 

Títulos Executivos Judiciais (Ou Públicos): 

 Sentenças condenatórias (conceito de sentença: art.º 156.º, nº. 2) nacionais ou 

estrangeiras – artsº 46º, 1, al. a), e 49.º, nº. 1 do CPC; 

 Decisões judiciais equiparadas - artº. 48.º, nº. 1 do CPC; 

 Decisões arbitrais nacionais e estrangeiras - art.º48.º, nº. 2 e 49.º, n.º 1 do CPC- 

 

Títulos Executivos Extrajudiciais (Ou Privados): 

 Títulos negociais:  

 Documentos elaborados ou autenticados por notário ou por outras entidades ou 

profissionais;  

 Documentos particulares- al.c) do art.º 46.º, nº. 1; 

 Títulos criados por disposição especial - art.º. 46.º, nº. 1, al. d). 

 

Títulos de Formação Judicial 

 São aqueles que resultam da aposição da fórmula executiva (trata-se de um carimbo 

aposto pela secretaria no requerimento, quando não há qualquer dedução de oposição a esse 

mesmo requerimento) a um requerimento de injunção (é um requerimento em que através do 

qual, se vai exigir uma dívida de pequeno montante, ou seja, de valor inferior à alçada do 

tribunal), ao qual o requerido não deduziu oposição. 

 As sentenças condenatórias – título executivo judicial - encontram a sua 

correspondência no artº 46º, 1, al. a), actual, artº. 703.º, nº. 1, al. a). 

                                                           
 



 

16 
 

 Importa não confundir sentença condenatória com as sentenças proferidas em acções 

declarativas de condenação, art.º 4.º, nº. 2 al. b), actual, artº. 10.º, nº. 3, al. b). Rui Pinto22 

sublima que "... quis evitar-se qualquer sinonímia" entre estas duas sentenças, já no Código de 

1961. 

 Acrescenta o Professor que neste dispositivo esta al. a) encerra para além das 

sentenças proferidas em acções de condenação, também, quaisquer outras sentenças judiciais, 

como acções constitutivas nas quais se contenham obrigações susceptíveis de ser executadas, 

como a obrigação de alimentos, a condenação na desocupação do locado, acção de despejo ou 

constituição de uma servidão, que imponham uma ordem de prestação ou comando de 

actuação ao réu de modo incondicional. 

 Excluídas pela doutrina estão, portanto, as sentenças de simples apreciação, porque 

não impõem um comando de actuação e as constitutivas por não carecerem de ulterior 

colaboração do réu quanto à produção de efeitos. 

 Manuel Gomes23 faz a seguinte distinção nas sentenças proferidas nas acções diversas 

das acções de condenação: 

a) Os casos em que delas consta um segmento condenatório expresso (ex.: acções de 

divórcio: pretensão de alimentos mais pretensão de indemnização por danos; acções 

de despejo: declaração de resolução do contrato mais condenação do réu a entregar 

o locado); 

b) Dos casos em que elas poderão conter uma condenação implícita (ex.: acção de 

preferência, divisão de coisa comum, ou homologação de partilha) 

c) Entende o Professor Manuel Gomes que em a) o título executivo existe 

indiscutivelmente, para efeitos do art.º 46.º nº. 1, al. a). Certeza igual já não existe 

no que concerne b., isto para não dizer das muitas dúvidas em saber-se se as 

sentenças declarativas proferidas em acções constitutivas de que resultem 

condenações implícitas constituem título executivo! 

 Anselmo de Castro24 entende que sim "... a sentença constitutiva é titulo executivo 

sempre que contenha implícita, pela natureza do objecto da acção, uma ordem de praticar 

certo acto ou de se realizar a mudança a que a acção visava...". Como exemplo oferece-nos as 

acções de demarcação, divisão de coisa comum, partilhas judiciais e preferência.   

                                                           
22 Manual, p. 154 
23 Da acção executiva, p. 27 
24 Direito processual civil declarativo, Vol. I, Almedina, Coimbra, 1981, p. 112/113, 
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 Alberto Reis25 tem por condenação as sentenças em que expressa ou tacitamente o juiz 

impõe determinada responsabilidade a alguém, mesmo que seja em acções constitutivas 

inerentes à mudança na ordem jurídica e, assim, são títulos executivos. 

 Teixeira de Sousa26 escreve que "... em regra não pode ser reconhecido valor 

executivo a uma sentença de mera apreciação ou uma sentença constitutiva, pode suceder, 

todavia, que essas decisões contenham, de forma implícita a condenação num dever de 

cumprimento e que, por esta circunstância possam ser utilizadas como título executivo. 

Aquela condenação implícita verifica-se quando o pedido de condenação no dever de 

cumprimento, se tivesse cumulado com o pedido de mera apreciação ou constitutivo, não se 

referiria a uma utilidade económica distinta daquele que corresponde a estes últimos..." 

 Lebre de Freitas27 duvida de que se possa dar à execução uma sentença em que a 

condenação do réu não seja seja expressa. 

 Manuel Tomé28 remete-nos em termos jurisprudenciais para os Acórdãos do STJ, 

29.01.1960, BMJ nº. 93, p.300; Rel. Coimbra, 09.04.1991, C.J., ano XVI, tomo 2º., p. 83/84; 

e Rel. Porto, 31.01.1994, CJ., ano XIX, tomo 1º. p.218. 

 Para encerrar este tema, referimos que a exequibilidade da sentença dá-se com o 

trânsito em julgado da mesma (noção - artº. 677º e artº. 47.º nº. 1, 1ª parte), isto é, 

insusceptibilidade de haver recurso ordinário ou de reclamação. 

 A excepção pode ser constituída pela interposição de recurso com efeito meramente 

devolutivo (art.º 47, nº. 1). Nestes casos a sentença pode ser executada não havendo, ainda, 

trânsito em julgado. 

 Têm equiparação às sentenças condenatórias, no plano formal, os despachos e outras 

quaisquer decisões ou actos da autoridade judicial que condenem no cumprimento de uma 

obrigação, artº. 48.º, nº. 1, actual artº. 705.º, nº. 2 (ex.: honorários do AE, art.º 532.º e 533.º do 

CPC). 

 

Títulos Judiciais e Equiparados 

 Formados por decisões dos tribunais portugueses ou estrangeiros ou por decisões 

arbitrais:  

                                                           
25 Proc. Execução, Vol. I, Edição 1987, p.43 
26 Acção executiva singular, Lex, 1998, p.73 
27 A Acção executiva, Coimbra Editora, 1997, 2ª. Edição, p. 34 
28 Da acção executiva, p. 32 
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  As sentenças condenatórias nacionais ou estrangeiras, arts. 46.º, nº. 1, al. a) e artº. 

49.º, nº. 1, actuais artº. 703º. e art.º 706.º, nº. 1 do CPC. As decisões dos julgados de 

paz incluem-se nas sentenças nacionais de acordo com o artº. 61.º da Lei nº. 

78/2001, 13.07; 

 As decisões ou os actos de autoridade judicial que condenem no cumprimento de 

uma obrigação, artº. 48.º nº. 1 do CPC; 

 As decisões arbitrais condenatórias; 

 Requerimento de injunção a que tenha sido aposta fórmula executória. 

 Os tribunais arbitrais, plasmados na CRP, artº. 209º, nº. 2 podem assumir a natureza de 

tribunais arbitrais necessários (art.º 1525.º a art.º. 1529.º do CPC), quando instituídos por lei; 

e tribunais arbitrais voluntários (Lei nº. 63/2011 de 14.12) quando de iniciativa dos 

particulares contidos na lei. 

 Nos termos combinados dos art.s 49.º, nº. 1, actual art.º 706.º nº. 1 e 1094.º, nº. 1 do 

CPC, as sentenças estrangeiras transitadas em julgado podem servir de base à execução 

depois de revistas e confirmadas pelo tribunal português - exequator.  

 O tribunal competente para a revisão e confirmação da sentença é o tribunal da 

Relação do distrito judicial ou área em que esteja domiciliada a pessoa contra quem se 

pretende fazer valer a sentença, artº. 1095.º, actual art.º 979.º e artº. 59.º nº. 1, al. h) 

LAV/2011. 

 

Títulos de Crédito - Noção 

 O título de crédito é um documento escrito e subscrito, nominativo, à ordem ou ao 

portador - quanto à forma de transmissão -, que contém uma ordem ou uma promessa de 

pagamento de uma soma em dinheiro ou quantidade de mercadorias, com vencimento 

determinável e com vocação de circulabilidade. 

 Os títulos de crédito29, art.º 46.º, nº. 1, al. c), actual artº. 703.º, nº. 1, al. c), constituem 

título executivo enquanto tal, mas estão sujeitos a prazo de prescrição enquanto títulos de 

crédito. 

                                                           
29 Espécie de títulos de crédito (cambiários): 

a) Letra -  é o título de crédito mediante o qual uma pessoa (sacador) ordena a outro (sacado), que 

pague, incondicionalmente, a si (sacador/tomador), ou a terceiro (tomador)uma certa quantia em dinheiro, numa 

determinada data. Lei uniforme sobre letras e livranças (LULL), constante do Anexo I, Convenção de Genebra, 

de 07.06.1930, aprovado pelo D/Lei, nº. 23 721 de 29.03.1934; 

b) Livrança - é um título de crédito pelo qual uma pessoa ( emitente ou subscritor), declara que pagará 

a outra ou à sua ordem (tomador) uma certa quantia em época determinada. Constante do Anexo I, Convenção 
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6. Pressupostos Específicos e gerais da acção executiva 

 A) Específicos: a exigibilidade, a certeza e a liquidez; 

 A exigibilidade30 decorre do artº.s 802.º, actual 713.º e dos artºs. 811.º, nº. 1, al. c), 

814.º, nº. 1, al. e), actuais artºs. 725.º, nº. 1º e 728.º, al. e que o título deve espelhar uma 

obrigação certa, líquida e exigível. 

 

A Certeza31 

 A obrigação é certa quando a prestação se encontra qualitativamente 

determinada/escolhida, mesmo que não liquidada ou por individualizar. 

                                                                                                                                                                                     
de Genebra, de 07.06.1930, aprovado pelo D/Lei, nº. 23 721 de 29.03.1934;Embora os art.ºs 77.º e 78.º da LULL 

remeta o regime da livrança para o regime da letra, não podemos deixar de ressalvar as seguintes diferenças: 

c) O subscritor da livrança é responsável em termos idênticos ao aceitante da letra (art.º 78.º) ;  

 se o aval não identificar o avalizado, entende-se dado ao subscritor da livrança, art.º 77.º, 

último parágrafo. 

d) Cheque - título de crédito, ordem de pagamento à vista, dada pelo titular de uma conta aberta num 

banco ou noutra instituição de crédito autorizada. Lei uniforme relativa ao cheque (LUC)29. Referimos 

que os títulos de crédito estão sujeitos a prazos curtos de prescrição.  

Ora constituindo os mesmos formas de cumprimento de obrigações que deram origem à respectiva 

emissão, resta saber se a sua prescrição cartular  dita ou não a validade como títulos executivos? 

É aqui que tem lugar a tese do quirógrafo. A maioria da jurisprudência entende que o credor possa 

executar já não a obrigação cartular mas a obrigação que lhe subjaz, servindo agora como documento particular , 

isto é, um simples reconhecimento de dívida . Todavia, para que o cheque seja considerado, agora,  documento 

particular tem de conter os elementos ou requisitos deste.  

 
30 A certeza e exigibilidade condicionam a exigibilidade material ou material da pretensão. Quer isto dizer, se a 

obrigação não for certa nem exigível que o direito do exequente apesar de reconhecido não deixa que o devedor 

seja executado. 

Será o requisito material ou substantivo. 

Teixeira de Sousa tem a exigibilidade como uma condição " relativa à justificação da execução" e a 

certeza e liquidez são " condições respeitantes à possibilidade da execução". Enquanto a exigibilidade justifica a 

execução a certeza e liquidez tornam-na possível. 

A existência da exigibilidade deve-se ao incumprimento da obrigação.Já a certeza e a liquidez são uma 

conditio sine qua non da execução: 

a. a exigibilidade corresponde a factos complementares de uma causa de pedir complexa, pelo que nem 

sempre tem autonomia; 

b. a certeza e liquidez consubstanciam uma qualidade de determinação do pedido 

Rui Pinto30, acrescenta, que "... a exigibilidade é a qualidade substantiva da obrigação que deve ser 

cumprida de modo imediato e incondicional após interpelação do devedor". 

A prestação é exigível quando a obrigação se encontra vencida ou o seu vencimento depende de simples 

interpelação ao devedor, art.º. 777.º, nº. 1 do CC. 

Assim, a prestação não é exigível: 

a) quando se trate de uma obrigação de prazo certo, este ainda, não decorreu, art.º 779.º do CC; 

b) tratando-se de prazo incerto e a fixar pelo tribunal, artº. 777.º, nº. do CC; 

c) a constituição  da obrigação foi sujeita a condição suspensiva, que ainda não se verificou, art.º 270.º 

do CC e art.º 715.º do CPC. 
31 Tornar certa a obrigação consiste em identificar com rigor o objecto em que há-de consistir. 

A certeza e exigibilidade condicionam a exigibilidade material ou material da pretensão. Quer isto dizer 

se a obrigação não for certa nem exigível que o direito do exequente apesar de reconhecido não deixa que o 

devedor seja executado. 

Não é certa aquela prestação que a determinação/escolha, entre uma pluralidade, ainda não foi feita, art.º 

400.º do CC. 

Obrigações genéricas, art.º 543.º do CC 
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A Liquidez32 

 É obrigação ilíquida, nos termos do direito das obrigações, aquela que tem por objecto 

uma prestação cujo quantitativo não está ainda apurado.  

 

Regime da Liquidação 

 Há três tipos de liquidação: 

 Dependente de simples cálculo aritmético33. Toda a operação de liquidação obedece 

a cálculos previstos na aritmética. Esta assenta em factos oficiosos conhecidos pelo 

tribunal e pelo agente de execução ou em factos que estão abrangidos pela 

segurança do título executivo. 

 Efectuada pelo juiz34. Implica, também cálculos de aritmética, assentes na 

segurança do título executivo.  

                                                           
32 A liquidez - Rui Pinto, Manual, p.237, refere como pressupostos da execução, " o acertamento da obrigação 

cujo objecto não esteja quantificado em face do título". Pressuposto que ditará a "medida do ataque ao 

património do executado" como diz o prof. , evocando o princípio da proporcionalidade, estribando-se no art.º. 

821.º, nº. 3, actual artº. 735.º, nº. 3 do CPC. 

Temos, assim, que liquidez  é sinónimo de quantidade. 

Preliminarmente à execução deve existir uma operação contabilística que nos leve ao quantum da 

obrigação - liquidação - por força do artº. 45.º, nº. 1, actual artº. 10.º, nº. 1do CPC. Esse quantum está fixado e 

definido no título executivo. Um qualquer excesso pode ser sancionado com a improcedência do pedido e 

consequente absolvição do pedido.  

Não pode, assim, o exequente formular pedido ilíquido sem que a liquidação se opere. 

Porém, excepcionalmente, e no sentido do artº. 471, actual 556 do CPC, há três momentos, 

independentemente do título executivo, em que tal pode acontecer na execução: 

a. Pedido de juros vincendos - a liquidação é feita a final, como estabelece o artº. 805.º, nº. 2, actual art.º 

716.º, nº. 2, da competência do A.E. que terá de ter em atenção o título executivo, e os juros subjacentes, nos 

casos do artº. 46.º, nº. 2, actual artº. 703º, nº. 2.; 

b.  Sanção pecuniária compulsória - notificando, o AE, na fase final  o executado e as finanças 

(acrescentamos nós) da liquidação, artº. 805.º, nº. 3 actual 716.º, nº. 3.; 

c. Entrega de uma universalidade -  art.º 805.º, nº. 7, actual 716.º, nº. 7. 
33 Simples cálculo aritmético: cabe ao exequente, no requerimento executivo, efectuar a liquidação, art.º 810, nº. 

1, al. h), actual art.º 724.º, nº. 1, al. h). Nele deverá especificar os valores compreendidos na prestação exequenda 

e concluir com um pedido líquido. Poderá, eventualmente, o exequente fazer um pedido ilíquido quando a 

execução compreenda juros que continuam a vencer-se e serão, na final, calculados pelo agente de execução ou 

haja sanção pecuniária compulsória, artº. 829.º-A, nº. 4 do CC. 

Esta liquidação não tem natureza declarativa por não estarem em causa factos que careçam de prova. 
34 Efectuada pelo juiz - Carece, portanto, de um acerto judicial. O credor tem o ónus de indicar o valor que lhe 

parece adequado aos factos e o devedor o ónus de o contestar os factos ou o valor concluído. É um procedimento 

declarativo próprio chamado de incidente de liquidação. 

No ante-2003, o incidente de liquidação decorria em fase preliminar à execução, independentemente do título. 

Posteriormente a esta data o título executivo passou a ser relevante, como se indica: 

 a liquidação de título que não seja sentença decorre em incidente da própria execução, de acordo 

com o art.º 805.º, nºs. 4 e 5, actual artº. 716, nº. 4; 

 a liquidação de sentença decorre em incidente na acção declarativa respectiva, artº. 47.º, nº. 5 actual 

704.º, nº. 6, com o regime previsto nos arts. 378.º a 380.º, actuais arts. 358.º a 361.º   

Actualmente, as decisões judiciais ou equiparadas para as quais não vigore o ónus de proceder à 

liquidação  no âmbito do processo de declaração possam ser objecto de liquidação pelo incidente do artº. 805.º, 

nºs 4 e 5, actual art.º716.º, nº. 4.( Ex: condenação em pedido de indemnização cível, por tribunal criminal).  
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 Liquidação efectuada por árbitros, nos casos em que a lei expressamente o 

determine ou as partes o convencionem. 

 

Regime de Liquidação Em Sentença 

 O que está em causa, nesta situação, é uma acção declarativa cuja sentença condenou o 

réu em montantes ilíquidos, portanto, a apurar posteriormente, nos termos do art.º 661.º, nº. 2, 

actual art.º, 609.º, nº. 2. 

 À míngua de elementos suficientes para fixar o quantitativo da obrigação, sem que 

esteja em causa a dívida do réu, deve ser efectuada a liquidação na própria acção declarativa, 

prevista no art.º 378.º e seguintes, actual art.º 358.º e ss. Se não for deduzido incidente e se o 

tribunal não tiver elementos para fixar o objecto ou quantidade condenará no que se liquidar 

em execução de sentença. 

 A liquidação, aqui, não é efectuada na própria acção executiva a propor após a 

sentença final mas na acção declarativa donde sairá o título executivo que fundamentará 

aquela. 

 

B) Gerais: A personalidade e capacidade judiciárias, o Ministério Público, o patrocínio 

judiciário e a competência dos tribunais. 

 Os pressupostos processuais gerais são aqueles que concernem tanto à acção executiva 

como a outras acções, nomeadamente à acção declarativa, mas que em relação àquela 

apresentam algumas especificidades. São estes: 

 Pressupostos relativos às partes; 

 A personalidade e a capacidade judiciárias35: têm o seu regime previsto nos 

art.ºs 5.º e 9.º, actuais art.ºs 11.º e 15.º do CPC.  

                                                           
35 Concebe o art.º. 5.º e ss, nº.1, actual artº. 11.º, nº. 1 e ss., que " a personalidade judiciária consiste na 

susceptibilidade de ser parte". E, o nº. 2 daqueles artº.s adiantam que " quem tiver personalidade jurídica tem 

igualmente personalidade judiciária". 

Já a capacidade judiciária, art.º 9.º, nº. 1 e ss, actual artº. 15 e ss., " é a susceptibilidade de, a parte, estar 

por si, em juízo".  

Significa, assim, que têm esta dupla personalidade as pessoas singulares e colectivas (sociedades, 

fundações, institutos e associações). 

De acordo com a lei substantiva civil, as pessoas singulares adquirem a personalidade jurídica no 

momento do nascimento, completo e com vida, artº. 66.ºnº. 1, e cessa com a morte, artº. 68.º, nº. 1, ambos do 

CC.  

Quanto às pessoas colectivas35: 

 As associações constituídas por escritura pública ou por outro meio legalmente permitido gozam de 

personalidade jurídica, art.º 158.º, nº. 1 do CComercial; 

 As fundações adquirem a personalidade jurídica pelo reconhecimento efectuado pela competente 

autoridade administrativa, art.º 158.º, nº. 2 do C.Comercial; 
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 A falta de personalidade e capacidade judiciária na execução se de processo sumário 

se tratar cabe ao agente de execução suscitar ao juiz a sua ocorrência, art.º 855.º, nº. 2, al b) já 

que no processo ordinário há despacho nos termos do artº. 726.º. 

 Legitimidade Processual36 

 A lei substantiva, no artº. 817.º, como princípio geral, estabelece que "…não sendo a 

obrigação voluntariamente cumprida, tem o credor o direito de exigir judicialmente o seu 

cumprimento e de executar o património do devedor, nos termos declarados neste código e 

nas leis de processo". 

 A lei processual, art.º 55.º, nº. 1, actual artº. 53.º, refere que "a execução tem de ser 

promovida pela pessoa que no título executivo figure como credor (legitimidade activa) e 

deve ser instaurada contra a pessoa que no título tenha a posição de devedor (legitimidade 

passiva) ". 

 

 A nossa experiência: pensamos não estar a cometer nenhuma heresia, mas, também, 

não nos atrevemos a dar como exemplo desta legitimidade aberta, por não o ser, a situação de 

um subscritor, por exemplo, em que na livrança se vinculou por André Caetano e, numa fase 

posterior, já como executado, foi submetido a uma cirurgia para alteração do sexo, alterando o 

                                                                                                                                                                                     
 As sociedade comerciais, adquirem a personalidade jurídica a partir da data do registo definitivo do 

contrato pelo qual se constituem, artº. 5.º do CSC. 

Outros casos de extensão da personalidade judiciária de entidades que à partida não a teriam (Eduardo 

Paiva e Helena Cabrita, o Proc. exec. e o AE, 3ª Edição Coimbra Editora, pág. 54: 

 Herança jacente (herança ainda não aceite); 

 Associações sem personalidade jurídica e das comissões especiais; 

 Sociedades civis; 

 Sociedades comerciais, até ao registo definitivo; 

 Condomínio da propriedade horizontal; 

 Navios, nos caos previstos em legislação especial; 

 Sucursais, Agências; Filiais, Delegações ou Representações, quando a acção proceda de facto por elas 

praticado, artº. 7.º, nº. 1 do CPC. 

Valem, para além do regime geral as normas atrás referidas, as normas relativas à representação de 

incapazes, incertos, ausentes e pessoas colectivas e, até, o próprio Estado e outras situações que os arts. 14.º a 

22.º, actuais arts. 20.º a 26.º abrangem. O Ministério Público rege-se pelas normas fixadas nos arts. 15.º, 16.º 17.º 

a 20.º, actuais arts.  21.º, 22.º, 23.º  e 24.º. 

A falta destes pressupostos conferem sustentabilidade ao executado para se opor à execução, excepções 

dilatórias, ao abrigo dos arts. 814.º, nº. 1 al. c), actual art.º 729.º, al. c).por força dos arts. 814.º, nº. 2, 815.º e 

816.º, actuais arts.  857.º, 730.º e 731 
36 Legitimidade processual-Rui Pinto36, referindo-se a estes enunciados diz haver um apelo à literalidade do 

título. Depois, aponta algumas situações, excepcionais, de indeterminação do credor em face do título, apelida de 

"legitimidade aberta". 

Apontamos como excepções à literalidade do título o caso da fiança: o fiador garante com o seu 

património o pagamento de uma dívida que não é sua, artº. 627.º,nº. 1 do CC. 

Outra situação solúvel com um incidente de habilitação de herdeiros se a causa for a morte do devedor 

(art.º 371.º actual art.º 351. 
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nome para Andreia Barroso. Acontece assim uma excepção mais ao princípio da literalidade 

do título executivo 

 

Sucessão na Temporalidade37 

 O art.º 56.º nº. 1, actual art.º, nº. 1 para além de constituir mais uma excepção à 

literalidade do título é considerado como uma extensão da legitimidade ao cônjuge que não 

consta no título.  

 Diferentemente se o tempo de ocorrência do facto sucessório for na pendência da 

execução obriga o exequente a promover o incidente de habilitação de herdeiro. 

 A transmissão pode operar-se já com os bens penhorados. 

 De acordo com Eduardo Paiva e Helena Cabrita, para que se dê a extensão da 

legitimidade processual passiva ao cônjuge executado que não consta no título executivo, 

devem verificar-se, cumulativamente, cinco requisitos38: 

 

Ministério Público 

 O Ministério público tem por incumbência promover a execução por custas e multas 

impostas em qualquer processo, artº. 59.º, actual artº. 57.º. Para além desta legitimidade 

específica para a acção executiva regulam a sua legitimidade processual os arts. 15.º, 16.º, 

17.º e 20.º, os artº. actuais, arts. 21.º, 22.º, 23.º e 24.º. 

 A ilegitimidade das partes constitui uma excepção dilatória de conhecimento oficioso, 

art.º 494.º e 495.º, actuais arts. 577.º e 578.º. Cabe ao juiz, quando insanável e haja lugar a 

despacho liminar, indeferir a petição inicial. 

 

                                                           
37 Este desvio à regra geral é consentido em título executivo que não sentença. Neste caso a execução só 

prossegue contra ambos os cônjuges se ambos tiverem sido condenados na sentença; isto pela razão de que o 

exequente na acção declarativa tendo essa disponibilidade não a exerceu pelo que não lhe é lícito, agora, 

pretender que a execução corra contra ambos. 

A sucessão na obrigação tanto pode ser por acto mortis causa como transmissão por acto inter vivos, artºs 

do CC, nºs. 577.º (cessão de créditos) e 595.º (assunção da dívida). 

A sucessão deve ser deduzida no próprio requerimento executivo cabendo ao exequente enumerar os 

factos constitutivos da sucessão. Ao não fazê-lo corre o risco de fundamentar uma, eventual, dedução de 

oposição à execução por parte do executado invocando uma ilegitimidade singular por falta de sucessão, art.º 

814.º, nº. 1, al. c), actual art.º 729, al. c). 

38.Extensão da legitimidade processual: 

 Tratar-se de dívida comum de ambos os cônjuges; 

 Ser dado à execução título executivo; 

 O exequente alegar fundadamente a comunicabilidade da dívida; 

 O cônjuge do executado ser citado (art.º 825.º, nº. 3m actual art.º741.º, nº. 2) para declarar se aceita a 

comunicabilidade da dívida (20 dias) com a cominação de que, se nada disser, a dívida passa a ser comum, para 

efeitos de execução; e 

 O cônjuge do executado, citado para o efeito, não impugnar a comunicabilidade da dívida. 
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Patrocínio Judiciário39  

 A lei é menos exigente quanto ao patrocínio judiciário em processo executivo do que 

em processo declarativo, arts. 60.º, nº. 1, actual art.º 58.º, nº. 1. 

 Nos termos do artº. 60.º, nº. 1, actual art.º 58.º, nº. 1, é obrigatória a constituição de 

advogado (só advogado), nas execuções de valor superior à alçada da Relação (€ 30 000). 

 Também nas causas de valor inferior à alçada da Relação, mas superior à alçada do 

tribunal de primeira instância (€ 5 000), há patrocínio obrigatório por advogado ou advogado-

estagiário (por advogado em apensos e reclamações de crédito de valor superior à alçada do 

tribunal de 1º. instância). 

 

Pressupostos Relativos ao Tribunal 

  

Competência Internacional 

 O TRP40 que enuncia a "competência internacional dos tribunais portugueses, para as 

execuções baseadas em sentença, restringe-se aos casos em que os bens a executar se 

encontrem em Portugal” e " para as execuções baseadas noutro título, é de aplicar, como 

princípio geral, as normas estabelecidas no artº. 94.º, nº. 3, do Código de Processo Civil".  

  

Competência em Relação à Matéria (Regime na Lei Nº. 63.º/2013, 26.08) 

 Haverá incompetência em razão à matéria quando a execução que deva ser proposta 

em determinado tribunal, com competência especializada, e não o foi ou, ao contrário, a acção 

devia ser proposta num tribunal de competência genérica e foi proposta em tribunal com 

competência especializada. 

 O art.º 77.º e ss. da LOFTJ referem quais os tribunais competentes para cada tipo de 

execuções. 

                                                           
39 Alçadas dos tribunais: Nos termos do artº. 60.º, nº. 1, actual art.º 58.º, nº. 1, é obrigatória a constituição de 

advogado (só advogado), nas execuções de valor superior à alçada da Relação (€ 30 000). 

Também nas causas de valor inferior à alçada da Relação, mas superior à alçada do tribunal de primeira 

instância (€ 5 000), há patrocínio obrigatório por advogado ou advogado-estagiário (por advogado em apensos e 

reclamações de crédito de valor superior à alçada do tribunal de 1º. instância). 

Nas execuções de valor igual ou inferior à alçada do tribunal de primeira instância o patrocínio não é 

obrigatório, podendo as partes pleitear sob o patrocínio de advogado, advogado-estagiário ou solicitador, salvo 

reclamação de créditos superior a € 5 000. 

A falta de patrocínio judiciário segue os trâmites processuais do art.º 33.º, actual artº. 41.º. 

Já a irregularidade do patrocínio está prevista no art.º. 40.º, actual, artº. 48.ºe a sua não regularização dita 

a nulidade de todos os actos praticados no processo pelo mandatário, devendo -lhe ser imputadas as custas e 

condenado ao pagamento das mesmas 
40 Ac. de 30.01.1995/9451021 (Castro Ferreira). 
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Competência em Razão da Hierarquia 

 A incompetência em razão da hierarquia acontece - muito residualmente -, quando a 

execução não é proposta na instância adequada. Temos incompetência hierárquica, por 

exemplo, se a acção executiva deveria ser proposta na 1ª. Instância e foi proposta no Supremo 

ou na Relação.  

 O art.º 91.º, actual art.º 86.º determina que se a acção tiver sido proposta no Tribunal 

da Relação ou no Supremo a competência é a do Tribunal da 1ª. Instância. Os anteriores são 

puros Tribunais de recurso e de resolução de conflitos de jurisdição e de competência.  

 

Competência Interna em Razão do Território 

 A competência em razão do território está regulada nos art.s 90.º e ss., actual arts. 85.º 

e ss.. O título e algumas das suas circunstâncias definem os critérios: 

 A execução de sentença ou de decisão judicial que imponha uma obrigação tem a 

sua competência definida nos arts. 90.º a 93.º e 95.º, actuais arts. 85.º a 88.º e 90.º; 

 A execução de outro qualquer título vem regulada no art.º 94.º, actual art.º 89.º. 

 

Vários são os Critérios da Competência Territorial: 

 Para execução de sentença, é competente o tribunal do lugar em que a causa tenha 

sido julgada, art.º 90.º,nº. 1, actual art.º 85.º, nº. 1; 

 Para execução de sentença proferida em acção proposta nos tribunais superiores é 

competente o tribunal de instância do domicílio do executado, art.º 86.º, actual art.º 

91.º; 

 Para execução de sentenças estrangeiras é competente o tribunal do domicílio do 

executado, artºs. 91.º, ex-vi, artº. 95.º, actuais arts. 86.º ex-vi, art.90.º; 

 Para execução de Entrega de Coisa Certa é competente o tribunal do lugar onde a 

coisa se encontra, art.º 94.º, nº. 2, actual artº. 89.º, nº. 2; 

 Para execução por dívida com garantia real é competente o tribunal do local onde se 

encontre o bem onerado, art.º 94.º nº. 2, actual art.º 89.º, nº. 2, segunda parte;  

 Para as demais situações, sendo o executado pessoa singular é competente o 

tribunal do domicílio do executado ou se executado e exequente residirem nas áreas 

metropolitanas de Lisboa ou Porto o exequente pode optar por intentar a execução 
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no tribunal do lugar onde a obrigação deva ser cumprida, art.º 94.º, nº. 1, actual artº. 

89.º, nº. 1 

 As partes, art.º 100.º, actual art.º 95.º, em prejuízo das regras do artº. 110.º, podem 

convencionar no contrato lugar do cumprimento da obrigação. Supletivamente, na sua falta, a 

lei substantiva dita o local. Todavia a regra a título de exemplo é: 

 No local do domicílio do devedor; 

 No local onde a coisa se encontra se de coisa móvel a entregar se tratar; 

 No local do domicílio do credor, quando a entrega é dinheiro. 

 Quando a execução haja de ser instaurada no tribunal do domicílio do executado, e 

este não tenha domicílio em Portugal, mas aqui tenha bens é competente o tribunal da 

situação dos bens, art.º 94.º, nº. 4, actual art.º 89.º, nº. 3. 
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II Capítulo 

Noção, Natureza e tipos da Acção Executiva, Evolução Histórica da Acção Executiva; 

D/Lei, nº. 38/2003, D/Lei, nº 226/2008 e Alterações pelo NCPC, Dec./Lei nº. 41/2013; 

Penhorabilidade e Impenhorabilidade; Penhora, Extinção e Renovação da Instância. 

 

1. Acção Executiva: Noção, Natureza e Tipos 

Noção de Acção Executiva 

 A definição legal de acção executiva é no-la dada pelo, actual, artº. 10.º, nº.4, que 

corresponde ao antigo artº. 4º., nº. 3 do CPC: Dizem-se "ações executivas" aquelas em que o 

credor requer as providências adequadas à realização coativa de uma obrigação que lhe é 

devida. 

 Certos autores referem a acção executiva como um meio de restauração coactiva de 

situações jurídicas substantivas. Entre esses autores temos, José Maria Gonçalves Sampaio41.  

 Lebre de Freitas42 escreve que a acção executiva tem por finalidade a reparação 

efectiva de um direito violado. Trata-se de providenciar na acção executiva a reparação 

material coativa do direito violado do exequendo. 

 Para Miguel Teixeira de Sousa43 o objecto da acção executiva é, por isso, sempre, (e, 

apenas) um direito de prestação. É uma pretensão, uma vez que, só este direito impõe um 

dever de prestar, dever este que pode ser realizado com coacção. 

 A relevância na aplicação da acção executiva, mais que a origem obrigacional, real, 

familiar ou sucessiva está na existência de um dever de prestar. 

 O Professor Rui Pinto44 chama "... à colação a distinção que alguns autores fazem 

entre execução em sentido próprio, (...) e em sentido impróprio ou lato". 

 A execução improprio sensu, Rui Pinto45, “tem correspondência a qualquer decisão 

judicial - mesmo uma sentença proferida numa ação de mera apreciação ou numa a 

constitutiva (processo declarativo, acrescentamos nós), susceptível de ser executada”. 

 Oferece-nos, Rui Pinto, o exemplo de " a realização, modificação ou cancelamento do 

registo, como consequência de uma sentença de reivindicação ou de divórcio, a celebração de 

um contrato prometido, o cumprimento voluntário da condenação". Entende, ainda, o 

Professor que o cumprimento de " despachos que ordenem produção de prova ou a destruição 

                                                           
41 A Acção executiva e a problemática das execuções injustas"- Scire leges - Edições Livres, cit a p. 33 
42 A  Acção Executiva à luz do Código Revisto", 3º. Ed., Coimbra Editora, 2001, 
43 Acção Executiva Singular" - Lex -, p. 12. 
44 Manual, p. 22  
45 Manual, p. 37, apud, Miguel Teixeira de Sousa 
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de documentos" se enquadram na denominada execução improprio sensu ou sentido 

impróprio ou lato. 

 

Natureza da Acção Executiva 

 A acção executiva assenta em 3 suposições a saber: 

 Haver um direito ou interesse constante em título executivo; 

 Insatisfação da correspectiva prestação; e 

 Haver responsabilidade patrimonial por parte do devedor. 

O legislador na acção executiva tem que ser sensível e considerar os interesses46 em 

contenda procurando uma composição equilibrada no conflito que atenda os pedidos 

do exequente, executado, credores e terceiros. 

 A par da acção executiva singular, outras espécies de acções executivas especiais.  

 

A) As espécies de Execução Civil Universal: 

 Processo especial de insolvência, que veio simplificar formalidades e 

procedimentos, bem como instituir um processo especial de revitalização; 

 Processos especiais de liquidação judicial de patrimónios: seja das sociedades civis 

e comerciais (art.ºs 1122.º a 1130.º do CPC) ou seja o processo especial de 

liquidação de herança vaga em benefício do estado, arts. 1132.º a 1134.º do CPC. 

 

B) Os Processos Especiais de Execução Singular: 

 Processo executivo no âmbito do contencioso administrativo, arts.157 a 179.º do 

Código de processo nos Tribunais Administrativos, Lei nº. 4-A/2003 de 19.02; 

 Processo de execução fiscal, artº.s 148.º a 278.º do Código de procedimento e de 

processo tributário, Lei nº. 15/2001 de 05.06; 

 Processo de execução laboral, arts. 88.º a 98.º -A do Código de Processo do 

Trabalho, ultima alteração de rectificação 86/2009 de 23.11; 

                                                           
46 Da regulação da acção executiva  pelo legislador,  poder-se-á interpretar a sua sistematização em 3 sistemas:  

 a) Execução individual - neste sistema a acção decorre entre o exequente e o executado. Por norma a 

apreensão dos bens são os estritamente necessários à satisfação da dívida exequenda ( artºs. 828.º, nº. 5, 833.º, nº. 

1, 836.º, nº. 2, al.) a do CPC); 

  b) Execução universal - aqui, a execução é extensiva e abrangente a todo o património do executado e 

nela são chamados a intervir todos os credores do executado ( ex: processo especial de falências ); e 

 c) Execução mista ou concursal - Os bens apreendidos são os indispensáveis ao ressarcimento do credor 

e não todo o património do devedor. Os restantes credores têm a faculdade de intervir caso os créditos obedeçam 

a determinados pressupostos. A execução mista é o sistema a que obedece  a lei portuguesa na execução comum 

(art.ºs 821.º, nº. 3 834, nº. 1, e 864.º).  
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 Processo de execução por custas, arts. 35.º e 36.º do Regulamento da Custas 

Processuais, Lei nº. 7/2012 de 13.02; 

 Processo especial de execução por alimentos, arts. 1118.º a 11121.º 

 

Tipos de Acção Executiva:  

 Duas são as espécies de acções executivas consignadas na lei processual, consoante o 

fim a que as mesmas se destinam e a forma processual que lhes são aplicáveis (art.ºs 4.º, nº. 3 

e 45.º, nº. 2, actual nº. 10.º). Temos, deste modo, os critérios do fim e da forma  

  

Quanto ao fim  

 Deve atender-se à pretensão satisfativa. Se a mesma for constituída em 

dinheiro/pecuniária, art.ºs 817.º a 826 do CC, temos a execução para pagamento de quantia 

certa47; 

 Quando a pretensão fica satisfeita com a entrega de coisa determinada ou certa 

(execução específica de prestação da coisa) art.º 827.º do CC, estamos perante uma execução 

para entrega de coisa certa48. 

                                                           
47 A Execução para Pagamento de Quantia Certa ou Pecuniária: esta classificação, por espécie, que constitui o 

seu objecto, faz-se em função da prestação que o mesmo constitui. O exequente pretende ver realizado o 

cumprimento de uma obrigação pecuniária. Obrigação pecuniária é aquela cuja prestação tem por objecto a 

entrega de uma quantia em dinheiro.  

O pagamento da quantia certa tem como objecto a reparação da dívida através da penhora de bens (artº. 

817.º do CC e artº. 821.º do CPC. 

As obrigações pecuniárias constituem uma espécie de obrigação genérica submetidas a um regime 

próprio: 

- Obrigações de quantidade, artº. 550.º e 551.º CC;  

- Obrigações de moeda específica, artº.s 552.º a 557.º, CC; e 

- Obrigações em moeda estrangeira, artº. 558º. do CC.   
48 A execução para Entrega de Coisa Certa ou determinada, prevista na lei substantiva, art.º 827, consiste na 

apreensão da coisa ao executado pelo tribunal - se o exequente tem esse direito -, e, seguidamente, a sua entrega 

ao exequente. Se a coisa a entregar e que se requer não for encontrada no património do executado, pode já não 

existir, o exequente tem a prerrogativa legal de calcular o valor da mesma, assim como os prejuízos da sua não 

entrega até ao ressarcimento da dívida exequenda. Chama-se a esta fórmula compensatória, execução por 

equivalente ou substituição. 

Esta execução por equivalente ou substituição contrapõe-se à execução específica em que se traduz a 

execução para pagamento de quantia certa, tem por base uma obrigação de dare coisa, mesmo que genérica (art. 

539.º e ss do CC) e fungível (artº. 207.º do CC), que não consiste em dinheiro nos termos sobreditos, qualquer 

que seja a obrigação: relação de crédito ou tenha ela correspondência com um direito real. 

Há obrigações genéricas de entrega de coisa certa (ex.: viatura) com determinado género a definir o 

objecto. Impõe-se, agora, a conversão desta em obrigação específica, isto é, individualização da espécie concreta 

do bem corpóreo especificando-o (arts. 541 e 542 do CC). 

A especificação das obrigações de entrega de coisa genérica obtém-se: 

- Através do mecanismo preliminar previsto no artº. 803.º do CPC, uma vez que os critérios de escolha 

previstos no art.º 542.º do CC são, também, aplicáveis à escolha das obrigações alternativas, por via do 

art.º 549.º do CC; 

- Em caso de universalidade, art.º 206.º do CC, por meio do mecanismo preliminar da liquidação, artº. 

805.º, nº. 7 do CPC; 
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 Outra finalidade da execução prende-se com a prestação de facto49, positivo ou 

negativo, fungível ou infungível.  

 

Quanto à Forma 

 No que toca à tramitação do processo executivo comum, para pagamento de quantia 

certa, repristina-se a distinção abandonada em 2003 e regressam as formas ordinárias e 

sumária como se pode ler no artº. 550.º do CPC, de acordo com o título executivo. 

 A forma ordinária é a do juiz e a forma sumária a do agente de execução. 

 Processos executivos especiais - têm uma tramitação específica que a lei prevê e que e 

podemos classificar como: 

 Processos executivos especiais, stricto sensu; 

 Processos mistos; e 

 Actos executivos avulsos.  

 

2. Evolução Histórica da Acção Executiva 

Decreto-Lei, nº. 38/2003, de 08.03. 

 A evolução de todo o Processo Civil, rumo à desjudicialização e ao combate à 

excessiva e rígida jurisdicionalização, iniciou-se com o D/Lei nº. 329-A/95, de 12.12 e, 

posteriormente, pelo D/Lei, nº. 180/96, de 25.09. Complementarmente, surgiu o D/Lei, nº. 

274/97, de 08.10, que alargou o âmbito do processo sumário de execução e pelo D/Lei, nº. 

                                                                                                                                                                                     
- Quando a concentração dependa apenas de operações de contagem, pesagem ou medição, artº. 930.º, nº. 

2, do CPC, no próprio acto de apreensão de bens móveis. 
49 A Execução para prestação de facto 

Esta execução para prestação de facto tem por objecto uma prestação de facere - facto positivo; e non 

facere - facto negativo. Fungível- aquelas em que o devedor pode fazer-se substituir por outra pessoa no 

cumprimento da obrigação exequenda; Infungível - se no cumprimento da obrigação em causa o devedor não 

puder fazer-se substituir por outra pessoa que satisfaça o interesse do credor, arts. 207.º, 828.º e 829.º do CC.  

Em caso de prestação infungível não prestada, voluntariamente, pelo devedor, dá-se a extinção dessa 

obrigação uma vez que o credor não pode obter a sua execução forçada. Esta obrigação, dá lugar a uma outra 

obrigação pecuniária com o credor a ter direito a: 

- Indemnização pelos danos decorrentes do incumprimento - conversão em indemnização substitutiva, art. 

934.º do CPC; 

- Requerer a condenação do devedor ao pagamento de uma quantia por cada dia de atraso e que reverterá, 

igualitariamente, a favor do exequente e do Estado. É a chamada sanção pecuniária compulsória, art.º 

829.º -A do CC. 

Quando a prestação seja fungível o exequente pode requerer que a prestação seja prestada por outrem, 

recorrendo ao património do devedor, art.º 828.º do CC. Neste caso apreendendo e vendendo bens do devedor 

para custear a prestação de terceiro. 

Em casos pontuais, como refere, Manuel Gomes, Da acção executiva, p. 13, em. 17.2.2012, apontamentos 

policopiados, poderá ser difícil distinguir se estamos perante uma prestação de dare ou de facere, tal como 

acontece com a distinção entre o contrato de compra e venda e o contrato de empreitada.   

A fungibilidade/infungibilidade da prestação de facto concerne à pessoa do devedor - subjectiva. 
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269/98, de 01.09 que reformou e revitalizou o processo de injunção e manteve o esquema dos 

actos executivos entregues na íntegra ao poder jurisdicional. O que fundamenta a não 

satisfação dos direitos do exequente em prazo razoável, e leve a uma excessiva morosidade 

que se traduz numa verdadeira denegação de justiça pondo em causa um direito fundamental 

da Constituição que é o acesso à justiça. 

 No uso da autorização legislativa por força da Lei nº. 23/2002, de 21.08, procedeu-se 

às alterações no Código de processo Civil, no Código Civil, no Código do Registo Predial, no 

Código dos Processos Especiais de recuperação da Empresa e de Falência, no Código de 

procedimento e de Processo Tributário, no Código de processo do Trabalho, no Código dos 

Valores Mobiliários e legislação conexa, alterando o regime jurídico da acção executiva. 

 

Causas da Reforma de 2003 – volume de processos 

  As profundas transformações sociais50, operadas na sociedade portuguesa, provocaram 

um forte crescimento do endividamento das famílias e das empresas. 

 Estudos do Gabinete de Política Legislativa e Planeamento revelam que "…em 1990, 

o número de acções executivas entradas foi de 75 862". Já o Ministério da Justiça51, reflecte 

os seguintes números, sobre: 

 

Quadro Nº. 1 - As Acções Executivas Em 2002 

 

Acções Ordinárias Entradas Findas Pendentes 

 165 078 53 683 33 715 

Acções Sumárias 351 702 215 211 140 570 

Total 516 780 268 894 174 285 

 

 

 

Objectivos da Reforma da Acção Executiva 

 1. Implementada pelo D/Lei, nº. 38/2003, e outros diplomas legais, teve, portanto, 

como finalidade primeira: 

                                                           
50A Acção Executiva em Avaliação, Uma Proposta de Reforma, Observatório Permanente da Justiça Portuguesa, 

Centro De Estudos Sociais, Faculdade De Economia, Universidade De Coimbra, Introdução,Abril 2007 
51 Gab. Política Legislativa e Planeamento - Estatísticas da Justiça, 2002) 
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 Libertar o juiz de toda a actividade que não a inscrita na reserva jurisdicional, esta 

confiada pela sua natureza pública aos tribunais, conforme o art.º nº. 202º da CRP; 

 Reduzir a excessiva jurisdicionalização e rigidez da acção executiva; 

 Atribuir a agentes de execução as competências legais para a prática dos actos 

necessários à realização da acção executiva, mantendo a ligação aos tribunais; 

 Desonerar os tribunais do dever da prática de actos externos. 

 Segundo Teixeira de Sousa52 as linhas orientadoras são:  

 Desjudicialização do procedimento de execução; 

 Efectividade das medidas de execução; 

 Acentuação do favor creditoris; 

 Imposição de responsabilidade do exequente por execuções indevidas; e 

 Ampliação do dever de cooperação do executado e preocupação com a 

transparência patrimonial. 

 

3. Entrada em vigor do D/Lei, Nº. 38/2003, de 08.03 e Críticas 

 Aprovado em 20.12.2002, referendado em 21.02.2003 e publicado em 08.03.2003 no 

D.R., com o art.º.23.º deste Decreto a prever seis meses de vacatio legis acontece que o D/Lei, 

nº. 38/2003 entrou em vigor em 15.09.2003. A sua aplicabilidade concerne aos processos 

propostos a partir desta data. 

 

Críticas 

 Segundo Mariana França Gouveia53, entende que esta dinâmica legislativa causa 

“terrível engarrafamento". 

 Lebre de Freitas54 um dos redactores do Decreto (imputava a lentidão da criação de 

juízes de execução e à ineficácia dos meios informáticos, pressupostos inultrapassáveis da 

aplicação eficiente da reforma, sintoma da situação existente no "terreno"). 

 A revista Sub Judice, nº. 29, dedicada à aplicação da reforma, espelhava o pessimismo 

dos diagnósticos de diversas personalidades do mundo forense.  

 Paulo Pimenta55 qualificava a reforma de 2003 como "a pior reforma processual dos 

últimos quarenta anos". 

                                                           
52 Reforma da acção executiva, lex, 2004 
53 A reforma da acção executiva, balanço da reforma da acção executiva, encontro anual 2004) 
54 Balanço da reforma executiva, encontro anual 2004, coimbra editora, 2005 
55 Reflexões sobre a acção executiva, sub judice 29.81-96, 2004, qualificava a reforma de 2003 
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 De uma forma geral, também, os solicitadores de execução no início do arranque da 

reforma estavam cépticos quanto à entrada em vigor da acção executiva nos termos 

preconizados para o qual tiveram formação adequada, tal era o contexto de instabilidade 

reinante nos profissionais do foro. 

 A Comissão de Acompanhamento e Monitorização da Acção Executiva, formada para 

fornecer dados diários ao Ministério da Justiça sobre o andamento e prática da acção 

executiva, apresentou um saldo positivo ao fim de dois meses da entrada em vigor.  

 Todavia “ os problemas começaram a emergir em catadupa denunciando a falta de 

condições para um funcionamento eficaz do novo modelo de acção executiva” 56. 

 O Observatório da Justiça, Coimbra, foi encarregado de diagnosticar as causas do 

falhanço e as medidas para reanimação de um, quase, nado-morto, que a reforma constituía. 

 Numa fase posterior, em 2005, o Governo apresentou um plano de acção para 

descongestionamento dos tribunais, pelo volume de entradas atinentes à acção executiva. Uma 

primeira acção passava pela extinção dos processos executivos, em matéria de custas 

judiciais, cujo valor não ultrapassasse os € 400,00 e que a sua propositura fosse anterior a 30 

de Setembro de 2005. 

 

4. Medidas desbloqueadoras da Reforma Executiva57: 

A. Ganhar tempo e acelerar a acção executiva, com mais automatismos nas aplicações 

informáticas: 

 1. A entrega electrónica do requerimento executivo passa a ser feita exclusivamente 

através da aplicação informática; 

 2. Também o Ministério Público58 passa a enviar o requerimento executivo através da 

aplicação informática; 

  3. Os dados respeitantes aos intervenientes no processo, constantes do requerimento 

executivo electrónico, passam a entrar automaticamente na aplicação informática das custas, 

com eliminação do trabalho correspondente; 

 4. Entra em funcionamento uma rotina informática que impede a designação do 

solicitador de execução, no requerimento executivo, quando este se encontre com a actividade 

suspensa ou interrompida. 

 

                                                           
56 Paula Costa e Silva, A Reforma da Acção Executiva, 3ª. Edição, Coimbra Editora, pág. 13,  2003 
57 www.dgpj.mj.pt/sections/politica-legislativa/anexos/reforma-da-accão 
58 H@bilus/Citius 
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B. As novas tecnologias ao serviço de uma penhora mais rápida e eficaz 

 5. Acesso electrónico aos registos da Segurança Social; 

 6. Acesso electrónico dos solicitadores de execução aos registos de identificação civil; 

7. Acesso electrónico dos solicitadores de execução ao Ficheiro Central de Pessoas 

Colectivas; 

 8. Acesso electrónico aos registos de automóveis, a título definitivo; 

 9. Acesso electrónico dos solicitadores de execução aos dados do registo comercial; 

 10. Acesso electrónico dos solicitadores de execução aos dados do registo predial. 

 

C. Formação para melhor aplicar a Reforma da Acção Executiva 

 11. Formação extraordinária para advogados e solicitadores de execução; 

12. Garante-se igualmente, pelo Centro de Estudos Judiciários (CEJ), a formação de 

magistrados e outros profissionais que actuem no âmbito da acção executiva; 

 13. Rigorosa delimitação das competências dos juízes de execução; 

14. Todos os processos por autuar nas secretarias de execução de Lisboa e Porto serão 

autuados, o mais tardar até ao final de Novembro. Existiam, no fim de Junho. 

 

D. Eliminar as dúvidas, os entraves e os bloqueios que hoje paralisam a acção executiva 

15. O problema da falta de solicitadores de execução em certas zonas do país será 

resolvido, pois todos os agentes de execução passarão a praticar actos de execução em 

qualquer ponto do território nacional; 

 

E. Mais tribunais e equipamentos para desbloquear a acção executiva 

 16. São instalados novos juízos de execução; 

 17. É criado o depósito público de Vila Franca de Xira. 

 

 

 

 

4. 1. Alterações ao CPC operadas por força do D/Lei, nº. 226/2008 de 20.11 

 O preâmbulo do D/Lei, nº. 226/2008, de 20.11, deixa-nos, claramente, perceptível a 

preocupação do legislador no aprofundamento da reforma executiva realizada pelo D/Lei nº. 

38/2003 de 08.03. 
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 Ora, uma das grandes inovações deste mesmo Decreto foi a criação da figura do 

Agente de Execução, emergindo na acção executiva e tornando-se, per si, como o seu grande 

motor, ou como melhor diz, Teixeira de Sousa, como o órgão principal da acção executiva. A 

sua acção é tão profundamente presente e actuante que a acção do juiz, se reporta a decisões 

provocadas de quando em vez e por parte do executado, regra geral. Mas a intervenção é, de 

facto, muito residual concerne à reserva jurisdicional que a CRP lhe confere. 

 Outra preocupação do legislador, no âmbito deste mesmo D/Lei 38/2003, de 15.09 foi 

a criação das secretarias de execução nas comarcas que mais justificavam pelo seu volume de 

trabalho. 

 Voltando ao D/lei, nº. 226/2008, de 20.11 entendo, como modesto agente de execução, 

que este normativo legislativo veio romper, definitivamente, com a preocupação anterior do 

legislador, que era a de evitar soluções extremas que fomentassem o desequilíbrio nos papéis 

desempenhados pelo juiz, pela secretaria e pelo agente de execução.  

 Esta preconizada reformulação legislativa faz naufragar, quase, no seu todo, este 

equilíbrio "desequilibrando-o" pela concessão ao agente de execução, dos mais amplos 

poderes e meios de actuação. O próprio controlo do processo é competência, agora, do agente 

de execução, sendo que o juiz mantém o controlo judicial circunscrito às actuações 

específicas e previstas na lei.  

 Acrescente-se que já, anteriormente no D/Lei, nº. 38/2003, de 15.09 o juiz tinha 

deixado de ter a direcção efectiva do processo e o dever de promover as diligências 

executivas, cometidas, agora ao agente de execução. O juiz, a quem foi suprimido o poder 

geral de controlo, deixou de poder, assim, destituir o agente de execução, com justa causa, 

oficiosamente ou a pedido requerido pelo exequente, art.º 808.º, nº. 4. 

 Essa faculdade de livre destituição foi atribuída ao exequente, art.º 808.º, nº. 6, o que, 

na opinião de alguns autores, coloca o agente de execução na esfera de dependência do 

exequente, como uma espécie de contrato de prestação de serviços. 

  Não podemos deixar de trazer à colação que exequentes houve, a coberto desta 

faculdade, a acenar com o espectro do fim de nomeações se...os seus interesses não fossem 

acautelados conforme o preconizado.  

 Temos, para nós, que esta situação constitui um dos mais negativos e nefastos pontos 

negros desta reforma, inequivocamente equívoca e violadora dos seus princípios de 

transparência e isenção.  
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 “O facto de a destituição se radicar no exequente e não no juiz” diz, José Lebre de 

Freitas59 e pergunta se este situação " ... não se estará comprometendo a isenção do agente de 

execução e a possibilidade dum controlo efectivo da sua execução. " 

 De por nós, de imediato, respondemos, afirmadamente, que sim! 

A responsabilidade civil e que, nos termos gerais, o Estado é com ele civilmente responsável 

perante quem sofra o dano, referindo-se ao agente de execução, nos seus poderes de 

autoridade, quiçá, ilegal por ferir princípios de constitucionalidade. Mas noutro local e com 

mais detalhe debateremos esta situação.  

 A destituição, com justa causa, é de competência da CPEE, órgão com competência 

disciplinar sobre os agentes de Execução, como consta no Capítulo IV deste escrito. 

 Entendemos haver um paradoxal equívoco de poderes, outros e mais poderes 

penderam - falamos de equilíbrios -, para o agente de execução com o próprio reforço 

qualitativo enquanto autoridade, abolindo-se o dever de cumprimento do aterrador e 

traumatizante relatório à secretaria, previsto no artº. 837.º, nº. 1, informando-a, 

periodicamente, das diligências levadas a cabo e quais os motivos da frustração das penhoras. 

A faculdade da não-aceitação da sua designação, art.º 810.º, nº. 12, mantém-se, pelo que esta 

fica sem efeito. 

 O art.º 809.º, nº. 1, al. c) suprime o direito de recorrer das decisões judiciais proferidas 

sobre reclamações dos actos praticados ou de "decisões" do agente de execução, excepto se de 

acto de recusa de requerimento se tratar fundada na insuficiência de título executivo ou não 

falta de exposição dos factos, caso em que é admissível recurso, artº. 811.º, nº. 2. 

 O mesmo já não sucede em caso previsto no art.º 809.º, nº. 1, al. d). Este artº. nas suas 

als. a) e d) prevê a aplicação de multa ao agente de execução em caso de não fundamentar 

devidamente a suscitação de despacho liminar ou outras questões de dúvidas. Na perspectiva 

de agente de execução é uma forma, conseguida, de retrair o agente de execução a não deitar 

mão a este mecanismo legal ou, a fazê-lo, obriga-o a ser cauteloso, ou, ainda, a 

comportamento omissivo de non facere para evitar a multa. 

 

A) Transferência de Competências: do Juiz para o Agente de Execução 

 Entre as normas que passaram a atribuir, especificamente, ao agente de execução 

competências anteriores do juiz, destacam-se: 

                                                           
59 Apreciação do Projecto de Diploma da Reforma da Acção Executiva , in Revista da Ordem dos Advogados, 

ano 68, Vol.I, Janeiro de 2008, 
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  O art.º 824.º, nº. 6, confere ao agente de execução o poder de propor ao juiz a 

redução, por período que considere razoável, da parte penhorável dos rendimentos, 

a requerimento do executado e ouvido o exequente; 

  O mesmo art.º 824.º, no seu nº. 7, pode o agente de execução propor ao juiz o 

afastamento da impenhorabilidade do dinheiro ou do saldo da conta bancária ou a 

redução do limite de impenhorabilidade de um salário mínimo nacional a pedido do 

executado e ouvido o exequente; 

 À parte as eventuais inconstitucionalidades, cremos que o pedido requerido ao agente 

parece servir, tão-somente, para libertar o juiz da verificação dos factos constantes nos meios 

de prova apresentados e criar tensões com o exequente quando a "decisão" não sustentava a 

pretensão por ele apresentada. O juiz, verificada esta contenda entre as partes, podia não ter a 

primeira nem a última palavra relativa à decisão do agente de execução. 

  O art.º 834.º, nº. 3 confere ao agente de execução o poder reforçar ou, até, 

substituir a penhora; 

  O art.º 842.º-A, confere ao agente de execução, a pedido do executado e ouvidos os 

interessados, o poder de fraccionar o prédio objecto de penhora, quando divisível e 

de valor manifesta e excedidamente superior à divida exequenda e dos créditos 

reclamados, bem como; 

  O poder de ordenar o levantamento da penhora sobre alguns dos imóveis 

resultantes da divisão; 

  O art.º. 847.º, nº. 1 confere ao agente de execução o poder de decretar o 

levantamento da penhora, requerida pelo executado, se por acto ou omissão que não 

seja de sua responsabilidade tendentes ao pagamento efectivo do crédito, nos seis 

meses anteriores ao requerimento; 

  O art.º 886.º_C, nº. 1 confere ao agente de execução, o poder de realizar ou 

autorizar a venda antecipada dos bens quando haja manifesta vantagem na 

autorização da venda, em conformidade com o nº. 3 deste artigo, ou por razões de 

conservação ou deterioração ou depreciação desses mesmos bens.  

 Esta apreciação efectuada pelo agente de execução e tratando-se de um conceito 

indeterminado60) deveria ser da competência do juiz. O Professor dá o exemplo de uma 

carteira de acções em que a depreciação pode acontecer. 

                                                           
60 Lebre de Freitas in citada obra 
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   O artsº. 936.º, nº. 1 e 937.º, nº. 1 dão o poder, ao agente de execução, de apurar o 

crédito exequente em situação de prestação de facto por outrem, o que pressupõe, 

também, a liquidação da indemnização moratória a pedir, arts. n.ºs 933º, nº. 1 e 

936.º, nº. 2.  

 Segundo, o Dr. Juiz Pedro Mineiro61 "... pode o contraditório não ser efectivo (posição 

revel do executado) coloca-se nas mãos do agente de execução decisões de natureza 

jurisdicional que podem tornar-se definitivas, com grave prejuízo do executado". 

 

B) Poder de Decisão do AE 

 O art. 827.º, nº. 2, desde que o exequente não se oponha, pode o agente de execução 

decidir o levantamento da penhora sobre o bem do herdeiro; 

 O artº. 856.º, nº. 3, prestação ao agente de execução, das declarações do terceiro 

devedor; 

 O nº. 6 deste mesmo art.º 856.º, autorização para a prática dos actos necessários à 

conservação do direito do crédito penhorado; 

   O art.º 871.º, nº. 2 permite a decisão do agente de execução quanto à sustação da 

execução em que é feita segunda penhora sobre os mesmos bens; 

   O artº. 875.º, nº. 7 a decisão ao agente de execução sobre a suspensão da execução 

sobre o crédito penhorado até ao vencimento, quando seja próxima a data deste; 

 O art.º 882, nº. 1, permite que o agente de execução decida e aceite a admissão do 

pagamento da dívida exequenda em prestações, quando haja acordo entre as partes. 

 

C) Tarefas da Secretaria transferidas para o Agente de Execução  

 Art.º 804.º, nº. 3, promove, o agente de execução, a apreciação judicial da prova 

complementar do título executivo; 

 Art.º 805.º, nº. 2, liquida o agente de execução, no final, os juros da obrigação 

exequenda; 

 Nº. 3 deste art.º 805.º liquida, mensalmente, o agente de execução e no final, as 

quantias devidas a título de sanção pecuniária compulsória: a legal, artº. 829.º-A, 

nº. 4 do CC; e a fixada pelo juiz; 

 Arts. 806.º, nº. 3 e 807.º, nº. 3, introduz, o agente de execução, os dados necessários 

ao registo informático das execuções; 

                                                           
61 Apontamentos policopiados, sd e st. 
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 Art.º 808.º, nº. 2, liquida, o agente de execução, as custas e créditos dos credores; 

 Art.º 811.º, nº. 1, recusa, o agente de execução, o requerimento executivo do 

exequente; 

 Art.º 812.º-D remete, o agente de execução, o processo ao juiz para despacho; 

 Art.º.860.º, nº. 1, apresentação, ao agente de execução, pelo terceiro devedor, do 

documento de depósito da quantia devida ao executado; 

 Art.º 890.º, nº. 1, publicitação, pelo agente de execução, da venda executiva. 

 

D) Normas, Inovatórias, adoptadas pelo D/Lei 226/2008, de 20.11  

 O credor vê-lhe devolvido o direito de escolha da prestação, na obrigação 

alternativa em que as partes confiaram a escolha a terceiro quando este não a 

escolha, o mesmo fazendo quando, havendo vários devedores, não seja possível 

formar maioria para escola que lhes caiba fazer, art.º 803.º, º. 3; 

 O agente de execução tem acesso livre ao registo informático de execuções, art.º 

807.º, nº. 4, al. b); 

 Por força do artº. 808.º, nº. 12, há prazos gerais para o agente de execução; 

 Os arts. 810.º, nº. 6, al. a) e 811.º, nº. 1, al. b) estabelecem que a cópia do título 

executivo pode instruir o requerimento executivo em vez do original. 

  Esta faculdade abala a garantia jurídica e a própria estabilidade processual. Um 

pressuposto processual, tão importante que é o título executivo, não pode ficar na posse de, 

eventuais, exequentes com poucos pruridos, particularmente, quando as tecnologias 

conhecidas permitem o disfarçar dos próprios documentos originais. 

 O requerimento de injunção com fórmula executória, aprovado pelo D/Lei, º. 

269.º/98, de 01.09 é, de acordo com o artº. 814.º, nº. 2 é equiparado a sentença 

judicial. 

 É consabido que a injunção não é um título jurisdicional. Trata-se de um título 

extrajudicial que Manuel Tomé Soares Gomes na sua grelha de análise do título executivo, 

subdivide em títulos negociais. Foi de grande polémica a modalidade escolhida de notificação 

do devedor neste processo, porquanto, previa na sua efetivação que o carteiro declarasse ter 

efectuado o seu depósito na caixa de correio. 

 No novo CPC, este procedimento destinado a exigir o cumprimento de obrigações 

pecuniárias emergentes de contratos, sai reforçado, também por força da prevalência que 

assumiu com a única forma comum a que obedece, agora, o processo declarativo. Este 
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Decreto acolhe um sem número de processos que se enquadre, juridicamente, neste 

normativo.  

 No âmbito das minhas actividades de agente de execução, frequentemente, era 

confrontado com afirmações do executado de que nada sabia, que nada lhe foi notificado 

sobre o processo. 

 Tem, o agente de execução, o prazo de 5 dias para iniciar as consultas e diligências 

prévias à penhora; 

 Restringem, os art.s 833.º, nº. 1 e 834.º, nº. 1, o agente de execução na 

determinação dos bens a penhorar; 

 As mesmas restrições encontra o agente de execução no art.º 833.º-A, nºs. 2 e 

7,quanto à autorização judicial para descoberta de bens penhoráveis registados nas 

bases de dados; 

 A declaração de reconhecimento da dívida vale como título executivo relativo à 

exigência da contraprestação devida pelo executado no próprio processo executivo, 

art.º 859.º, nº. 4;   

 Não necessita de ser requerida a entrega da quantia depositada e do depósito do 

saldo depositado a favor do exequente, arts. 861.º, nº. 3 e 861.-A, nº. 13; 

 Há dispensa de despacho judicial para verificação da conveniência da venda 

conjunta de todas as quotas ou quinhões, quando pretendem os terceiros 

contitulares, art.º 862.º, nº. 4; 

 O valor aquém do qual o meio de venda, por proposta em carta fechada, é 

dispensado e confere ao juiz a possibilidade de não estar presente na abertura das 

propostas é conferido pelo art.º 901.º-A; 

 O art.º 922.º-B restringe o direito de recurso, excepto se de liquidação não 

dependente de simples cálculo aritmético se tratar.  

 

 Nota mais negativa do art.º 808.º nº. 6 – dissecaremos no “Capítulo III”, O agente 

de Execução, o nefasto e, talvez, inconstitucional conteúdo desta norma. Adiantamos, 

contudo, que a livre substituição do agente de execução – qual mandatário -, constitui um 

“tiro no pé” na execução e nos princípios, da igualdade das partes e da independência, uma 

vez que, este normativo cego, entrega, “de bandeja”, o agente de execução na mão de 

exequentes dados a falta de pruridos.  
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4.2. Alterações ao CPC operadas pelo D/Lei, n.º. 41/2013, de 26.06. 

Objectivos do NCPC 

 As alterações impostas e consagradas por esta Lei vão muito para além da sua 

renumeração e de uma nova sistematização. Visa, essencialmente, repor a normalidade na 

acção executiva e na sua tramitação. 

 A este conceito, o agente de execução, aqui escriba, acrescentaria ser esta lei 

processual um travão à desenfreada desjudicialização nos termos em que as margens da 

desjurisdicialização eram, frequentemente ultrapassadas pondo em causa as garantias de 

segurança do cidadão recorrente da justiça. 

 Agentes judiciários há que elevaram a sua voz expressando a sua preocupação pelo 

esbater acelerado entre o que se dizia desjudicialização e a privatização da justiça. 

 O Juiz Desembargador Rui Rangel62 referia que "… a desjudicialização da acção 

executiva (...) tem impedido que o cidadão possa executar o seu direito e receber o seu 

crédito". Acrescentava o Professor naquele artigo de opinião "…mas tão grave quanto a 

desjudicialização formal é a desjudicialização substancial, pautada por um discurso de 

permanente deslegitimação do Poder Judicial". 

 

Alterações Normativas.  

 A este acervo legislativo alguém chamou de a maior reforma desde 1939. 

 Uma das alterações mais significativas na Lei, nº. 41/2013, de 26.06, foi o 

reequilíbrio entre o juiz, o agente de execução e a secretaria. Assim, o oficial de justiça pode 

desempenhar as funções de agente de execução: 

 Em execuções para cobrança de créditos de valor não superior ao dobro da alçada 

do tribunal de 1ª instância (€ 10 000), desde que não resultem de uma actividade 

comercial ou industrial; e 

 Em execuções destinadas à cobrança de créditos laborais de valor não superior à 

alçada da Relação (€ 30 000), art.º 722.º. 

 Este art.º 722.º foi criado especificamente para estas situações e nele o legislado 

procedeu a uma sistematização e aperfeiçoamento quanto às matérias existentes, desde que 

esta figura do agente de execução foi introduzida no ornamento jurídico, art.º t22, nº. 1, als. a) 

c) e d). 

                                                           
62 http://www.cmjornal 
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 Os actos conexionados com o princípio constitucional da reserva jurisdicional ou 

susceptíveis de violar os direitos fundamentais, ficam dependentes de despacho do juiz ou 

julgados por ele, quando o D/Lei, nº. 226/2008 atribuía estas competências ao agente de 

execução: 

a) Adequar o valor da penhora de vencimentos à situação económica e familiar do 

executado, art.º 738.º, nº. 6; 

b) Tutelar os interesses do executado quando estiver em causa a habitação, artº.s 

704.º,nº. 4;785.º, nº. 4 ex-vi, 733.º, nº. 5; 

c) Penhorado, art.º 782.º, nºs 2 e 3; 

d) Autorizar o fraccionamento do prédio penhorado, art.º 759.º; 

e) Aprovar as contas na execução para prestação de facto, art.º, nº. 871.º, nº. 1 e 872.º, 

nº. 1; 

f) Autorizar a venda antecipada de bens penhorados em caso de deterioração ou 

depreciação ou quando haja vantagem na venda antecipada, artº. 814.º; 

g) Decidir o levantamento da penhora em sede de oposição incidental do exequente a 

esse levantamento, perante o agente de execução, na sequência de pedida de 

herdeiro do devedor, art.º 744.º, nº. 3; 

h) Dirigir as diligências de acertamento e liquidação da obrigação, arts. 550.º, nº. 3, 

als. a) e b), 714.º, nº. 1, 715.º e 716.º  

 As competências que se reportam especificamente ao agente de execução, artº. 

720.º e ao juiz, art.º 723.º, mantêm-se. Todavia, emerge a norma do art.º 719.º, de carácter 

geral, que na primeira parte se dirige ao agente de execução usando o critério residual que já 

vigorava "cabe ao agente de execução efectuar todas as diligências do processo executivo que 

não estejam atribuídas à secretaria ou sejam de competência do juiz".  

 A tramitação do processo executivo contempla, agora, a repristinação abandonada 

em 2003, art. 465.º, substituindo a forma única comum pela forma ordinária e 

forma sumária, para pagamento de quantia certa, art.º 550.º, nº. 1; 

 O processo ordinário volta a regra do despacho liminar, art.º, nº. 726.º, nº. 1; 

 A execução de sentença passa a correr nos próprios autos em que foi proferida, art.º 

85.º, nº. 1, ressalvada pelo nº. 2, e art.º 626, nº. 1; 

 A impenhorabilidade de 2/3, do art.º 824.º, actual 738.º consagra agora só a parte 

líquida, isto é, deduzidos os descontos legalmente obrigatórios; 
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 Comunicabilidade da dívida do cônjuge do executado nos títulos extrajudiciais, art.º 

740.º; 

 Abandonada a ordem de prioridade da penhora, art.º 751.º; 

 Penhora de saldos bancários, abolida necessidade de despacho judicial, art.º 780.º; 

 Penhora de veículos automóveis, imobilização, regra da remoção, art.º 768.º; 

 Frustração da citação, via pessoal, fundamenta a extinção, art.º 277.º; 

 Aquisição do bem penhorado pelo exequente em venda por proposta em carta 

fechada, art.º 820.º, nº. 5; 

 Plano global de pagamentos, e suspensão da execução, art.º 882.º a 884.º. 

 

 Nota mais positiva do D/Lei 41/2013: abolição da necessidade de despacho judicial e 

efectuação da penhora de saldos bancários por via electrónica, art. 780.º a que faremos 

referência em sede própria. 

 

 Temos que, esta norma vem agilizar profundamente a execução e dar um contributo 

inestimável à pendência dos processos. 

 Casos havia em que a espera do despacho de deferimento se situava nos dois anos, 

sendo que a penhora de saldos bancários era a última esperança e a derradeira diligência para 

que a execução conhecesse um fim feérico. 

 Recordo que este “parto” tão prolongado constituía, fartas vezes, motivos de pedidos 

de destituição de AEs. E não, fartas vezes, sendo a responsabilidade da demora, exclusiva do 

juiz, era o AE a “vítima” do CPEE e do respectivo processo disciplinar e, algumas vezes, da 

subsequente condenação em multa. Economicamente, este dispositivo é recebido com muito 

agrado por parte do exequente pelas custas subjacentes e de todos conhecidos. Depois a 

eficácia desta penhora, nos termos em que se processava… bem! Era, mesmo, despersuasório!  

 Estranhamos a durabilidade e a revogação tardia daquela norma, mesmo que 

atenuada pelos bem-vindos e bem-facejos suprimentos judiciais. 

 Para uma melhor apreensão aqui se deixa um gráfico com algumas das alterações 

trazidas pela Lei nº, 46/2013 de 26.06, e que instruía um trabalho apresentado e elaborado 

pela Directora de Formação da Câmara dos Solicitadores, Professora Dra. Helena Bruto da 

Costa.  

 

4.3. A. Reequilíbrio de Competências entre o Agente de Execução, o Juiz e a Secretaria 
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Quadro nº. 2 

 

Os documentos particulares deixaram de fazer parte do elenco dos 

títulos executivos (Põe-se a seguinte questão: o credor/portador de um 

documento particular, ex.: confissão de dívida, válido em 31.08.2014 e 

move acção executiva em 2.01.2014, pode como título esse doc.?). 

 

Art.º 703º 

 

O oficial de justiça pode desempenhar, as funções de agente de 

execução, agora, de forma mais abrangente (abrangência, 

negativamente, crucial para o AE). 

 

Art.º 722º. 

Duas são as formas do processo comum ditadas pelas naturezas do 

título e dos bens a penhorar (o valor da execução faz parte da natureza 

do título. Depois, entendemos que a interpretação literal da lei não 

permite que se considere forma de processo a execução de sentença 

judicial condenatória do art.º 626.º) 

 

Art.º 550.º 

 

O processo só se considera apresentado paga que se mostre a 1ª. fase 

dos honorários do AE 

Art.º 726.º/ 6 

e Portaria 

282/2013, 

47.º 

Na forma ordinária o A. E inicia as diligências após a receber da 

secretaria o requerimento executivo, via electrónica, e a notificação 

para citação 

Art.º. 726.º, 

nº. 8 

Princípio da coincidência: 

Na forma sumária (regra) há dispensa de despacho liminar e dispensa 

de citação prévia; 

Na forma ordinária: há sempre despacho liminar e citação prévia 

(regra). 

Art.º 855.º,  

nº. 3 

e 

artº. 726.º 

Nas execuções para entrega de coisa certa e para prestação de facto a 

forma de processo é única. 

Artº. 550.º, 

nº. 4 

É repristinado o termo (abandonado em 2003) embargos de executado, 

como forma de o executado reagir opondo-se à execução e, 

cumulativamente, à execução e/ou à penhora. 

Artº. 728.º e 

Art.º 856.º, 

nº. 1 e 3 

A suspensão imediata da execução, mediante dedução de embargos de Art.º 733.º 
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executado, acontece caso seja prestada caução. 

A ordem de realização da penhora: os bens cujo valor seja de mais 

fácil realização e os bens indicados pelo exequente (com a primeira 

opção a prevalecer sobre a segunda, em caso de colisão). 

Art.751, nº. 1 

e 2 

Dispensa de despacho judicial para penhora de saldos bancários (o 

aspecto mais positivo da reforma na óptica do AE). 

Art.º 749.º, 

nº. 6 a art.º 

780.º 

Precedência, eventual, da imobilização do veículo face à penhora. Artº. 768.º 

 

Levantamento da penhora pelo credor ao fim de 3 meses e outras 

fases/resoluções do processo. 

Artsº. 763.º/4, 

796.º, 797.º, 

855.º/4 e 

750.º 

Possibilidade de aquisição do bem penhorado pelo exequente se 

estiver presente, na venda na modalidade de proposta em carta fechada 

Artº. 820.º, 

nº. 5 

 

Regime próprio da comunicabilidade da dívida ao cônjuge não 

executado. 

Art.º 726.º/ 7, 

740º, 741.º e 

1692.º do CC 

Leilão electrónico como modalidade preferencial da venda. Art.º.837.º e 

P.282/2013 

Quando a execução se fundamente em título de crédito, com o 

requerimento executivo a ser entregue por via electrónico (Portaria nº. 

331-B/2009) o original do título deve ser enviado ao tribunal, por essa 

mesma via. 

 

Art.º 724.º, 

nº. 5 

A citação de pessoas colectivas não necessita de ser por contacto 

pessoal. 

Art.º 246.º 

A redução e isenção da penhora dos rendimentos voltam a ser da 

competência da reserva jurisdicional. 

Art.º 738.º, º. 

6 

A sustação integral dita a extinção da execução, embora possa ser 

renovada, art.º 850.º, nº.5 

Art.º 794.º, 

nº. 4 

O acordo de pagamento faseado da dívida dita a extinção e a penhora 

converte-se em penhor o hipoteca. 

Art.º 806.º, 

nº. 2 e Art.º 

807.º 

Acordo global de pagamento entre as partes e terceiros. Art.º 810.º 
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Penhora de salários/rendas/abonos/vencimentos: findo o prazo de 

oposição, as quantias vincendas são adjudicadas ao exequente e a 

execução é extinta se não houver outros bens. 

Art.º 779.º, 

nº. 4, al. b). 

 

 

B) Estrutura das Fases da Acção Executiva 

 Esta estrutura tríptica, como lhe chama Rui Pinto, revestida e completa “quer com os 

actos de controlo oficioso quer com os actos de oposição contraditória, e com as intervenções 

necessárias de terceiros”. 

 Resultaria, assim, no seguinte quadro: 

1ª. Fase introdutória: 

 Petição executiva; 

 Recebimento; 

 Apreciação judicial liminar (eventualmente); 

 Citação; e 

 Oposição (eventualmente). 

2ª. Fase Penhora  

 Actos preparatórios; 

 Actos de penhora; 

 Notificação e oposição do executado/terceiro; 

 Intervenção de credores reclamantes e do cônjuge não executado 

3ª Fase Concurso de credores 

 Intervenção de credores reclamantes e do cônjuge do executado 

4ª. Fase Venda 

5ª. Fase pagamento 

 

C) Formas do Processo Comum para Pagamento de Quantia Certa 

 

Quadro nº. 3 

Execução baseada em: Forma Ordinária 

Regra, arts 724:º e SS  

(Forma do juiz) 

Forma Sumária 

arts. 855.º e SS 

(Forma do AE) 
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Decisão arbitral ou judicial 

(quando não deva ser executada 

no próprio processo (art. 

626.º.2)) 

  

Art.º 550, nº. 2 al. a) 

Requerimento de injunção com 

fórmula executória aposta 

 Art.º 550, nº. 2 al. b) 

 

Título extrajudicial de 

obrigação pecuniária vencida, 

garantida por hipoteca/penhor 

 Art.º 550, nº. 2 al. c). 

Perplexidade: 

A entidade bancária, sem 

aviso prévio, pode executar 

o cliente 

(Rui Pinto diz haver excesso 

de favor creditoris) 

Título extrajudicial de 

obrigação pecuniária vencida 

cujo valor não exceda o dobro 

da alçada do tribunal da 1ª. 

instância 

  

 

Art.º 550, nº. 2 al.d) 

Obrigação alternativa e a 

escolha da prestação pertença 

ao devedor 

Artº. 714º, ex-vi art.º 550.º, nº. 

3, al. a) a contrario 

 

Obrigação condicional ou 

dependente de prestação 

Artº. 715º, ex-vi art.º 550.º, nº. 

3, al. a) a contrario 

 

Obrigação exequenda a liquidar 

na fase executiva que não 

dependa de simples cálculo 

aritmético 

Art.º 550.º, nº. 3, al. b) a   

contrario 

 

Título executivo, que não seja 

sentença, apenas contra um dos 

cônjuges o exequente alegue a 

comunicabilidade da dívida no 

req.executivo 

 

 

Art.º 550.º, nº. 3, al. c) a 

contrario 

 

Execuções movidas, apenas,   
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contra o devedor subsidiário 

que não haja renunciado ao 

benefício prévio da excussão 

prévia 

 

Art.º 550.º, nº. 3, al. d) a 

contrario 

 

Princípio da Coincidência 

 

Há despacho liminar: 

Quando houver citação prévia 

Não há despacho liminar 

Não há citação prévia 

 

 

As outras finalidades do processo comum: 

  - Entrega de Coisa Certa; e 

- Prestação de Facto: seguem a forma única, Art.º 550.º, nº. 4 e, subsidiariamente, na 

parte aplicável as disposições para pagamento de quantia certa, art.º 551.º, nº. 2. 

 

 

 

5. Penhora: Função, Formas, Finalidades e Objecto 

Função/Noção 

 Estabelece o art.º 817.º, do CC, que, não sendo a obrigação voluntariamente cumprida, 

tem o credor, o direito de exigir judicialmente o seu cumprimento e de executar o património 

do devedor, nos termos declarados neste código e nas leis de processo. 

 O legislador ao estabelecer o direito do credor em executar o património do devedor, 

significa que a penhora, o acto executivo por excelência, incide sobre todo o património do 

devedor. Assim, o acto processual de penhora traduz-se num conjunto de actos tendentes à 

apreensão de bens do devedor colocados à ordem do tribunal de execução, destinando-se à 

realização dos fins da acção executiva63, ficando o executado limitado no seu poder de 

disposição quanto a esses bens. 

 O Professor Lebre de Freitas refere que “ (…) é nessa apreensão judicial de bens do 

executado que se traduz a penhora, que é assim o facto fundamental do processo de execução 

para pagamento de quantia certa, aquele em que é mais manifesto o exercício do poder 

coersivo do tribunal…”64. 

                                                           
63 Lurdes Mesquita/Francisco da Rocha, A Acção Executiva  no NCPC, Vida económica, p.52). 
64 A Acção Executiva, Depois da Reforma da Reforma, 5ª. Edª., pp. 205 e 206. 
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 Sem prejuízo deste princípio geral, não nos podemos esquecer que existe um outro, 

consagrado no artigo 601.º do Código Civil e que estabelece o seguinte: “ (…) Pelo 

cumprimento da obrigação respondem todos os bens do devedor susceptível de penhora, sem 

prejuízo dos regimes especialmente estabelecidos em consequência da separação de 

patrimónios.” 

 Neste sentido, “ os bens que, nos termos da lei substantiva, por força do art.º 735.º, 

estão sujeitos à execução são apenas os bens do próprio devedor e aqueles que, 

negocialmente, tenham sido afectados ao cumprimento da obrigação, (…)65.  

 Estabelece ainda o n.º 2, do art.º 735.º, que nos casos especialmente previstos na lei, 

podem ser penhorados bens de terceiro, desde que a execução seja movida contra ele. Por 

terceiro entende-se a pessoa que é distinta do devedor principal, é terceiro na relação 

obrigacional, mas não o é na relação processual da acção executiva, daí que nos termos do 

art.º 56.º, n.º 2, do CPC, terá sempre que ser demandado, sob pena dos seus bens não poderem 

ser penhorados.  

 A lei adjectiva, art.º 735.º, nº. 1 enuncia que "estão sujeitos à execução todos os bens 

do devedor susceptível de penhora que, nos termos da lei substantiva, respondem pela dívida 

exequenda". 

 

Finalidade: 

 A individualização de bens determinados, para a efetivação e modos de realização da 

penhora; 

 A conservação dos bens penhorados, com interesse na situação processual desses 

bens e a sua conservação; 

 A garantia para a satisfação do crédito dado à execução, o que respeita à natureza e 

efeitos da penhora: - artigos 819.º a 822.º do CC 

 Rui Pinto66 refere que o termo penhora "... tanto designa um dado acto processual, 

como uma fase ou conjunto-sequência da actos processuais”. 

 

Objecto da Penhora 

                                                           
65 Acórdão do STJ, de 02.11.1979, in BMJ n.º 291, pág. 429. 
66 Manual, pg.477 
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 Como acto a penhora tem por objecto toda e qualquer situação jurídica activa e 

disponível de natureza patrimonial integrante da esfera jurídica do executado, cuja titularidade 

possa ser transmitida forçadamente nos termos da lei substantiva. 

 O objecto da penhorabilidade obedece a uma delimitação concreta dos bens a penhorar 

em razão de: 

 Limites da lei substantiva; 

 Exclusões objectivas especiais; 

 Proporcionalidade; 

 Adequação 

 

6. A Penhorabilidade/Impenhorabilidade dos Bens e o Princípio da Proporcionalidade 

 Estes dois parâmetros são basilares para determinação do objecto da penhora.  

 O regime jurídico da penhorabilidade assenta a sua organização nas categorias em 

função da natureza dos bens, arts. 735.º a 745.º.  

 

6.1 Impenhorabilidade Resultante da Lei Substantiva 

 Este tipo de impenhorabilidade proveniente da lei substantiva reporta-se aos bens que 

são absoluta ou totalmente impenhoráveis, bem como, àqueles que são subsidiariamente 

penhoráveis. 

 Para o Professor Lebre de Freitas, “ (…) a penhora só faz sentido – só realiza a sua 

função – se incidir em bens susceptíveis de ser objecto de subsequente alienação.67 

 Estabelece o art.º 736.º, que existem bens absolutamente impenhoráveis e bens que são 

isentos de penhora por disposição especial. A alínea a) da disposição legal referida determina 

a impenhorabilidade absoluta das “coisas ou direitos inalienáveis”. 

 Assim, entre outros, são inalienáveis os seguintes bens e direitos: 

 A parte especificada de coisa comum, sem consentimento dos restantes consortes, 

nos termos do art.º 1408.º, n.º 1, do CC; 

 O direito de uso e habitação, previsto no art.º 1488.º, do CC; 

 O direito a alimentos, art.º 2008.º, do CC 

 O direito ao arrendamento habitacional, conforme art.ºs 85.º e 86.º, do RAU; 

                                                           
67  Lebre de Freitas, “A Acção Executiva, Depois da Reforma da Reforma”, 5.ª Edição, pág. 205, 2009, Coimbra 

Editora.  
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 As posições contratuais emergentes do contrato administrativo de prospecção e 

pesquisa de recursos do domínio público, quer na fase de prospecção e pesquisa, 

quer na de exploração, salvo prévia e expressa autorização do membro do governo 

competente, nos termos do art.º 49.º, n.º 1, do DL 90/90, de 16 de Março; 

 A raiz dos bens sujeitos a fideicomisso, previsto no art.º 2292.º, do CC; 

 O direito de sucessão de pessoa viva, nos termos do art.º 2028.º, do CC.  

 São isentos ou impenhoráveis por disposição especial, entre outros, os seguintes 

bens e direitos: 

 Os créditos provenientes do direito às prestações estabelecidas na legislação sobre 

acidentes de trabalho e doenças profissionais, nos termos do art.º 35.º, da Lei 

100/97, de 13 de Setembro. O art.º 12, do D/L nº. 329-A/95 de 12.12, determinava 

a invocabilidade, em processo civil, as disposições constantes em legislação 

especial que estabeleçam a impenhorabilidade absoluta, de quaisquer rendimentos. 

 Temos assim, que os créditos de seguros estão sujeitos aos limites de penhorabilidade 

constantes no artº. 738.º, n.ºs 1 a 3. 

 Os bens pelo mandatário em execução de mandato não representativo, art.º 1184.º, 

do CC; 

 Os géneros e mercadorias depositados nos armazéns gerais, nos termos do art.º 

414.º, do Comercial; 

 Os bens e capitais do Cofre de previdência do Ministério das Finanças, nos termos 

do art.º 2.º, n.º 1, do DL 465/76, de 11 de Novembro; 

 As partes de sócio na sociedade em nome colectivo, art.º 183.º do CSC. 

 

7. Penhora de créditos, art. 773.º e ss. 

 

7.1 Penhora do IVA - Os créditos de IVA, salvo se revestirem a forma de reembolsos 

confirmados e comunicados nos termos previstos no art.º 14.º, do DL 500-M/85, de 30 de 

Dezembro, e sejam oferecidos à penhora pelo próprio sujeito passivo, conforme art.º 8.º, do 

DL 122/88, de 20 de Abril, na redacção dada pelo art.º 6.º, do DL 233/91, de 26 de Junho; 

 Joel Timóteo Ramos Pereira68 interpreta os fundamentos referidos de forma mais 

suave e entende que "…embora o crédito de IVA possa ser meramente contabilístico e 

relativamente penhorável (...) tal alegação só pode produzir efeito jurídico se for produzida no 

                                                           
68 I Jornadas de Estudos dos Agentes de Execução, Espinho, 09.04.2010. 
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prazo de 10 dias a contar da notificação aos Serviços de Reembolso do IVA, nos termos do 

art.º 856.º, actual art.º 773.º ". 

 Oferece-nos, ainda, para melhor esclarecimento sobre a penhora de créditos o Assento 

nº. 2/94, de 25.11.1993, DR,I-A, de 08.02.1994, quanto ao prazo (cinco dias) e advertência de 

cominação de "se haver reconhecida a existência da obrigação nos termos em que o crédito 

foi nomeado à penhora". 

 Ainda, de acordo com Acórdão da Relação do Porto69, "… o silêncio do devedor 

produz um efeito cominatório pleno, equivalente à presunção juris et de jure, isto é, inilidível, 

da existência da obrigação, nos termos da indicação do crédito à penhora".  

 A jurisprudência anterior era no sentido da impenhorabilidade relativa desde que 

fossem oferecidos à penhora pelo próprio credor dos mesmos. A Relação do Porto veio 

contrariar esta posição que o MP sustentava. 

 Joel Timóteo, evocando a CRP, art.º 2º, 20.º, e 62.º, entende haver desconformidade 

com o art.º 8.º do D/L. 122/88 de 20.04 que declara impenhoráveis os créditos do IVA, “a 

menos que sejam oferecidos à penhora pelo próprio sujeito passivo”, entende haver violação 

do "princípio da proporcionalidade e constitui uma intolerável e injustificada limitação à 

realização do crédito".  

 Os móveis e imóveis, cuja utilização seja estritamente indispensável ao 

funcionamento das associações sindicais e patronais, nos termos do art.º 453.º do 

CT; 

 A prestação inerente ao direito do rendimento social de inserção, nos termos do 

art.º 23.º, da Lei 13/2003, de 21 de Maio; 

 Obras inéditas ou incompletas, nos termos fixados no art.º 50º, do CDA. 

 

7.2 Penhorabilidade Relativa dos Subsídios de Férias e Natal 

A nossa interpretação 

 Os subsídios de férias e de natal estão, nos termos do disposto no art. 824.º do CPC, 

actual art.º 738.º, sujeitos à penhora na mesma medida em que o está o (restante) salário. 

 Esta norma tem aplicação relativamente a todas as quantias percebidas pelo executado 

a título de salário e vencimento e quaisquer outras prestações de natureza semelhante, cfr. 

824.º/1 als. a) e b), actual art.º 738ª., nºs 1, 2, 3 e 4. Assim, deverá proceder-se à penhora de 

                                                           
69 Proc.672/07.5TTMAI.B P1 de 01.03.2010 
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1/3, salvaguardados que sejam os limites mínimo e máximo de penhorabilidade impostos pelo 

n.º 2 da norma em análise. 

 Poderá dizer-se que “existem disposições legais especiais que estabelecem a 

impenhorabilidade absoluta de determinados rendimentos, como acontece com os subsídios 

de férias e de natal dos funcionários públicos, com o direito de subsídio de morte de 

funcionário público e a prestação inerente ao direito do rendimento mínimo social de inserção  

 Porém “… não são invocáveis em processo civil as disposições legais que estabeleçam 

a impenhorabilidade absoluta de quaisquer rendimentos, independentemente do seu montante, 

em colisão com o disposto no art. 824.º”. Logo, estes rendimentos estão sujeitos à regra geral 

de penhorabilidade relativa resultante do art. 824.º, n.º1 e 2. 

 Esta solução legal acabou por ser um reflexo da doutrina plasmada nos acórdãos do 

Tribunal Constitucional70, que julgou a inconstitucionalidade da norma do art. 48.º da Lei 

28/84, na medida em que isentava de penhora a parte das prestações devidas pelas instituições 

da segurança social que exceda o mínimo necessário a uma sobrevivência condigna por, por 

um lado, encerrar um sacrifício excessivo do direito do credor e, por outro, atribuir aos 

pensionistas da segurança social um benefício injustificado, em comparação com os 

pensionistas de outras instituições, assim violando o princípio da igualdade”. 

 Entendemos que na qualidade o executado deve perder o estatuto de funcionário 

público. 

 Cremos, ainda, que seria uma violação ao princípio da proporcionalidade, uma 

limitação ao favor creditoris, e, até, uma violação constitucional das normas contidas nos arts. 

2º., 20.º, e 62.º.  

 O direito ao subsídio por morte de funcionário público é inalienável e impenhorável, 

nos termos do art.º 8.º, do DL 223/95, de 8 de Setembro; 

 

            

7.3 Os Subsídios de Férias e de Natal da Função Pública são Inalienáveis e 

Impenhoráveis71! 

 A impenhorabilidade dos subsídios de Natal e de férias, prevista no artigo 17.º do 

Decreto-Lei n.º 496/80, de 20 de Outubro (Regime dos Subsídios de Férias e de Natal para a 
                                                           
70 Ac. 349/91 de 03.07 

71 Parecer da Direcção-Geral do Orçamento (DGO) -Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro. Decreto-Lei n.º 496/80, 

de 20 de Outubro. Interpretação. Dúvidas Direção-Geral da Administração e do Emprego Público 
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Função Pública), mantém-se para os trabalhadores da Administração Pública, agora em 

regime de contrato de trabalho em funções públicas. 

 O Decreto-Lei n.º 496/80, de 20 de Outubro, não foi expressamente revogado pela Lei 

n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro (Regime de vinculação, de carreiras e de remunerações dos 

trabalhadores que exercem funções públicas - LVCR), nem pela Lei n.º 59/2008, de 11 de 

Setembro (Regime do contrato de trabalho em funções públicas – RCTFP). 

 Relativamente a estes diplomas, além de se indicar qual a legislação expressamente 

revogada, é ainda referido que se consideram igualmente revogadas todas as disposições em 

contrário ao regime estatuído pela LVCR e pelo RCTFP. 

 Em referência aos subsídios de Natal e férias, unicamente o RCTFP estabelece quais 

as condições para a sua atribuição, bem como alguns aspectos do seu regime, mas nada sobre 

a situação de (in) penhorabilidade dos mesmos. 

 O Decreto-Lei n.º 496/80, de 20 de Outubro, não se encontra completamente revogado 

e é aplicável aos trabalhadores em contrato de trabalho em funções públicas na parte que 

ainda está em vigor, ou seja, naquela em que não contraria o estabelecido no RCTFP. 

 A entrada em vigor da LVCR e do RCTFP implicou que os trabalhadores da 

Administração Pública transitassem para regimes de vinculação diferentes. 

 Os trabalhadores abrangidos pelo artigo 10.º da LVCR transitaram para o regime de 

nomeação. 

 Os restantes trabalhadores transitaram para o regime de contrato de trabalho em 

funções públicas. 

 A diferenciação na vinculação implicou a sujeição desses trabalhadores a regimes 

específicos que, por vezes, que não só não são coincidentes como também têm suporte legal 

diferenciado. Nesta situação estão os subsídios de Natal e de Férias. 

 De facto, para os trabalhadores nomeados, o regime aplicável consta do Decreto-Lei 

n.º 496/80, de 20 de Outubro, e para os trabalhadores em contrato de trabalho em funções 

públicas o ordenamento disciplinador é o RCTFP. 

 Tal resulta do artigo 80.º da LVCR, e também a contrario do artigo 8.º da Lei n.º 

59/2008, de 11 de Setembro. 

 Os subsídios de Natal e Férias são impenhoráveis para os trabalhadores nomeados, 

conforme previsão expressa do regime que lhes é aplicável e que se encontra consagrado no 

Decreto-Lei n.º 496/80, de 20 de Outubro. 
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 Para os trabalhadores em contrato de «trabalho em funções públicas», a posição atrás 

expendida já não é sustentável, pois o regime que lhes é aplicável - previsto no RCTFP - não 

prevê tal possibilidade. 

 Neste sentido, como acabámos de escrever acima, os subsídios de Natal e de férias 

mantêm-se inalienáveis e impenhoráveis, pois não existe norma em sentido contrário.  

 

7.4 Penhorabilidade de Planos Poupança Reforma (PPR) – art.773º. 

 Os PPRs72 são produtos de poupança constituídos por certificados nominativos de um 

fundo em que o título é representado pela respectiva apólice, de acordo com o D/L, nº. 

158/2002, art.º 1, nºs. 4 e 6. 

 Estes planos de poupança reforma dão lugar a fundos de poupança reforma com 

aplicação sólida e proveitosa de longa duração.  

 

Artigo 4.º Reembolso do valor dos planos de poupança 

1. Sem prejuízo do disposto nos números seguintes, os participantes só podem exigir o 

reembolso do valor do PPR/E nos seguintes casos:  

a) Reforma por velhice do participante; 

b) Desemprego de longa duração do participante ou de qualquer dos membros do seu 

agregado familiar; 

c) Incapacidade permanente para o trabalho do participante ou de qualquer dos 

membros do seu agregado familiar, qualquer que seja a sua causa; 

d) Doença grave do participante ou de qualquer dos membros do seu agregado 

familiar;  

e) A partir dos 60 anos de idade do participante; 

f) Frequência ou ingresso do participante ou de qualquer dos membros do seu 

agregado familiar em curso do ensino profissional ou do ensino superior, quando 

geradores de despesas no ano respectivo.  

 Teríamos, assim, uma impenhorabilidade caso os participantes não oferecessem o 

título desse crédito à penhora, aquando da venda judicial. 

 Todavia, o n.º5 do art.º 4º. abre a seguinte excepção "...fora das situações previstas nos 

números anteriores o reembolso do valor do PPR/E pode ser exigido a qualquer tempo, nos 

                                                           
72 Regulados pelo D/Lei, nº. 205/89, de 27.06. 
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termos contratualmente estabelecidos e com as consequências previstas nos n.os 4 e 5 do 

artigo 21.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais.  

 Atendendo a que a penhora se sobrepõe aos direitos contratuais, e embora o titular saia 

penalizado pelo resgate antecipado que origina a perda dos benefícios fiscais, mas esta 

situação devolve a penhorabilidade aos PPRs, para satisfação do crédito exequendo em 

consonância com o princípio geral da lei civilística do art.º 601.º e da lei adjectiva do art.º 

735.º, nº. 1. 

 Rui Pinto73 ensina-nos que “ não se trata de penhorar a própria posição jurídica”74 Os 

mesmos não poderiam ser penhorados “… já que não seriam susceptíveis de integrar a venda 

judicial executiva”.  

 Acima deixámos o normativo atinente às condições do reembolso dos valores 

capitalizados nos certificados. 

 Temos, em nossa opinião, como momento oportuno e adequado para a referida 

penhora, a data do reembolso dessas mesmos valores. 

 Importante é relembrar que o direito ao reembolso opera por mortis causa, o que 

significa que não há transmissibilidade por actos entre vivos. 

 Para a efectuação da penhora o agente de execução75 determina, por notificação 

pessoal ao devedor, art.º773.º, nº. 1, antigo 856º, nº. 1, de que o crédito fica à ordem do agente 

de execução.  

 Têm, assim, as entidades gestores desses fundos de poupança a obrigação do resgate, 

nos termos do D/L nº. 158/2002, de 02.07, art.ºs 1 a 5. 

 Importante será referir que, se assim não fosse, e a impenhorabilidade fosse uma 

constatação, veriam os devedores um esconderijo seguro do seu património pecuniário, e não 

só, obstando a que o direito dos credores fosse postergado e violado. 

 Por fim, será sensato e justo atender à data do vencimento dos juros para o resgate. 

 Sobre este assunto a jurisprudência: Acórdão da Relação do Porto, 

06.05.2008/0723831 (Maria Eiró) e Acórdão da Relação de Guimarães, 22.03.2006, CJ,II, p. 

268.  

 A propriedade de nome ou insígnia de estabelecimento, nos termos previstos no 

art.º 287.º, do CPI; 

                                                           
73 Manual p.651  
74 Ac.TRL, 23.06.2005, 4218/2005-8 (António Valente) 
75 Ac. STJ, 04.10.2007/07B2645, ( Maria Beleza) 
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 Títulos habilitantes para as actividades de construção, mediação imobiliária e 

angariação imobiliária, DL 12/2004, de 9 de Janeiro e DL 211/2004, de 20 de 

Agosto. 

 A impenhorabilidade por convenção das partes – a lei permite que, por convenção 

entre o devedor e o credor, se limite a responsabilidade a alguns bens daquele, 

sendo estes bens excluídos da sujeição à execução da divida contraída, conforme 

prevê o art.º 602.º, do CC; 

 Os bens deixados em testamento ou doados com cláusula de exclusão de 

responsabilidade por dívidas do beneficiário são impenhoráveis nas execuções 

contra este por dívidas contraídas anteriormente à liberalidade, a não ser que a 

cláusula esteja sujeita a registo e a penhora seja registada antes daquela, nos termos 

do disposto no art.º 603.º, do CC; 

 O art.º 833.º, do CC, prevê a cessão de bens aos credores para estes os alienarem e, 

como o produto da alienação, satisfazerem os seus créditos. Aos credores que não 

intervieram na cessão, é-lhes facultada a possibilidade de penhorar os bens cedidos, 

enquanto a sua alienação não tiver ocorrido. Porém, tal já não ocorre relativamente 

aos credores cessionários e aos posteriores à cessão, pois estes são impenhoráveis- 

 

7.5 Penhora de Saldos Bancários 

  A penhora de saldos bancários, até então regulamentada no artigo 861.º A, passou a 

estar no novo Código de Processo Civil no artigo 780.º. 

 Com a nova redação a penhora de saldos bancários passou a ser feita 

obrigatoriamente por via eletrónica.  

  Outra alteração é que a referida penhora passou a não estar sujeita a prévio despacho 

judicial. 

  Temos, para nós, que esta alteração constitui a mais substancial e a mais positiva de 

todas as alterações que o D/Lei, nº. 41/2013 de 26.06, introduziu no espectro da acção 

executiva, pela: 

 Celeridade processual - o deferimento, para o efeito, chegou a demorar 2 anos; 

 Custos da acção – as acções pendentes do despacho embarateceram, também, pela 

menor durabilidade de contagem dos juros; 

 Pendência dos processos – percebe-se ser a razão primeira desta supressão do 

despacho. 
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  Deste modo, mediante pedido do Exequente e após informação prestada pelo Banco 

de Portugal, o Agente de Execução comunica à instituição de crédito por via eletrónica que 

o saldo existente ou a quota-parte do Executado nesse saldo fica bloqueado desde o dia do 

envio da comunicação. 

  A instituição de crédito é responsável pelos saldos bancários nela existentes, à data 

da comunicação do Agente de Execução e envia um extrato onde constam todas as 

operações que afectem os depósitos penhorados, após realização da penhora. 

 Regra Geral, não é devida remuneração às instituições que prestem colaboração à 

execução, nos termos deste artigo, salvo se o Exequente seja uma sociedade comercial e no 

ano anterior, tiver dado entrada com mais de duzentas acções, injunções, execuções e 

procedimentos cautelares. 

  Feita a penhora e notificada ao Executado, se este não se opuser, ou a referida 

oposição for julgada improcedente, o Agente de Execução entrega ao Exequente as quantias 

penhoradas que, não garantam créditos reclamados, até ao valor da dívida exequenda, 

descontadas as despesas com a execução. 

 Esta medida, tardia, pôs fim: 

 À imensidade de notificações bancárias, com custos elevados, para saber-se da 

existência de saldos; 

 Às inúmeras respostas destas, 15 dias depois, informando por regra, que nenhum 

depósito existia susceptível de penhora; 

 À emissão de inúmeros recibos em contrapartida pelos serviços pagos; 

 Ao pagamento de verbas inúmeras, impenhoráveis, pelos serviços prestados; 

 Ao obsceno pagamento de verbas elevadíssimas dispendidas pelo exequente, para 

em contrapartida receberem a notificação de que estas diligências se revelaram 

infrutíferas; 

 Ao volumoso lote de notificações de um e outro lado. 

Enfim! Tantos custos, tanto trabalho, tanto tempo perdido para tanta ineficácia…! 

Isto, tendo em consideração, mesmo assim, os tardios mas bem-vindos, suprimentos 

judiciais! 

  Nunca percebemos, ab initio, por que a execução não deveria vir instruída com o 

devido despacho judicial a autorizar a penhora de saldos bancários…! 

  Não cremos que toda esta segurança jurídica tenha a ver com os direitos, liberdades e 

garantias fundamentadas na CRP, onde o sacrossanto sigilo bancário se enquadra.  
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  Consabido é que a defesa dos direitos, liberdades e garantias deve constituir a 

preocupação maior do agente de execução no seu múnus de agente judiciário em toda a sua 

actividade. 

  O art.º 12.º, da Declaração Universal dos Direitos do Homem (DUDH), refere que 

“…ninguém sofrerá intromissões arbitrárias na sua vida privada, na sua família, no seu 

domicílio (…) toda a pessoa tem direito à protecção da lei”. 

  Mesmo que, assim, se considere onde se situa, então, o direito do exequente ao 

ressarcimento? Será que esta reserva sigilosa tem razão de ser quando o agente de execução 

pretendia, e só, saber o saldo bancário (não o extracto) e a retenção de um valor, 

correspondente à dívida exequenda? 

  Depois, e sobre o ponto de vista de dignidade e de consequências sociais para o 

devedor, será que o acto de penhora de bens móveis não deverá ser considerado mais 

intrusivo que a penhora de saldos bancários? Imaginem, aqueles que nunca actuaram em 

diligência de execução de penhora de bens móveis, no domicílio do executado, na presença 

de mulher e filhos, o acinte que constitui a presença do agente de execução, a humilhação 

pela presença das forças policiais e/ou a consternação, assistida pelo público sedento de 

ocorrências funestas, pelo aparato de toda a logística envolvente à remoção desses mesmos 

bens…! 

   A mesma dignidade é ferida com a mesma intensidade quando na calha se apresenta 

o acto de penhora de veículo automóvel. Ver este veículo automóvel, em casa ou no trabalho 

bloqueado com o anúncio da sua penhora… e sem citação prévia! É, no mínimo, 

vergonhoso! 

  Estas considerações têm mais relevância e acuidade por se tratar – penhora de bens 

móveis e de veículos automóveis -, de actos que não carecem de despacho judicial. 

  Não menos relevante, e até paradoxal refira-se, é o facto do legislador processual, no 

anterior artº. 834.º, nº. 1, al. a) prescrever que a penhora atinente a depósitos bancários,  

perdoe-se-nos a linguagem desportiva, tem a honra do primeiro lugar do pódio na ordem da 

realização de penhora. 

  O actual, art.º 751.º revogou-o e vinculou o agente de execução às indicações do 

exequente. 

  Rui Pinto76, e nós, também, assim o entendemos que“…a indicação de bens passa a 

ser um verdadeiro ato de nomeação de bens à penhora responsabilizador do exequente”. 

                                                           
76 Notas ao Código de Processo Civil, Coimbra, Coimbra-Editora, p.557 
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  Por fim, e qual a causa por que, só agora, foi abolido o despacho judicial necessário à 

penhora de saldos bancários? É uma causa com rosto, certamente. E o nome desse rosto é… 

lobby bancário. 

 

8. Impenhorabilidade Resultante da Lei Adjectiva ou Processual: Absoluta/ Total e 

Relativa/Parcial 

 As impenhorabilidades processuais podem sem absolutas ou totais, relativas ou 

parciais. 

 

8.1 Absoluta/Total  

 Três são as razões que preenchem a impenhorabilidade absoluta ou total: 

 Ordem moral, art.º 822.º, al. c).e als. e). a g). ; 

 Ordem religiosa, art.º 822, al. d); 

 Ordem humanitária, art.º, 822, al. f) do CC. 

 A impenhorabilidade absoluta ou total de bens significa que estes não podem ser 

penhorados, qualquer que seja a natureza da dívida exequenda. São normas imperativas cujos 

efeitos não estão na disponibilidade do devedor.  

 Os bens sujeitos ao regime da impenhorabilidade, absoluta e total, encontram-se 

arrolados no art.º 822.º, actual art.º 736.º (normas avulsas há que preveem a 

impenhorabilidade dos bens que noutro contexto não o seriam) e, são impenhoráveis por 

motivos que se prendem com interesses colectivos, interesses do executado ou de interesses 

de terceiro, que o nosso sistema jurídico entende que se devem sobrepor aos interesses do 

exequente. 

 Desde logo, a alínea b), do art.º 736.º, estabelece a impenhorabilidade de bens do 

domínio público do Estado e das restantes pessoas colectivas públicas. Os bens do domínio 

público entram-se elencados no art.º 84.º, da CRP: 

 As águas territoriais com os seus leitos e os fundos marinhos contíguos, lagos, 

lagoas e cursos de água navegáveis ou flutuáveis, com os respectivos leitos; as 

camadas aéreas superiores ao território acima do limite reconhecido ao proprietário 

ou superficiário; os jazigos minerais, as nascentes de água mineromedicinais, as 

cavidades naturais subterrâneas existentes no subsolo, com excepção das rochas, 

terras comuns e outros materiais habitualmente usados na construção; 

 As estradas; 
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 As vias-férreas, e outros bens que assim sejam classificados. A alínea c), do mesmo 

artigo, estabelece a impenhorabilidade de objectos cuja apreensão seja ofensiva dos 

bons costumes ou careça de justificação económica, pelo seu diminuto valor venal. 

Esta impenhorabilidade resulta da salvaguarda da reserva da vida privada do 

executado, já que a possibilidade destes bens serem penhorados, não representa 

qualquer vantagem para a satisfação do crédito do exequente. 

 Estabelece a alínea d), a impenhorabilidade de objectos especialmente destinados ao 

exercício do culto público, em cumprimento do direito constitucionalmente protegido, o da 

liberdade religiosa, art.º 41.º da CRP. 

 O Juiz Joel Timóteo, refere que, “ (…) não basta que os objectos sejam destinados ao 

exercício do culto público, (um livro ainda que luxuoso e antigo de coros religiosos, imagens 

religiosas, etc. É necessário que já estejam afectos a esse fim, ainda que não se encontrem em 

templos religiosos.”77 

 Os túmulos, previstos na alínea e), do art.º 736.º são igualmente impenhoráveis, mas 

só depois de se encontrarem já no cemitério, caso contrário, é penhorável. 

 A alínea f), da mesma disposição legal prevê a impenhorabilidade de instrumentos e os 

objectos indispensáveis aos deficientes e ao tratamento de doentes, quando a al. f) do anterior 

art.º 802.º tornava impenhoráveis os bens imprescindíveis a qualquer economia doméstica que 

se encontrem na residência permanente do executado, salvo se a execução se destinar ao 

pagamento desses mesmos bens.  

 

8.1.1. O que se entende por bens imprescindíveis à economia doméstica?  

 “A jurisprudência tem entendido que são imprescindíveis à economia doméstica 

apenas os bens indispensáveis à sobrevivência com um mínimo de dignidade do executado. 

Assim, constituem bens imprescindíveis, a cama, colchão e respectiva roupa, guarda-roupa ou 

armário, fogão, frigorifico, mesa para tomar refeições, n.º de cadeiras ou bancos 

correspondente ao n.º de pessoas que constituem o agregado familiar e objectos 

indispensáveis à iluminação da casa. Todos os demais bens não se consideram integrados na 

referida alínea, ainda que de diminuto valor – não é imprescindível à economia doméstica, a 

televisão, hi-fi, telemóvel, computador. Podem constituir bens de utilização corrente na 

sociedade actual, mas a penhora implica, em regra, um sacrifício para o executado, devendo 

                                                           
77 Joel Timóteo Ramos Pereira, Juiz de Direito, “Prontuário de Formulários e Trâmites, Volume IV - Processo 

Executivo”, pág. 760, Janeiro 2004, Quid Júris. 
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este sentir a consequência do seu incumprimento, se necessário for, com a apreensão dos bens 

que, não sendo imprescindíveis à economia doméstica, implicam um detrimento para o 

mesmo.78” 

 Analisado este elenco pergunta, este A.E., o que resta que seja passível de penhora?  

 Quando aos instrumentos indispensáveis aos deficientes e os objectos destinados ao 

tratamento de doentes, actual al. f), são impenhoráveis, ainda que a execução se destine ao 

pagamento do valor desses instrumentos ou objectos, por motivos de ordem social e 

humanitária. 

 Rui Pinto79 arruma estes bens, absolutamente impenhoráveis em três grupos: 

1º. Grupo: ofensa dos bons costumes: 

a) Objectos especialmente destinados ao exercício do culto público; 

b) De instrumentos e os objectos indispensáveis aos deficientes e ao tratamento de 

doentes; 

c) Quaisquer outros cuja apreensão viole aquela cláusula geral. 

2.º Grupo: bens cuja apreensão careça de justificação económica- valor venal diminuto; 

3.º Grupo: bens isentos de penhora por disposição da lei (manuscritos inéditos, esboços, 

dissertações de mestrado, desenhos, telas, esculturas, art.º 50.º nº. 1 CDADC). 

 Estes limites têm de ser tidos em linha de conta e remetem-nos para princípios 

constitucionais consubstanciados, desde o artigo primeiro, na dignidade da pessoa humana 

como tal, e da proporcionalidade das restrições aos direitos fundamentais, art.º 18º, nº. 2 da 

CRP.  

 

8.2 Impenhorabilidade Relativa/Parcial 

 A impenhorabilidade relativa de bens, arrolada no art.º 737.º, diz respeito àqueles bens 

que apenas podem ser penhorados caso se verifiquem as circunstâncias expressamente 

previstas ou para pagamento de determinadas dívidas, conforme prevê art.º 737.º, do CPC. 

 Os bens do domínio privado do estado e das restantes pessoas colectivas públicas, 

de entidades concessionárias de obras ou serviços públicos ou de pessoas colectivas 

de utilidade pública, que se encontrem especialmente afectos à realização de fins de 

utilidade publica, salvo se a execução se destinar ao pagamento de dívida onerada 

com garantia real. A possibilidade de penhora já não se verifica no caso previsto no 

                                                           
78 Jurisprudência: Ac. RE 04.04.1989, CJ, II, pág. 283 e Ac. RL 09.07.1985, Tribuna Justiça, 16, pág. 14.78 

79 Manual, p. 502. 
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art.º 867.º, em que a execução para entrega de coisa certa é convolada em execução 

para pagamento de quantia certa, assim como na situação prevista no art.º 752.º, n.º 

1, do CPC, quando os bens onerados não sejam suficientes para a satisfação integral 

do crédito exequendo.  

 Os instrumentos de trabalho e os objectos indispensáveis ao exercício da actividade 

ou formação profissional do executado, considerando as seguintes excepções. 

 Nesta última referência, é possível a penhora por indicação do executado, nos termos 

da alínea a), do n.º 2, do art.º 737.º e art.º 749º, n.º 5, quando a execução se destine ao 

pagamento do preço de aquisição ou reparação desses bens, nos termos da alínea, ou quando 

os bens constituam elementos corpóreos de um estabelecimento comercial, conforme dispõe o 

art.º 737.º, n.º 2, alínea c) e art.º 782.º. 

 

Impenhorabilidade Parcial 

 A impenhorabilidade parcial é regulada pelo art.º 738.º, antigo art.º 824.º incluía 

rendimentos periódicos da causa pessoal; vencimentos; salários; subsídios de férias e de natal; 

prestações sociais; pensões de alimentos; prestações pagas regularmente título de seguros; 

indemnizações por acidente 

 O actual art.º 738.º elimina a referência a "prestações da natureza semelhante 

precisamente" referindo-se, agora, a "prestações de qualquer natureza que assegurem a 

subsistência do executado". 

 A impenhorabilidade prescrita no nº. 1 do art.º 738.º tem como limite máximo 

equivalente a 3 salários mínimos nacionais80, valor esse que actualmente se cifra em € 

1.455,00- 485,00x3, o que significa que o restante acima daquela quantia é penhorável. 

 

Outras alterações significativas: 

 A penhora incide, agora, sobre a parte líquida das prestações após os descontos 

legalmente obrigatórios; 

 O nº. 4 do art.º 738.º é novo e consagra a inaplicabilidade da regra de 

penhorabilidade de 2/3, quando se trate de crédito de alimentos; 

                                                           
80 Exemplo: penhora de um vencimento líquido de € 2 500,00: 

Impenhorável 2/3 o que equivale a € 1 666,66.  

Reduz-se ao limite máximo de 3 salários mínimo (3x485,00=1 455,00) 

Penhorável, portanto,  € 2500,00-€ 1 455,00=€ 1045,00 

Já o limite mínimo equivale a € 485,00 , D/L, nº. 143/2010 de 31.12 e opera quando o executado não tiver outros 

rendimentos e o crédito exequendo não for relativo a alimentos.  
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 No nº. 5 em vez de saldo bancário de conta à ordem, tornou-se mais abrangente 

com a expressão saldo bancário;  

 Contudo, estas regras podem ser objecto de derrogação legal ou judicial. Recorde-se 

que as regras de impenhorabilidade fixadas no n.º 1, do anterior art.º 824.º, deixaram de ser 

absolutas e passaram a estar sujeitas a um limite máximo correspondente a três salários 

mínimos nacionais e, em determinadas circunstâncias a um limite mínimo, mas apenas 

quando o executado não tenha outro rendimento e o crédito exequendo não seja por alimentos, 

nos termos do n.º 2, da mesma disposição legal.81 

 Ponderados o montante e a natureza do crédito exequendo, bem como as necessidades 

do executado e do seu agregado familiar, o juiz pode, a requerimento do executado, reduzir, 

por período que considere razoável, a parte penhorável dos rendimentos e mesmo, por período 

não superior a um ano, isentá-lo de penhora, nos termos do n.º 6, do art.º 738.º 

  

Referência a jurisprudência na óptica da impenhorabilidade parcial 

 A propósito da questão das prestações devidas pelas instituições de segurança social, 

foi suscitada a sua inconstitucionalidade, no que respeita ao confronto do normativo constante 

no art.º art. 45.º, n.º1, da Lei 28/84, de 14 de Agosto, que, então, definia as bases do sistema 

de Segurança Social, com o disposto no art.º 823.º, do CPC, em vigor àquela data.82  

 Da análise de ambas as disposições, concluiu o Tribunal Constitucional83que, 

efectivamente, o regime de prestações devidas pelas instituições de segurança social dispunha 

de um regime mais favorável para os respectivos titulares do que o aplicável às prestações de 

natureza análoga pagas por outras instituições, pois que se para as primeiras se previa a total 

impenhorabilidade, para as demais admitia-se a penhora até 1/3, ou mesmo, até ½, consoante 

a origem da dívida. 

                                                           
81 Artigo 12.º Decreto-Lei 329 – A/95, de 12 de Dezembro. 
82 Art.º 45.º da Lei 28/84, de 14 de Agosto, Impenhorabilidade e intransmissibilidade das prestações1 – As 

prestações devidas pelas instituições de segurança social são impenhoráveis e intransmissíveis.  

2 – A impenhorabilidade das prestações não se aplica em processo de execução especial de por alimentos, 

relativamente a prestações substitutivas de rendimento e até um terço do seu montante. 

Por outro lado, o art. 823.º do CPC, então em vigor e que enumerava os bens e direitos isentos de penhora, 

dispunha, designadamente, o seguinte: 

Bens relativa ou parcialmente impenhoráveis: 1 – Estão também isentos de penhora (…) f) Dois terços das 

prestações periódicas pagas a título de aposentação, reforma, auxílio, doença, invalidez, montepio, seguro, 

indemnização por acidente ou renda vitalícia, e de outras prestações de natureza semelhante (…) 

4 – As quantias e pensões a que se referem as alíneas e) e f) do nº1 podem ser apreendidas até metade, quando a 

execução provenha de comedorias ou géneros fornecidos para alimentação do executado, do seu cônjuge ou dos 

seus descendentes ou descendentes. Nos casos restantes, a parte penhorável das quantias e pensões é fixada pelo 

juiz, segundo o seu prudente arbítrio e tendo em atenção as condições económicas do executado, entre um terço 

e um sexto. 
83Acórdão n.º 411/93, de 29 de Junho 
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 O Tribunal Constitucional84 reiterou a posição aí defendida no sentido de considerar 

constitucionalmente admissível a discrepância entre os regimes aplicáveis às prestações 

devidas pelas instituições da segurança social e àqueles relativos às prestações pagas por 

outras instituições. Um regime de impenhorabilidade total das prestações que, pelo seu 

montante, devam ser objectivamente consideradas como um instrumento de garantia de uma 

sobrevivência minimamente digna dos pensionistas não é materialmente irrazoável ou 

arbitrária e, portanto, não afronta, de todo, o princípio da igualdade, previsto no art. 13.º da 

CRP, o qual, embora proibindo o arbítrio legislativo, rejeitando distinções discriminatórias, 

sem fundamento material bastante, não impede que o legislador ordinário distinga situações. 

 O Tribunal Constitucional acabou, por se pronunciar pela inconstitucionalidade do 

normativo em causa, na medida – e só nessa medida – em que o mesmo consagrava a 

impenhorabilidade de pensões cujo montante ultrapassava o mínimo – o valor do salário 

mínimo nacional ou rendimento mínimo mensal garantido – considerado necessário e 

adequado para garantir uma sobrevivência digna ao pensionista. Nessa medida, o disposto no 

n.º 1 do art. 45.º, da Lei 28/84, 14 de Agosto, contemplava um “privilégio materialmente 

infundado, face ao preceituado nas disposições conjugadas dos artigos 13.º, n.º1 e 62.º, nº1 da 

lei fundamental.”. 

 A propósito do normativo constante no art.º 824.º, do CPC85, o Tribunal 

Constitucional voltou a pronunciar-se sobre a questão da impenhorabilidade de bens. 

 Nesse sentido86, o Tribunal Constitucional veio pugnar pela inconstitucionalidade do 

art. 824.º, n.º 1 e 2, do CPC, na medida em que tais normas admitiam a penhora até 1/3 das 

prestações periódicas pagas a título de aposentação ou de qualquer outra regalia social, 

seguro, indemnização por acidente ou renda vitalícia, ou de quaisquer outras prestações de 

natureza semelhante, de valor não superior ao salário mínimo nacional, em violação do 

princípio da dignidade humana, decorrente do princípio do Estado de direito, constante dos 

                                                           
84 Acórdão n.º 349/91, 03.07 
85 Artigo 824.º, redacção dada pelo DL 329-A795, de 12 de Dezembro, alterado pelo DL 180/96, de 25 de 

Setembro. 

Bens parcialmente impenhoráveis: 1.Não podem ser penhorados: a) Dois terços dos vencimentos ou salários 

auferidos pelo executado; b) Dois terços das prestações periódicas pagas a título de aposentação ou de qualquer 

outra regalia social, seguro, indemnização por acidente ou renda vitalícia, ou de quaisquer outras prestações de 

natureza semelhante. 

2.A parte penhorável dos rendimentos referidos no número anterior é fixado pelo juiz entre um terço e um sexto, 

segundo o seu prudente arbítrio, tendo em atenção a natureza da dívida exequenda e as condições económicas do 

executado. 

3.Pode o juiz excepcionalmente isentar de penhora os rendimentos a que alude o n.º1, tendo em conta a natureza 

da dívida exequenda e as necessidades do executado e do seu agregado familiar. 
86 Acordão n.º 318/99, de 26 de Maio 
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art. 1.º, 59.º, nº2, alínea a) e 63.º, n.º 1 e n.º 3 da CRP. Considerou, o Tribunal Constitucional, 

que, no caso de pensões de valor inferior ao salário mínimo nacional, em vigor no momento, “ 

(…) o encurtamento através da penhora, mesmo de uma parte dessas pensões – parte essa que 

em outras circunstâncias seria perfeitamente razoável, como no caso de pensões de valor bem 

acima do salário mínimo nacional – constitui um sacrifício excessivo e desproporcionado do 

direito do devedor e pensionista, na medida em que este vê o seu nível de subsistência básico 

descer abaixo do mínimo considerado necessário para uma existência com a dignidade 

humana que a Constituição garante.”.  

 Da mesma forma, veio o Tribunal Constitucional87 declarar a inconstitucionalidade, 

com força obrigatória geral, da norma resultante da conjugação da alínea b) do n.º 1 e do n.º 2, 

do art. 824.º do CPC, na medida em que admitia a possibilidade de se penhorar até 1/3 das 

prestações periódicas pagas a título de regalia social ou de pensão, de valor não superior ao 

salário mínimo nacional, quando o executado não dispusesse de outros bens penhoráveis 

suficientes para a satisfação da quantia exequenda. Entendeu o Tribunal Constitucional que a 

admissibilidade de tal normativo legal violava o princípio da dignidade humana, princípio 

basilar do Estado de Direito previsto no art.º 1.º da CRP em conjugação com os art.ºs. 59.º, 

nº2, alínea a) e 63.º, n.º 1 e n.º 3 da Lei Fundamental. Aderindo à fundamentação que esteve 

na origem da declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Acórdão n.º 177/2002, a 

propósito da impenhorabilidade de prestações de cariz social de valor não superior ao salário 

mínimo nacional, quando o executado não possuísse outros bens penhoráveis, o Acórdão n.º 

96/2004, de 11 de Fevereiro, determinou, igualmente, a inconstitucionalidade da norma 

resultante da conjugação, desta feita, entre os n.ºs 1, alínea a) e n.º 2 do art. 824.º do CPC, na 

redacção dada pelo DL 180/96, de 25 de Setembro. Considerou, então, o Tribunal 

Constitucional, que, ao admitir-se a penhora parcial do salário do executado, quando este não 

dispusesse de outros bens penhoráveis para a satisfação do crédito exequendo, privando-o da 

disponibilidade de um rendimento mensal equivalente ao valor fixado para o salário mínimo 

nacional, estar-se-ia a violar o princípio da dignidade humana, base da República Portuguesa, 

resultante da conjugação entre os art.ºs. 1.º, 59.º, n.º 2, alínea a) e 63.º, nº 1 e n.º 3 da CRP.O 

Tribunal Constitucional88 não julgou inconstitucional a norma resultante “ (…) da conjugação 

dos dispostos na alínea a) do n.º 1 e do nº2 do art. 824.º do CPC, na redacção dada pelo 

Decreto-Lei n.º 180/96, de 25 de Setembro, na interpretação de que permite a penhora de 

                                                           
87 Acórdão n.º 177/2002, de 23 de Abril. 
88 Acórdão n.º 657/2006, de 28 de Novembro 
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qualquer percentagem no salário de executados quando tal salário é inferior ao salário mínimo 

nacional ou quando, sendo superior, o remanescente disponível para os mesmos após a 

penhora, fique aquém do salário mínimo nacional.”. Face à discrepância jurisprudencial, entre 

este último Acórdão e aquele proferido em 2004, o Tribunal Constitucional89, que não estando 

em causa o facto de o executado, além do seu vencimento, não possuir outros bens 

penhoráveis, suficientes à satisfação do crédito exequendo, então não haveria que aderir à 

fundamentação invocada pelo Acórdão 96/2004, mas antes tratar os vencimentos e salários de 

forma diferenciada do tratamento conferido às prestações sociais, como as pensões, têm 

naturezas e funções distintas: “O salário mínimo é uma prestação retributiva do trabalho 

equivalente ao mínimo que a ideia de dignidade e valor do trabalho (e não da pessoa humana) 

implicam – ou, se se quiser, repete-se, da pessoa do trabalhador - e que outras razões sociais e 

económicas condicionam, mas não é o critério adequado, e muito menos constitucionalmente 

imposto, para uma abstracta impenhorabilidade total, fundada na protecção da dignidade 

humana.”. 

 

9. Penhorabilidade Subsidiária, art.º 745.º90 

 Como já foi referido, o principio geral de que todos os bens do executado são garantia 

da divida exequenda sofre limitações de ordem substantiva e adjectiva ou processual, donde 

pode resultar a impenhorabilidade decorrente da inalienabilidade de bens. 

 Todavia, existem determinados bens ou um património que apenas podem ser 

penhorados depois de executados outros bens ou outro património primeiramente obrigado e 

se chegar à conclusão que estes últimos são insuficientes para a satisfação do crédito 

exequendo. 

 Rui Pinto91 divide a responsabilidade subsidiária em: 

 Objectiva (real) – tem lugar no interior do património do executado, em resultado 

da separação de patrimónios. Os bens do executado que respondem em segunda 

linha, diz o Professor, são “…uma prognose fundamentada da falta ou insuficiência 

                                                           
89 Acórdão n.º 107/2007, de 14.01 
90 São Devedores Subsidiários: 

 O fiador e o subfiador quando gozam de benefício da excussão prévia, arts. 638.º e 643.º do CC; 

 Os sócios das sociedades civis, art.º 997.ºnº. 1 e 2 e art.º 999.º, nº. 2 do CC; 

 Os sócios das sociedades comerciais em nome colectivo, art.º 175.º, nº. 1 e art.º 183.º, nº. 2 do CSC; e 

 Os sócios comanditados das sociedades comerciais em comandita, artº. 465.º, nº. 1 do CSC. 
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dos bens do executado que poderiam ser executados primariamente…”, art.º 745.º, 

nº. 5; 

 Subjectiva (pessoal) – a subsidiariedade é entre as dívidas de dois sujeitos 

devedores: principal e solidário. 

 São vários os casos de penhorabilidade subsidiária previstos na lei substantiva, entre 

eles: 

 A penhora de bens próprios por dívidas da responsabilidade de ambos os cônjuges e 

penhora de bens comuns por divida da responsabilidade de um dos cônjuges; 

 Penhora de bens quando por lei, há um devedor principal ou um património 

colectivo que responde em primeiro lugar, e um devedor subsidiário com o 

beneficio da excussão prévia; 

 Penhora de bens onerados com garantia real; e 

 Quando estão em causa bens sujeitos à consideração de determinados interesses, em 

que apenas são penhoráveis em último lugar, como é o caso da execução por divida 

pessoal de sócio, de estabelecimento individual de responsabilidade limitada, entre 

outros, como veremos a seguir. 

Penhora de Bens Comuns e Bens Próprios dos Cônjuges 

 Desde logo, a penhora de bens comuns ou próprios de cada um dos cônjuges varia 

consoante o regime de bens e a natureza da dívida. Assim, apenas podemos falar de 

penhorabilidade subsidiária quando vigora entre cônjuges o regime da comunhão de 

adquiridos, art.º 1722.º, 1723.º e 1728.º, do CC e o regime da comunhão geral, art.º 1732.º e 

art.º 1733.º, do CC, já que relativamente ao regime da separação de bens, previsto no art.º 

1735.º, do CC, cada um dos cônjuges conserva o domínio e fruição dos seus bens e cada um 

deles responderá por metade da divida exequenda, conforme dispõe o n.º 2, do art.º 1695.º, do 

CC. 

 Relativamente às dívidas cuja responsabilidade é de ambos os cônjuges encontram-se 

previstas nos art.ºs 1691.º e 1694.º, n.º 1 do CC. A responsabilidade por dívidas atribuída 

apenas a um dos cônjuges é determinada pelo disposto no art.º 1692.º. 1693.º, n.º 1 e 1694.º, 

n.º 2, do CC. Determina o n.º 1 do art.º 1695.º, do CC, que pelas dívidas da responsabilidade 

de ambos os cônjuges respondem os bens comuns do casal, sendo que, se estes forem 

insuficientes, respondem solidariamente os bens próprios de qualquer um dos cônjuges. Por 

                                                                                                                                                                                     
91 Manual, p. 486  
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outro lado, as dívidas da responsabilidade de apenas um dos cônjuges respondem os bens 

próprios do cônjuge devedor, nos termos do art.º 1696.º, n.º 1, 1.ª parte, do CC, e, 

subsidiariamente a meação nos bens comuns, conforme prevê o art.º 1696.º, n.º 1, 2.ª parte, do 

CC. 

 Desta forma, independentemente de a dívida ser da responsabilidade de ambos os 

cônjuges ou de apenas em deles, não é necessário proceder à venda dos bens para se apurar da 

sua insuficiência face à quantia exequenda, é o que resulta do disposto nos art.ºs 751.º, nº.4, 

al. b). 

 A tramitação processual da penhora de bens comuns do casal, em execução movida 

apenas contra um dos cônjuges, independentemente de a dívida ser da responsabilidade de um 

ou de ambos os cônjuges, está prevista no art.º 740.º.  

 Sem prejuízo do disposto no art.º 1696.º do CC, quanto aos bens que respondem 

perante a quantia exequenda, o regime jurídico da penhora de bens comuns do casal está 

dependente de o exequente alegar, ou não, a comunicabilidade da dívida em relação ao 

cônjuge do executado, assim como, de este aceitar, ou não essa comunicabilidade. Nestes 

termos, quando o exequente não tenha alegado a comunicabilidade da divida, e conforme 

dispõe o art.º 741.º, n.º 1 do CPC, a penhora é efectuada de imediato e só depois desta, o 

cônjuge do executado é citado, nos termos do art.º 787 e art.º 786º., nº. 1 al. a), para deduzir 

oposição ou para requerer a separação de bens ou comprovar no processo a pendência de 

acção em que a separação tenha sido requerida. 

 Qualquer um dos cônjuges, incluindo o executado, pode também no prazo de oposição 

art.º 728, requerer a separação de bens ou juntar a certidão de acção pendente, sob pena de a 

execução proceder nos bens penhorados, nos termos do art.º 740.º. 

 Quando o exequente tenha alegado a comunicabilidade da dívida, o que deve fazer de 

forma fundamentada no seu requerimento inicial, o cônjuge do executado é citado para, no 

prazo previsto no art.º728, vir declarar se aceita a comunicabilidade da divida, baseada no 

fundamento alegado pelo exequente. 

 No acto da citação, o cônjuge do executado deve ser advertido da cominação prevista 

no caso de este nada vir dizer aos autos. Neste caso, a dívida será considerada comum para os 

efeitos de execução, sem prejuízo da oposição que contra ela possa ser deduzida, nos termos 

do art.º740, prosseguindo a execução contra o cônjuge do executado, podendo ser 

penhorados, não só os bens próprios do executado, como os bens próprios do cônjuge do 

executado. 
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 Todavia, não basta ao cônjuge do executado invocar a falta de comunicabilidade da 

divida, para que não lhe seja aplicada a cominação já referida, deverá este vir aos autos 

comprovar ter requerido a separação de bens, nos termos do art.º 740, uma vez a recusa da 

comunicabilidade, por si só, não impede que a divida seja considerada comum. 

Penhorabilidade Subsidiária com Excussão Prévia 

 A penhorabilidade subsidiária vem prevista, no art.º 745.º, nos termos do qual os bens 

do devedor subsidiário não podem ser penhorados, na execução movida contra este e o 

devedor principal, enquanto não estiverem excutidos todos os bens do devedor principal, 

desde que o devedor subsidiário invoque, fundadamente, o benefício de excussão no prazo do 

art.º 728.º, nº. 1.  

 Todavia, existem casos que excluem o benefício da excussão prévia, conforme artigos 

640.º e 641.º do CC: 

a) Assunção da obrigação de fiança por parte do fiador a título de devedor principal 

(fiança solidária), artº. 640.º, al. a). 2ª. parte do CC; 

b) Quando o devedor ou o dono dos bens onerados com a garantia não puder, em 

virtude de facto posterior a constituição da fiança, ser demandado ou executado no 

território nacional, al.c) do art.º 640.º do CC; 

c) A renúncia expressa ou tácita por parte do fiador ao benefício de excussão, 

art.ºs 640.º, al. a). 1ª. parte, e 641.º, nº. 2 do CC.  

 O benefício da excussão prévia, previsto no art.º 638.º, do CC, estabelece o benefício 

de o devedor subsidiário recusar pagar a dívida sem prévia excussão de todo o património do 

devedor. Para além deste caso, o n.º 2, do art.º 745.º, nº. 2, vem prever a possibilidade de 

recusa de cumprimento do devedor subsidiário, caso se prove que o incumprimento da 

obrigação ocorreu por culpa do credor, nos termos do art.º 639.º, n.º 1, do CC. A mesma 

situação ocorre, quando esteja em causa dívida onerada com garantia real constituída por 

terceiro, podendo o devedor subsidiário exigir a prévia excussão dos bens sobre os quais a 

garantia real incide. 

 Na responsabilidade subsidiária importa distinguir os casos em que o devedor 

principal e o devedor subsidiário são ambos demandados inicialmente na execução, daqueles 

em que a execução é movida apenas contra o devedor principal e em que a execução é movida 

apenas contra o devedor subsidiário. 
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 No caso de a execução ter sido movida contra o devedor principal e o devedor 

subsidiário, importa distinguir duas situações: 

 Se o devedor subsidiário tiver sido citado previamente, a penhora dos bens deste 

apenas se realiza depois de excutido todo o património do devedor principal, art.º 

745.º, n.º 1, A citação prévia do devedor subsidiário só se realiza no caso de ser 

requerida pelo exequente, e neste caso, o devedor subsidiário tem o ónus de invocar 

o benefício da excussão, no prazo da oposição à execução previsto na 2.ª parte, do 

n.º 1, do art.º 745º. 

 Quando o exequente requer a dispensa de citação prévia do devedor subsidiário, os 

bens deste, apenas podem ser penhorados depois de excutidos todos bens do 

devedor principal, salvo se o exequente provar que o devedor subsidiário renunciou 

ao benefício da excussão prévia, nos termos do art.º 640.º, alínea a), do CC. 

 Quando a execução é apenas movida apenas contra o devedor principal responde o 

seu património, uma vez que na execução não podem ser penhorados bens de terceiro 

(devedor subsidiário) contra quem a execução não foi instaurada. Todavia, se os bens do 

devedor principal forem insuficientes para a satisfação do crédito exequendo, o exequente 

pode requerer, no mesmo processo, caso disponha de título executivo contra o devedor 

subsidiário, art.º 53.º, n.º 1. a citação deste para com este prosseguir a execução, conforme 

previsto no art.º 745.º. 

 Havendo lugar a dispensa de citação prévia, o devedor subsidiário, querendo, pode 

em sede de oposição à penhora: 

 Invocar o benefício de excussão; 

 Requerer o levantamento da penhora quando: 

 No caso de existência de bens do devedor principal, o exequente não tenha movido 

contra este a execução no prazo de 10 dias a contar da notificação de que foi 

deduzida oposição, 

Ou 

 Quando seja manifesto que os bens do devedor principal sejam suficientes para a 

realização dos fins da execução, nos termos do disposto no art.º 745.º, n.º 5.  

 Penhorabilidade de bens em caso de comunhão ou compropriedade92. 

                                                           
92 Situação de Comunhão: quando o executado seja contitular de um património comum (herança, bens comuns 

do casal, entre outros). A penhora de quinhão do executado na herança não implica a penhora dos bens e direitos 

que constituem essa herança mas tão só o direito que o executado tem a receber na partilha. 
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 Quando a penhora verse sobre bens não tem necessariamente que incidir sobre o 

direito real de propriedade, podendo ser penhorados outros direitos reais que incidam sobre os 

mesmos93. O direito de propriedade plena abrange a comunhão na propriedade, 

compropriedade e propriedade horizontal. Quando sobre um bem ou património existam 

vários titulares em regime de comunhão ou compropriedade94, a penhora deve incidir sobre a 

quota ideal respectiva do executado, nos termos do art.º743.º. 

 O art.º 1408.º, n.º 1, do CC, proíbe o comproprietário de alienar ou onerar qualquer 

parte especificada de coisa comum, antes de devidamente partilhada, mas de acordo com 

determinadas condições, é possível a alienação do direito, que corresponde à quota ideal que 

será determinada pela partilha. 

 Por aplicação desta norma substantiva, o art.º 743, dispõe que a penhora em caso de 

comunhão, não pode incidir sobre bens que a integrem. O que pode ser penhorado é o direito 

que o executado tem a partilhar ou dividir o património comum95. 

 Contudo, existe a possibilidade de penhora de todo o bem ou direito indiviso ou 

objecto de património autónomo se todos os respectivos titulares, notificados nos termos do 

art.º 781.º, n.º 1., declararem pretender que a venda tenha por objecto todo o património ou a 

totalidade do bem, nos termos do n.º 2, do mesmo artigo, ex. vi art.º 743.º, n.º 1. Após a 

venda, os contitulares não executados, apesar de não serem sujeitos da relação processual, 

recebem o valor correspondente às suas quotas-partes. 

 A forma de efectivar a penhora passa pelo disposto no art.º 781.º, n.º 1, mediante a 

notificação ao administrador dos bens e aos contitulares, da penhora da quota – ideal. A 

produção dos efeitos da penhora ocorre na data da primeira notificação a que haja lugar ou da 

                                                                                                                                                                                     
Situação de Compropriedade: quando o executado seja proprietário de uma fracção especifica de um prédio 

indiviso, a penhora não incide sobre o bem imóvel, mas apenas sobre a quota-parte que o executado tenha na 

propriedade desse imóvel, (cf. Joel Timóteo, “Penhora em caso de comunhão ou compropriedade” in Prontuário 

de Formulários e Trâmites, Volume IV - Processo Executivo, 2004, pág. 772. 
93 O art.º 2071.º, do CC, dispõe que, em regra os direitos relativos à herança apenas podem ser exercidos 

conjuntamente por todos os herdeiros ou contra todos os herdeiros. Dai que a penhora só pode incidir sobre uma 

parte ideal, devendo os demais herdeiros ser notificados nos termos do art.º 862.º, n.º 1, do CPC, conjuntamente 

com a cabeça de casal. 
94 No caso de execução movida contra comproprietário fossem penhorados bens ou uma parte determinada deles, 

a penhora iria necessariamente incidir sobre bens de terceiros (outros comproprietários), tal não pode acontecer, 

pois apenas é penhorável o direito do comproprietário-executado. 
95 Como patrimónios autónomos apresentam-se, a herança (art.º 2070.º e art.º 2071.º do CC), bens comuns do 

casal cujo regime matrimonial pressuponha a comunhão (art.º 1696.º, do CC), e EIRL (art.ºs 10.º e 11.º, do DL 

248/86, de 25 de Agosto. 
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data de registo da penhora, caso o bem indiviso dever ser objecto de registo, art.ºs 755.º, 772.º 

e 783.º)96. 

 Pode no entanto acontecer, que seja penhorada uma parte específica dos bens indivisos 

ou bens pertencentes ao património comum, ou, penhorada uma quota-parte superior àquela a 

que o executado tenha sobre os bens em comunhão ou em compropriedade, ocorre assim a 

penhora de bens alheios. Neste caso, os contitulares não executados podem reagir deduzindo 

embargos de terceiro, nos termos dos art.ºs 342.º e 343º. 

Neste sentido, o acórdão da Relação do Porto97, quanto à penhora de saldos bancários   

I – Os titulares de conta solidária têm o direito de credito de poderem exigir do Banco 

a restituição integral do depósito, nem sempre coincidindo tal direito com o direito real de 

propriedade ou compropriedade sobre o dinheiro depositado, pois não é legitimo afirmar-se 

que qualquer co-titular da conta solidária é dono do dinheiro depositado.  

II – Dono deste dinheiro é aquele que puder afirmar o seu direito de propriedade ou 

compropriedade sobre ele. 

 III – Podem ser deduzidos embargos de terceiro à penhora de depósitos à ordem, 

conta plural, de natureza solidária, por parte do titular que não tenha a qualidade de 

executado.”98 

 Por outro lado, em sede de oposição à penhora, podendo ser deduzida pelo executado, 

este pode reagir contra a penhora que tenha sido efectuada em excesso ou quando tenha 

incidido sobre uma parte ou bens específicos compreendidos na comunhão ou 

compropriedade, nos termos do art.º 784.º, n.º 1, alínea a), gozando o cônjuge do executado 

de idêntico direito, nos termos do art.º 787.º. 

 O art.º 744.º, do CPC, regula os termos da penhora de bens na execução movida contra 

o herdeiro, por dívidas do autor da herança.  

 Neste sentido, refere Anselmo de Castro que, “ pelas dívidas da herança respondem 

apenas os bens que constituem o património hereditário: princípio da autonomia da herança 

expresso nos art.ºs 2071.º do CC, e 744.º. Sempre que, por nomeação do exequente, sejam 

penhorados bens do herdeiro na execução por divida da herança, este poderá opor-se, 

requerendo o levantamento da penhora.  

                                                           
96 A penhora em “direito de meação” ou em “direito e acção a herança indivisa”, são casos que em si, não têm 

registo, só poderão ter registo se os bens que compõem a herança sejam registados autonomamente. O registo 

não pode ter por objecto a própria universalidade, mas apenas partes certas que a componham (art.º 101.º, alínea 

e), do CRPredial. 
97 13.11.2000, CJ,V,p.188 
98 Cf. Joel Timóteo, “Penhora em caso de comunhão ou compropriedade” in Prontuário de Formulários e 

Trâmites, Volume IV - Processo Executivo, 2004, pág. 773. 
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 Para que o levantamento possa ser ordenado, impõe, porem, a lei ao executado o 

cumprimento do ónus de indicar os bens da herança que tenha em seu poder. Cumprido este 

ónus, se a herança foi aceite a benefício de inventário e o exequente não se opõe ao 

levantamento, com melhor prova, o tribunal defere o requerimento e a penhora é levantada - 

art.º 744.º, n.º 2. Se a aceitação é pura e simples e o exequente se opõe ao levantamento da 

penhora nos bens que nomeou, o executado tem que provar por embargos de terceiro que os 

bens penhorados não provieram da herança e que desta não restam mais do que os indicados – 

alienas a) e b) do n.º 3 do art.º 744.º - sem o que o tribunal não ordena o levantamento da 

penhora realizada.”99 

 Importa aqui referir que, se a penhora tiver recaído sobre os bens próprios do herdeiro, 

o executado pode requerer o seu levantamento, por simples requerimento dirigido ao AE, nos 

termos do n.º 2, do art.º744.º, do CPC. Pese embora, o juiz detenha o poder geral de controlo 

do processo, as diligências executivas são da responsabilidade do AE, sem prejuízo da 

possibilidade das partes reclamarem para o juiz das decisões e dos actos do AE, conforme 

dispõe o art.º 676.º. 

 

Penhorabilidade de bens por dívida pessoal do sócio 

 Cabe à lei substantiva a determinação dos casos em que o sócio pode ser responsável 

pelas obrigações da sociedade. 

 Quanto à responsabilidade pelas obrigações sociais, dispõe o n.º 1 e 4 do art.º 997.º, do 

CC, que a sociedade, e, pessoal e solidariamente os sócios, responderão pelas dividas sociais 

ainda que anteriores à entrada de algum sócio para a sociedade.  

 Porém, nos termos do n.º 2, do art.º 997.º, do CC, o sócio demandado para pagamento 

dos débitos sociais pode exigir a previa excussão do património social.  

 Quanto ao direito do credor particular do sócio, e enquanto não for dissolvida a 

sociedade, há que distinguir duas situações: 

 Se os bens do devedor forem suficientes, o credor particular do sócio só pode 

executar o direito deste aos lucros e à quota de liquidação. 

 Se os outros bens do devedor forem insuficientes, ao credor assiste o direito de 

exigir a liquidação da quota do devedor na sociedade civil, nos termos do art.º 999.º, 

do CC. 

                                                           
99 Abílio Neto, Código de Processo Civil anotado, 22.ª edição, 2009, cit. Anselmo de Castro, “A Acção 

Executiva”, 3.ª edição, pág. 122 
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 Regime idêntico vigora para a sociedade comercial em nome colectivo, conforme 

dispõe o art.º 183.º do CSC, quanto aos sócios comanditados, para a sociedade comercial em 

comandita simples, nos termos do art.º 474.º, do CSC, onde não há representação do capital 

por acções, art.º 465.º, n.º 3, do CSC. E ainda, quanto ao estabelecimento individual de 

responsabilidade limitada, ao qual o seu titular afecta uma parte do seu património, cujo valor 

representa o capital inicial do estabelecimento, como dispõe o art.º 1.º, n.º 2, do DL 248.º/86, 

de 25 de Agosto. 

 

10. Concurso de Credores, arts. 786.ºa 794.º 

 Outro tema complexo e que vamos desmontá-lo para facilitar a sua tramitação na 

óptica e proveito do agente de execução. 

 Tendo em vista acautelar a posição do exequente face aos credores, a fase do concurso 

dos credores tem por fim convocar, mediante citação, os credores que gozem de direito real de 

garantia, registado ou conhecido, sobre os bens penhorados, para que, querendo, reclamem os 

seus créditos com vista a obterem a satisfação deles, na medida do possível, pelo produto da 

respetiva venda, já que esta faz caducar aqueles direitos nos termos do art.º 824.º, n.º 2, do 

CC. 

 O chamamento dos credores privilegiados tem por finalidade a satisfação dos seus 

créditos, pela venda dos bens garantidos legalmente, viabilizando a transmissão livre e 

desonerada. 

 Destina-se, ainda, a chamar o cônjuge do executado nas situações em que estejam em 

causa bens penhorados comuns do casal, art.º. 1696.º, nº. 1 Do CC e, ainda, quando a penhora 

incida sobre bens imóveis ou estabelecimento comercial, art.º 1682.º-A do CC, que o 

executado não possa alienar livremente, nos termos do art.º 786º, nº. 1, al. a). 

 Ao anterior elenco actual código aditou a não admissão de reclamação de créditos pelo 

credor com privilégio creditório mobiliário geral quando a penhora incida sobre " bens 

móveis de valor inferior a 25 UCs, art.º 788.º, nº. 4, in fine.  

 

11. Fase de Pagamento, artigos 795.º a 845.º: Função 

Função da Fase de Pagamento  

 Tem por função específica a satisfação coerciva do direito do exequente, bem como 

dos créditos graduados, seja através da entrega do dinheiro ou da quantia pecuniária 

penhorados, seja através da adjudicação dos bens penhorados ou da consignação dos 
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respetivos rendimentos, seja ainda por via da venda forçada e subsequente pagamento pelo 

produto obtido.  

 A lei, nº. 41/2013 de 26.06, através do art.º 810.º introduziu a figura do acordo global, 

isto é, um acordo abrangente que vai para além estabelecido entre as partes pois os credores 

reclamantes podem ser envolvidos para fixar um plano de pagamento da dívida exequenda 

cujo pagamento foi reclamado em sede de concurso de credores. 

 Em conformidade com o art.º 810.º, nº. 1, este acordo pode consistir numa simples 

moratória, num perdão total ou parcial de créditos, na substituição total ou parcial de garantias 

ou na constituição de novas garantias. 

 Este mesmo acordo pode levar à extinção da execução, art.º 806.º, nº. 2, in fine. O art.º 

882.º, nº. 2 do anterior código ditava a suspensão da execução. A falta de pagamento de 

qualquer das prestações pode levar à renovação da execução, art.º 808.º. 

 A garantia do crédito exequendo, art.º 807.º, nº. 1, atendendo a que a execução se 

extingue, mesmo antes do pagamento integral, converte-se automaticamente em hipoteca 

penhor, caso o exequente declarar que não prescinde da penhora feita na execução. 

 Compete ao agente de execução, art.º 807.º, nº. 4, a comunicação à conservatória 

competente da convolação da penhora em hipoteca e das demais diligências com vista à 

extinção da hipoteca.  

 Havendo renovação da extinção a penhora terá de ser iniciada sobre os bens com 

hipoteca ou penhor. Caso em que os mesmos tenham sido transmitidos a execução seguirá 

directamente contra o adquirente se o exequente quiser fazer valer a garantia, art.º 808.º/ 3. 

 Quanto aos direitos dos restantes credores, art.º 809.º, mutatis mutandis, são os do 

anterior art.º. 885.º, eliminado que foi o nº. 5. 

 A fase do pagamento só se inicia, em regra, depois de findo o prazo para a reclamação 

de créditos, excepto nos casos de consignação de rendimentos, que pode ser requerida pelo 

exequente e deferida logo a seguir à penhora. 

 Como prevê o artigo 795.º do CPC, o pagamento, em sede de execução, ao exequente 

e aos credores graduados pode consistir numa das seguintes modalidades:  

 A entrega de dinheiro - art.º 798.º - consiste no pagamento imediato, nº. 1, por 

conta de moeda corrente penhorada; depósito bancário em dinheiro e crédito 

pecuniário cuja importância esteja depositada; ou entrega de dinheiro, nº. 2, por 

cheque ou transferência bancária.  
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 A adjudicação dos bens penhorados ao exequente ou a credor reclamante - artigos 

799.º a 802.º - consiste na transferência da titularidade desses bens, incluindo 

direitos, para o exequente ou para o credor reclamante provido de garantia real 

sobre os mesmos bens, a título de pagamento coersivo total ou parcial, art.º 799.º. 

 A adjudicação tem o seu lugar, imediatamente após o pagamento integral do preço, 

cumpridas que sejam as obrigações fiscais inerentes à transmissão do bem (não tem 

responsabilidade o A.E. pelo cumprimento defeituoso destas obrigações). 

 O Agente de Execução entrega os bens vendidos ao comprador e emite, a seu favor, o 

respectivo título de transmissão, de acordo com o artº.827º, nº. 1, com os requisitos seguintes: 

 Identificação dos bens transmitidos; 

 Certificação do pagamento do preço ou dispensa do seu depósito; 

 Menção do cumprimento das obrigações fiscais pela transmissão ou da isenção; e 

 Data da adjudicação. 

 Estão excluídos da adjudicação os bens que devam ser vendidos nas bolsas ou sujeitos 

a venda directa, arts.º 830.º 831.º, por força do art.º 799.º,nº. 1. 

 A natureza da adjudicação traduz-se numa dação em cumprimento forçada, já a 

adjudicação de direito de crédito tem a natureza de datio pro solvendo quando requerida pelo 

exequente e os reclamantes não se oponham. 

 Os efeitos substantivos da adjudicação são os mesmos da venda executiva, com as 

adaptações previstas nos arts 824.º e 825.º do CC, ex-vi do art.º 826.º do mesmo código. 

 

A Consignação Judicial de Rendimentos dos Bens Imóveis ou Móveis Sujeitos a Registo 

Penhorados - Artigos 803.º A 805.º  

 Traduz-se na atribuição ao exequente dos rendimentos dos bens imóveis, dos móveis 

sujeitos a registo ou de títulos de crédito nominativos que se encontrem penhorados em 

pagamento de crédito exequendo, conforme artigos 879.º, nº. 1, 881.º, nº. 3 e artigos 656.º e ss 

do CC, quando requerida pelo exequente. 

 Se o executado requerer a venda dos bens penhorados não há consignação de 

rendimentos, art.º 879.º, nº. 2. 

 Manuel Tomé Gomes100 refere que a natureza da consignação de rendimentos em 

execução se traduz numa “dação em função do pagamento de um direito real da consignação 

de rendimentos”, art.º 840.º do CC. 

                                                           
100 Da acção executiva, p.9, apontamento policopiados, 2012, apud, Castro Mendes 
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 A consignação de imóveis é feita por comunicação à Conservatória de Registo Predial 

competente para averbamento à penhora ou averbada aos títulos de crédito nominativos de 

acordo com o art.º 804.º. 

 

Pagamento em Prestações - artigos 806.º a 809.º 

 É possível o pagamento em prestações desde que: 

 O exequente e executado estejam de acordo e comuniquem ao agente de execução o 

plano de pagamento, art.º 806.º, nº. 1; 

 Seja apresentado até à transmissão do bem penhorado ou, em caso de venda até à 

aceitação da proposta mediante carta fechada. 

 

12. A Venda Executiva - artigos 811.º a 845.º: Regime comum/Regime especial 

12.1 Regime Comum 

 

Noção de Compra e Venda - Contrato 

Art.º 874.º do Código Civil 

 “Compra e venda é o contrato pelo qual se transmite a propriedade de uma coisa, ou 

outro direito, mediante um preço.” 

 A venda importa a transmissão da propriedade, consubstanciando, portanto, um 

contrato de natureza real. Deste decorrem vínculos obrigacionais que se traduzem no dever de 

o vendedor entregar a coisa, mediante a entrega do preço pelo comprador.   

 Quando se operou a transmissão da propriedade, ou outro direito, e a obrigação 

voluntária de pagar o preço não foi cumprida pelo devedor, estabelece o art.º 817.º do CC 

(Princípio Geral), do CC que “… tem o credor o direito de exigir judicialmente o seu 

cumprimento e de executar o património do devedor…”. 

 Até à reforma executiva havia a distinção entre o que se chamava venda judicial e 

venda extrajudicial. Não significa que uma seja um acto executivo e a outra que o não seja. 

Ambas o são, obviamente, mas a extrajudicial decorria fora do tribunal e a judicial no próprio 

Tribunal.  
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12.2 Regime especial 

 Na venda executiva há uma transferência coactiva da propriedade pelo 

Tribunal/Agente de Execução/Exequente, traduzindo-se este modo de transferência na 

conclusão do contrato pela aquisição da propriedade.  

 Não se trata propriamente de um contrato, embora existam duas partes: um credor 

(exequente) e um devedor (executado), alguns dos chamados pressupostos contratuais. Mas 

inexistem, todavia, a vontade e a liberdade unilateral da celebração do contrato.  

 Havendo incumprimento o credor da obrigação é investido no direito de agir 

coercivamente contra o devedor, e pela via judicial executar o património na exacta medida 

dos seus interesses creditícios (princípio da instrumentalidade). 

 A venda executiva dos bens penhorados presta-se a, para com o seu produto, efectuar-

se o pagamento da obrigação exequenda, bem como de outras que se possam verificar no 

apenso declarativo de verificação e graduação de créditos.  

 Esses interesses podem ser perseguidos, ainda que os bens estejam na posse de 

terceiros, como estabelece o artº. 818.º do CC, através da penhora dos mesmos. 

 

Efeitos da venda executiva 

 Estabelece o artº. 824.º nº. 1 do CC (Venda em execução), que os direitos do executado 

sobre a coisa vendida são transferidos para a esfera jurídica do adquirente, que pode muito 

bem não ser, directamente, o credor. 

 A venda feita no âmbito do Processo Executivo tem os mesmos efeitos da compra e 

venda, salvaguardando o regime especial que a rege. Tem os mesmos efeitos da compra e 

venda, ou seja, dá-se a transmissão da propriedade como contrato de natureza real. Origina 

vínculos obrigacionais com sinalagma em que ao dever de o vendedor entregar a coisa 

corresponde à obrigação de entrega do preço pelo comprador. 

 Temos assim, na venda executiva, dois momentos distintos: 

 A conclusão do contrato que se dá com a aceitação da melhor proposta, art.º 821.º;   

 Aquisição da propriedade e entrega efectiva com a emissão do título de transmissão 

nos termos do preceituado no art.º 827.º, nº. 2. 

 Esses mesmos bens, nº. 2 do art.º 824.º do CC, são transmitidos: 

 Livres dos direitos de garantia que os onerarem; 

 Livres de direitos reais, desde que não haja registo anterior de arresto, penhora ou 

garantia. 
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           Há, aqui, uma clara intenção de evitar a desvalorização dos bens com a isenção da 

transmissão sem ónus e, por outro lado, excluir os direitos de garantias impondo aos credores 

a obrigação de reclamarem os seus créditos na acção executiva. 

           A intervenção do executado fica restringida, nesta fase, à audição para: 

 Determinação da modalidade de venda; 

 Determinação do valor base dos bens, artº. 812.º n.ºs 1 e 2; e 

 Deliberação sobre as propostas, art.º nº. 821.º nº. 1, e, se estiver presente na 

audiência de abertura das mesmas.  

 José Lebre de Freitas101 chama à colação e interroga-se, atendendo à posição ocupada 

pelo executado na venda executiva e as particularidades deste regime, o ramo de direito em 

que se situa: direito privado ou direito público?  

 Sem as responsabilidades do citado académico, permita-se-nos a afirmação de que se 

estará perante uma transformação camaleónica em que a acção executiva, na sua parte 

introdutória, começa por se posicionar no direito privado, atendendo aos poderes iniciais do 

executado e convola-se em direito público à medida que o Estado vai exercendo o jus imperii. 

 Temos, assim, que o vendedor, nesta espécie de contrato, é o Estado/tribunal/AE, não 

obstante o bem continuar a ser titulado, até ao acto da venda e registo, pelo executado, como o 

estabelece o artº. 824º. nº. 3 do CC e o adquirente/comprador é um terceiro102 nas condições e 

termos definidos no artº. 5º do CRP.  

 

Modalidades de Venda103 

 A venda executiva conhece a sua fase findo que seja o prazo estabelecido para a 

reclamação de créditos, art.º 788º nº.1, sem prejuízo de correr paralelamente ao respetivo 

apenso. 

 

                                                           
101 A Acção Executiva, 5ª. Edição, Coimbra Editora, p. 345.  
102 Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra, de 06.12.2005, proc.2777/05, JTRC ”…que o conceito de 

terceiro para efeitos de registo abrange a venda executiva – concepção ampla - ainda assim, a aquisição realizada 

em segundo lugar necessita do pressuposto da boa-fé para poder usufruir da protecção derivada do registo…!  
103 Estabelece o art.º 811º, as modalidades seguintes:  

a) Venda mediante propostas em carta fechada, art.º 816.º; 

b) Venda em mercados regulamentados, art.º 830; 

c) Venda directa a pessoas ou entidades que tenham direito a adquirir os bens, art.º 831.º; 

d) Venda por negociação particular, arts.º. 832.º e 833.º; 

e) Venda em estabelecimento de leilão, arts.º 834.º; 

f) Venda em depósito público ou equiparado, art.º 836; e 

g) Venda em leilão electrónico, art.º 837.º  
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A Forma da Venda104 

 A regra geral, por força dos artºs 816º, nº. 1 e art.º 822.º, nº.2, no que concerne à venda 

de imóveis é a efectuada por carta fechada. Tem lugar no tribunal, como o dispõe o art.º 800.º 

nº. 3 e art.º 820.º, nº. 1 e 829.º, nº. 2, sendo que na falta do juiz presidida pelo Agente de 

Execução. 

 A venda deverá efectuar-se no tribunal onde decorre o processo e, muito 

excepcionalmente, no tribunal do local onde se situam os bens, para que não haja lugar a 

deprecar actos que se tornem morosos art.º 816.º, nº. 3. 

 

 

Direito de Remissão105 

                                                           
104 Formalidades principais a que a obedece a venda por carta fechada: 

a) A venda começa pelo agendamento do dia e hora para abertura das propostas, designado pelo Juiz, 

art.º 817.º nº. 1, determinado o valor base dos bens a vender, valor esse a anunciar e nunca inferior a 85%, como 

o estabelece o artº. 816.º, nº. 2;  

b) A publicidade da abertura das propostas por afixação de editais a afixar na porta dos prédios 

(urbanos), al. b), nº. 1 do art.º 817º. a vender e dos anúncios em página informática, ou recorrendo a outros meios 

que se mostrem eficazes, com as menções contidas no artº. 817.º, nº. 2, devem obedecer ao prazo previsto no 

art.º 817.º nº. 1, 10 dias de antecipação.  

Torna-se pacífico e obvio que esta medida contribui para o embaratecer da execução; 

c) Do anúncio constam o nome do executado, a identificação do agente de execução, o dia, a hora, e o 

local de abertura das propostas, a identificação sumária dos bens e o valor a anunciar para a venda, art.º 817,nº. 

3; 

d) Compete ao depositário mostrar os bens a quem queira examiná-los, mediante combinação prévia, até 

à audiência de abertura das propostas, art. 818.º, nº. 1; 

e) Deverá notificar-se os preferentes, nos termos e conteúdo do art.º 819.º para, querendo, exercer esse 

direito no acto, caso alguma proposta seja aceite;  

f) É imperativo que os proponentes instruam as propostas com um cheque visado a caucionar 5% sobre 

85% do valor base, á ordem do AE. Em alternativa uma garantia bancária de mesmo valor, conforme os art.ºs 

824.º nº. 1 e artº. 816.º, nº. 2.; 

Esta competência é da responsabilidade do A.E., que deve aferir da regularidade das propostas; 

Torna-se curial pela eficácia do procedimento que o AE se numa de um computador/pen onde gravadas se 

encontrem as possíveis hipóteses  a acontecer o que agiliza e acelere o acto em causa; 

g) As propostas são abertas na presença do juiz, artº. 820.º e , salvo quando seja a venda de 

estabelecimento comercial em causa, e ele não o entenda necessário, art.º 829.º e, poderá haver lugar a licitações 

como estatui o nº3 deste artigo. 

h) Aceite a proposta é notificado o proponente ou preferente para, no prazo de 15 dias, proceder ao 

depósito da totalidade ou montante do preço em falta, artº.824.º nº. 2; 

i) Deliberação pelo exequente, executado e credores sobre as propostas apresentadas, se estiverem 

presentes, se tal não se verificar vence a proposta de maior preço, quanto ultrapasse o valor anunciado para a 

venda, art.º.821.º.; 

j) O preço da venda deverá ser depositado pelo proponente aceite ou pelo preferente. Caso não acontece 

deve o AE determinar que a venda fique sem efeito, art.º 825.º nº. 1, al. a) e atender ao estatuído na al.b) 

dispensando o cumprimento forçado, nos termos da al.c).; 

k) Verificado o depósito e cumpridas as obrigações fiscais emite-se o título de transmissão, art.º 828.º, 

nº. 1 e procede-se ao registo  na conservatória, operando-se automaticamente o cancelamento das inscrições 

referentes aos ónus (penhoras/hipotecas), em conformidade com o art.º 824, nº. 2 do CC.   
 
105 Este direito pode ser exercido: 
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 Este direito consagra-o o art.º 842.º e consiste na faculdade concedida ao cônjuge106, 

aos ascendentes e aos descendentes do executado (parentes em linha recta), em adquirir esses 

mesmos bens tornando-os, portanto, seus, pelo preço porque tenham sido adjudicados ou 

vendidos. 

 O direito de remissão “prefere” ao Direito de preferência, ao ponto de Lebre de 

Freitas107 o “qualificar” de direito de preferência qualificado, na medida em que, em caso de 

concorrência, prevalece sobre o direito de preferência em sentido estrito, artº. 842º. 

 Os dispositivos legais e os momentos para a emissão do título de transmissão são os 

referidos anteriormente. 

 

Direito de Preferência 

 Lebre de Freitas108, deitando mão ao artº. 422.º do CC, escreve que o direito de 

preferência convencional, sem eficácia real, não é reconhecido em processo executivo. Mas 

referindo-se ao direito preferência legal (arrendatário, senhorio, co-proprietário, co-herdeiro) 

e ao direito de preferência convencional que tenha eficácia real já são reconhecidos no 

processo executivo. 

 Nos termos do 892.º, nº. 1 do CPC, são notificados para exercer o direito de 

preferência, estando sujeitos às mesmas regras dos proponentes quanto ao depósito do preço 

em carta fechada, também e segundo as regras da citação, nomeadamente: 

 

Fase de Extinção da Acção Executiva 

 Pela sua importância, especificamente, para a estatística das pendências, deixamos 

aqui um apontamento, também em quadro, da fase de extinção para que dúvidas não haja 

quanto ao time e à competência da extinção da execução. 

                                                                                                                                                                                     
1) até a emissão do título de transmissão ou ao termo do prazo para preferência, no caso do artº. 825.º, nº. 

4, quando a venda se faz por propostas em carta fechada artº. 843, nº. 1 a); 

2) até à assinatura do título de venda, se o houver, ou à entrega do bem, na falta de forma escrita, nas 

outras modalidades de venda, art.º 843.º nº. 1 b).  

No exercício do direito de remissão, o remidor deverá fazer prova do casamento ou parentesco na altura ou 

apresentando-a num prazo razoável, artº. 845.º, nº. 3. 

De igual modo deve depositar o preço, de acordo com o artº.843.º, nº. 2. 

Se exercido o direito em momento ulterior ao do depósito do preço pelo proponente, o remidor, tem que 

depositar, ainda, 5% do valor dos bens que se destinam a indemnizar o proponente vencedor, artº. 843.º, nº. 2.  
106 ( não separado judicialmente de pessoas e bens) 

107 Na obra citada, pág. 333 
108 Obra citada, p. 333 
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 A execução para pagamento de quantia certa extingue-se, artigos 846.º a 851.º, agora, 

por mais causas tipificadas, quer por motivos anómalos alheios ao pagamento; quer por opção 

legislativa como a seguir se elenca: 

a) Por pagamento coercivo da quantia exequenda e das custas da execução - art.º 849.º, 

n.º 1, alínea b);  

b) Por pagamento voluntário, efetuado no processo, da quantia exequenda e das custas 

da execução, nos termos dos artigos 846.º, 847.º e 849.º, n.º 1, alínea a);  

c) Em virtude de pagamento extrajudicial, de remissão, artigos 863.º a 867.º do CC, ou 

de renúncia do direito por parte do exequente – art.º 849.º, n.º 1, alínea f);  

d) Em caso de penhora de rendas, abonos, vencimentos ou salários, por adjudicação 

das quantias vincendas, nos termos dos artigos 779.º, n.º 4, alínea b), e 849.º, n.º 1, 

alínea d);  

e) Em consequência da desistência do pedido ou da instância por parte do exequente – 

artigos 277.º, alínea d), e 848.º;  

f) Por transação judicial ou extrajudicial - artigos 1248.º a 1250.º CC e 277.º, alínea d), 

do CPC -, quando se traduza em novação, objetiva ou subjetiva, da obrigação 

exequenda, artigos 857.º a 862.º do CC;   

g) Por inutilidade ou impossibilidade superveniente da execução – artigos 277.º, alínea 

e), 748.º, n.º 3, 750.º, n.º 2, 799.º, n.º 6, 855.º, n.º 4, e 849.º, n.º 1, alínea c), do CPC;  

h) Em caso de sustação integral da execução, ante a pluralidade de execuções sobre o 

mesmo bem, nos termos do art.º 794.º, n.º 4, e 849.º, n.º 1, alínea e); 

i) Por deserção da instância, nos termos dos artigos 277.º, alínea c), e 281.º, n.º 1 e 4;  

j) Por qualquer outra causa de extinção da execução, nomeadamente por efeito da 

procedência da oposição à execução, art.º 732.º, n.º 4, ou em consequência do 

conhecimento superveniente da falta de pressupostos processuais ou da ilegalidade 

da pretensão executiva, ao abrigo do preceituado no artigo 734.º.  

 A extinção da execução é notificada pelo agente de execução ao exequente, ao 

executado, apenas quando sido pessoalmente citado, e aos credores reclamantes (art.º 849.º, 

n.º 2, CPC). E é comunicada, por via electrónica, ao tribunal, sem necessidade de intervenção 

judicial ou da secretaria, art.º 849.º, n.º 3.   

 

Casos de extinção da execução e sua renovação109 

                                                           
109Tabela eleborada pelo departamento de formação da Câmara dos Solicitadores 



 

84 
 

 

Quadro nº. 5 

Norma Art.º 

849ºª 

Tipo  

Descrição 

Competência Renovação 

 

805.º/1 

  

Adjud. 

Efectuada a consignação e 

pagas as custas da execução, 

levantando-se as penhoras 

que incidam em outros bens 

A.E. Sim 

 

847.º 

 

a) 

 

Pagto 

Logo que se efectue o 

depósito da quantia liquidada, 

art.º 847.º 

A.E.  

 

849.º, nº. 

1, b) 

 

b) 

 

Pagto 

Depois de efectuada a 

liquidação e os pagamentos 

pelo agente de execução, nos 

termos do RCP, no caso do 

art.º anterior e quando se 

mostre satisfeita pelo 

pagamento 

A.E. Sim 

 

848.º/3 

 

c) 

 

Inut. 

Quando, contra o executado 

tiver sido movida execução, 

terminada nos últimos 3 anos, 

sem integral pagamento e o 

exequente não tenha indicado 

bens penhoráveis no 

requerimento executivo, o AE 

deve iniciar imediatamente as 

diligências tendentes a 

identificar bens nos termos do 

art.º seguinte; caso se 

frustrem comunica o 

resultado ao exequente e 

extingue a execução se em 10 

 

 

 

A.E. 

 

 

 

Sim 
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dias este não indicar bens 

concretos. 

 

750.º/2 

 

c) 

 

Inut. 

Se nem o exequente nem o 

executado indicarem bens nos 

10 dias após notificações 

 

A.E. 

 

Sim 

 

999.º/6 

 

c) 

 

Adjud. 

A adjudicação do direito de 

crédito é feita a título de 

dação pro solvendo se o 

requerente o pretender e os 

restantes credores não se 

opuserem extinguindo-se a 

execução quando não deva 

prosseguir sobre outros bens. 

 

A.E. 

 

Sim 

 

855.º/4 

 

c) 

 

Inut. 

Decorridos 3 meses sobre as 

diligências previstas no nº. 

anterior, observa-se o 

disposto no art.º 750.º, nº. 1, 

sendo o executado citado; no 

caso de o exequente não 

indicar bens penhoráveis, 

tendo-se frustrado a citação 

pessoal do executado, não há 

lugar à citação edital deste 

extingue-se a execução, art.º 

750./2 

 

A.E. 

 

Sim 

 

779.º/4 

b). 

 

d) 

 

Adjud. 

 

Findo o prazo de oposição, se 

esta não tiver sido deduzida, 

ou julgada a oposição 

improcedente, caso não sejam 

identificados outros bens 

penhoráveis, o AE, depois de 

assegurado o pago. Das 

quantias que lhe sejam 

 

A.E. 

 

Sim 
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devidas a título de honorários 

e despesas; 

b) Adjudica as quantias 

vincendas, notificando a 

entidade pagadora para as 

entregar directamente ao 

exequente, extinguindo-se a 

execução. 

 

 

794.º/4 

 

 

e) 

 

 

Inut. 

1-Pendendo mais de uma 

execução sobre os mesmos 

bens o AE susta quanto a 

estes a execução em que a 

penhora tiver sido posterior, 

podendo o exequente 

reclamar o crédito no 

processo em que a penhora 

seja mais antiga; 

4-A sustação integral 

determina a extinção da 

execução, sem prejuízo do 

disposto no art.º 850.º/5 

 

A.E. 

 

Sim 

 

848.º 

 

f) 

 

Desist. 

 

A desistência do exequente 

extingue a execução; mas se 

já tiverem sido vendidos ou 

adjudicados os bens sobre 

cujo produto hajam sido 

graduados outros credores, a 

estes é paga a parte que lhes 

couber nesse produto 

 

A.E. 

 

Sim 
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III Capítulo 

Modelos Jurídicos E Intérpretes- Modelos Francês, Germânico, Sueco, E Português. 

Agente De Execução: Estatuto; Incompatibilidades/Impedimentos, Deveres; Regime De 

Responsabilidade Civil; Órgão Da Acção Executiva 

 

 

1. O Solicitador de Execução/Agente de Execução: Base legal, Direcção Geral do 

processo_ 

 Quem é o Agente de Execução? Os vários entendimentos: 

 O Estatuto da Câmara dos Solicitadores, D/Lei, nº. 88/2003, de 26.04, no seu art.º 99.º, 

nº.1 estabelece que a solicitadoria é exercida “em regime de profissão liberal remunerada”, 

pelo que não se pode inferir qualquer vínculo laboral ou hierarquia em relação a este agente, 

acrescentamos nós.  

 Tribunal Constitucional110 "... sendo os agentes de execução oficiais públicos (...) 

exercem poderes de autoridade!” 

 Alves de Brito111 "... exercendo “verdadeiros poderes de autoridade (...) parece ser 

possível a hipótese de um novo auxiliar da justiça”.  

 Teixeira de Sousa112 conclui que “o solicitador, apesar de ser uma entidade privada, 

exerce funções públicas, pelo que se está perante um dos casos de exercício privado de 

funções públicas”. 

 Lopes do Rego113para quem o solicitador de execução é um “profissional liberal 

independente”. 

 Rui Pinto114, “ O agente de execução realiza justiça pública, pelo que deve sempre 

permanecer imparcial, de boa-fé e actuando de modo proporcional perante credor e devedor”. 

 Temos, assim, que o agente de execução se enquadra - como entidade privada e 

independente -, no estatuto dos profissionais liberais, embora exercendo funções públicas. 

 

            

                                                           
110 Acórdão de, 24.04-2012. 
111 Scientia juridica- Revista de Direito Comparado-Jan/Mar 2009-Tomo L VII, nº. 317,p.165), 
112 Aspectos gerais da reforma da acção executiva, Cadernos de Direito Privado, n.º 4, ano 2003.p.8) 
113Revista Themis, Ano V, nº. 9-Reforma da acção executiva, p.44. 
114 Notas ao Código de Processo Civil, Coimbra, Coimbra-Editora, p.491  
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Base Legal da Existência do Agente de Execução 

 O solicitador de execução encontra o fundamento legal da sua existência na Lei nº. 

23/2002 de 21.08 que confiou e permitiu aos solicitadores, a constituição de uma nova 

especialidade designada por solicitador de execução. 

 Com a autorização legislativa e no uso permitido por esta Lei, e posterior rectificação 

– Declaração de Rectificação nº. 5-C/2003115 (D.R. de 20/04-3º. Suplemento) publicada em, 

Abril de 2003 – o D/Lei nº. 38/2003, de 08.03 foi rectificado, procedendo à alteração de 

vários códigos, especificamente o regime jurídico da acção executiva. 

 A entrada em vigor, deste D/L, aconteceu em 15.09.2003. 

 Importância maior tem o surgimento do D/Lei, nº. 88/2003, de 26.04, que aprova o 

novo Estatuto da Câmara dos Solicitadores e revoga o anterior aprovado pelo D/Lei, nº. 8/99, 

de 08.01. Este diploma entra em vigor 30 dias após a sua publicação. 

 Pela relevância na actividade existencial116 do solicitador de execução, nomeamos, 

ainda, as Leis nº. 44/2004, de 24.08 e 14/2006, de 26.04 e D/Lei, nº. 226/2008 de 20.11 que 

alteraram o Estatuto da Câmara dos Solicitadores, D/Lei nº. 88/2003 de 26.04. A Portaria 

331-B/de 30.03, alterada pelas Portarias nº. 1148/2010, de 04.11 e, nº. 225/2013, de 10.07 que 

viera revogar a Portaria 708/2003, de 04.08 (remuneração e reembolso das despesas do agente 

de execução) e, Portaria 282/2013, de 29.08, ex-vi, art.º 63, passam a ser os arts. 36.º e ss 

incluindo os arts. 43.º a 55.º a remuneração e reembolso de despesas do agente de execução, 

absorvendo a Portaria nº. 225/2013 de 10.07.  

 A competência funcional117 desta nova profissão vem definida no art.º 808.º, nº. 1 e 2 

do D/Lei, 38/2003 de 08.03, alterada, sucessivamente, pelos D/L, nº. 226/2008 de 20.11e 

D/Lei, nº. 41/2013 de 26.06, art.º 719.º.  

 Estas competências podem caber a um oficial de justiça, como o prevê o art.º 808.º, 

n.ºs 2 e 3 em determinadas situações, e nas execuções por custas,118 e, ainda, em caso de 

pedido de patrocínio judiciário119  

                                                           
115 Alterada, posteriormente, pelo D/Lei, nº. 199/2003, de 10.09 e rectificado pela Declaração de Rectificação   

nº. 16-B/2003, de 31.12. 
116 Rui Pinto, Manual, p. 48 
117  Art.º 808.º, nº. 1- Cabe ao agente de execução, salvo quando a lei determine o contrário, efetuar todas as 

diligências de execução, incluindo, nos termos de portaria do membro do Governo responsável pela área da 

justiça, as citações, notificações e publicações.   

2 - Compete ao agente de execução liquidar os créditos dos credores e efetuar imediatamente todos os 

pagamentos nos termos do Regulamento das Custas Processuais. 
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 A Portaria nº. 946/2003, de 06.09, estabelece, dentro dos oficiais de justiça, quem 

pode exercer estas funções. 

 

Direcção Geral do Processo versus Controlo/Tutela   

 Anteriormente à reforma da acção executiva de 2003, a direcção de todo o processo 

executivo era da competência do juiz.  

 Com a reforma optou-se, e bem, dizemos nós, por outro sistema, que consiste em 

atribuir ao juiz as funções de tutela, intervindo quando provocado, controlando o processo 

proferindo oportunos e adequados despachos liminares nalguns casos. Todavia a promoção ou 

iniciativas de diligências inerentes à tramitação, cabem agora ao solicitador de execução. 

 Com o advento do D/Lei, nº. 226/2008 de 20.11, entrado em vigor, em 31 de Março de 

2009, numa tentativa de agilização e reforço da desjudicialização iniciada em 2003, o juiz e a 

secretaria viram-se despojados de inúmeras competências, transferidas, agora, para o agente 

de execução. 

 Estas alterações tendentes a promover intensidade e celeridade à acção executiva 

passavam, também, por um aumento do número de profissionais para uma mais alargada 

distribuição e recepção dos processos executivos. 

 Deem as boas-vindas aos advogados à acção executiva!  

 O D/Lei, nº. 226/2008, de 20.11, permitiu a alteração do Estatuto da Camara dos 

Solicitadores e do Estatuto da Ordem dos Advogados, alteração essa que alargou aos 

advogados a possibilidade de desempenho das funções que competiam ao solicitador de 

execução. 

 Os advogados, agora, podem concorrer à função de agente de execução, passando esta 

especialidade a ser fiscalizada por um órgão, independente, designada Comissão Para a 

Eficácia das Execuções (CPEE) criada através dos artigos 69.º-B e ss deste Decreto, que 

alterou O Estatuto da Câmara dos Solicitadores (ECS). 

 Acrescente-se que a norma constituída pelo artº. 808.º deste D/Lei, inovou – de forma 

desastrosa, diga-se -, ao retirar ao juiz a competência de destituir, fundadamente, o agente de 

execução, permitindo que o exequente o fizesse gratuita e arbitrariamente. 

                                                                                                                                                                                     
118 Portaria nº. 708/2003, de 04.08, art.ºs nºs. 2 e 3 
119Se exequente beneficiar de apoio judiciário na modalidade de atribuição de agente de execução - Art. 16º-nº1-

g) e Art. 35º-A da Lei 34/2004, de 29 de Julho, com as alterações introduzidas pela Lei nº 47/2007, de 28 de 

Agosto 
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 A título informal a cooptação desta distinta classe é, a meu ver, muito acertada: pela 

qualidade e mais-valia académica dos seus membros e vá lá, permita-se-me este linguarejar 

popular usando a expressão, para saberem o que é bom para a tosse…! 

 Noutra conjectura podemos ver esta situação como uma janela mais que se abre à 

actividade da advocacia. 

 Estes novos colegas, tão exigentes quando do outro lado da barricada, verão que deste 

lado se mais não foi feito foi por mera impossibilidade. 

 Acontece, nesta sucessão de Leis e Decretos-Leis, e eis que chega o D/Lei, nº. 

41/2013, de 26.06.  

 O interesse deste normativo legal - continuamos a esgrimir a figura do agente de 

execução -, o D/Lei 41/2013 inovou, também, nas competências (mereceram detalhe no 

capítulo anterior) e alargaram o âmbito das mesmas ao agente de execução-oficial de justiça. 

 O cidadão vê, agora, consagrado na lei, art.º 722.º do NCPC, e Portaria 282/2013, de 

29.08, artº. 59, a possibilidade de recorrer ao sistema público de justiça requerendo que seja o 

oficial de justiça a desempenhar as funções de agente de execução em matéria atinente: as 

execuções para cobrança de créditos de valor não superior ao dobro da alçada do tribunal de 

1ª Instância, desde que não resultem de uma actividade comercial/industrial; as execuções 

destinadas à cobrança de créditos laborais de valor não superior à alçada da Relação. 

 Parecendo descontextualizada, mas é de extrema importância para a vida do agente de 

execução, o legislador não reparou, inexplicavelmente, a redacção comprometedora e infeliz 

do anterior art.º 808.º, n. 6, quanto à livre substituição do agente de execução pelo exequente 

ficando-se por eufemismos fautores de equívocos ao aceitar, como fundamento, a “mera 

exposição do motivo da substituição”, art.º 720.º, nº. 4 do NCPC. 

 

2. Modelos Jurídicos: Jurisdicional – Alemão, Extrajudicial – Francês, 

Administrativo – Sueco, Misto – Português. 

 

O Modelo Jurisdicional - Alemão 

 Os intérpretes do modelo jurisdicional, na Alemanha, são os Oficiais de Justiça. 

 São funcionários permanentes de nível intermediário, ao serviço de cada Land (Estado 

ou Província), nomeados pelo presidente do Tribunal da Relação (Oberlandesgericht). 

Embora sendo funcionários públicos, exercem a respectiva actividade de forma autónoma. 

São totalmente independentes no exercício das suas funções.  
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 Recebem uma remuneração enquanto funcionários, acrescida de uma determinada 

quota-parte dos montantes cobrados no exercício das suas actividades. Acresce que a 

administração fiscal reembolsa – regra geral por montante fixo – aos Oficiais de Justiça as 

despesas de abertura e manutenção do respectivo escritório. 

 Em relação à especialização, o perfil de funções do Oficial de Justiça está 

normalizado. Não existem especializações particulares. As disposições legislativas ou 

regulamentares em vigor aplicam-se a todos os Oficiais de Justiça. 

 Na Alemanha não existe uma câmara dos Oficiais de Justiça, uma vez que se tratam de 

funcionários públicos. Os Oficiais de Justiça estão, no entanto, organizados na sua quase 

totalidade em associações representativas de grupos de interesses, sendo a Deutscher 

Gerichtsvollzieher Bund (DGVB) a que conta com mais filiados. Esta organização, por seu 

lado, está ligada à Deutscher Beamtenbund, a associação federal dos funcionários públicos. A 

filiação nestas organizações não é obrigatória. 

 Por força da legislação alemã em vigor, a formação de Oficiais de Justiça está 

reservada aos candidatos alemães. Assim, é necessário possuir a nacionalidade alemã para 

poder exercer a profissão de Oficial de Justiça. 

 Pecuniariamente aufere uma determinada percentagem sobre os montantes 

recuperados no exercício das suas actividades que acresce à remuneração a que direito tem 

enquanto funcionário. 

  O Gerisctsvollzieher é responsável pelas execuções de decisões de direito civil que o 

Livro Oitavo do Código do Processo Civil (ZPO) estabelece. 

 A penhora de créditos do devedor é, actualmente, a sua principal actividade em 

detrimento da das execuções de bens móveis. O Gerisctsvollzieher tem o poder de autorizar o 

devedor a pagar a dívida de forma faseada. 

 A função principal do Gerisctsvollzieher é obter a declaração de activos sob o 

compromisso de honra do devedor, que deve servir de declaração de insolvência patrimonial 

do devedor. 

 Outras competências, ainda: 

 Entrega de coisas móveis e imóveis (liquidação); 

 Superar a oposição do devedor contra actuações que este tem de aceitar; 

 Notificações necessárias no âmbito do processo de execução; 

 Execução de ordens de detenção; e 
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 Execução de ordens de arresto e de providências cautelares quando o tribunal for 

incompetente. 

 Entre os países que adotam este modelo estão a Itália (Ufficiali Giudiziari), a Áustria e 

a Alemanha (Gerichtsvollzieher). Este sistema é também adoptado no Brasil (Oficial de 

Justiça) e na maioria dos países latino-americanos (Alguacil). 

 

O modelo Extrajudicial - Francês 

 No modelo extrajudicial o agente de execução geralmente é um profissional liberal, 

mas com um estatuto próprio para o exercício das funções no âmbito da acção executiva, a 

quem cabe realizar todos os actos típicos da execução, como as citações e notificações, 

penhoras, vendas e graduação de créditos. A intervenção do Juiz está reservada a situações em 

que exista um conflito e, em especial, para a apreciação de questões incidentais de natureza 

declaratória. 

 A própria execução não tramita no Tribunal, sendo o processo a ele remetido 

unicamente no caso de ser necessário apreciar questões da competência do Juiz. Este é o 

sistema que vigora em França e na Bélgica (Huissiers de Justice), na Polónia (Komornik 

Sadowy) e na Hungria (Onallo Birosagi Vegrehajto). 

 O intérprete deste modelo extrajudicial, em França, é o huissier de justice que tem, 

nomeadamente, as seguintes funções: 

 O Hussier de Justice possui o monopólio das notificações; 

 Procede à cobrança de dívidas, procurando soluções para os litígios entre credores e 

devedores; 

 Certifica factos e actos120, como forma de evitar posteriores conflitos; 

 É, exclusivamente, responsável por todas as execuções das decisões do tribunal, 

excepto das penas de prisão; 

 Regista as hipotecas como garantia de um crédito; 

 Pode representar o credor em tribunal; 

                                                           
120 Dentro deste tipo de actos, podemos referir: 

  Certificação do estado de trabalhos de construção; 

  Autenticação do estado inicial de um bem imóvel que se compra; 

  Determinação das degradações que são reparadas quer pelo locatário quer pelo proprietário (é 

obrigatório realizar uma atestação do estado dos imóveis em locação); 

  Certificação de prejuízos do consumidor: barulho abusivo de uma discoteca, casos  de sublocação, 

cumprimento defeituoso de obras de empreitada, recusa econceder direito de visita em caso de guarda de 

menores, actos de concorrência desleal, defeitos de máquinas. 

Todas estas certificações podem ser feitas quer a pedido do particular quer por decisão do Juiz. 
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 Pode requerer o pagamento directo de pensão alimentar. 

 

O Modelo Administrativo - Sueco 

 Semelhante ao modelo extrajudicial. A execução tramita fora do Tribunal, mas, em 

vez de ser um profissional liberal com estatuto próprio para o exercício das funções a realizar 

os actos típicos do processo, a execução tramita numa entidade administrativa, por 

funcionários públicos, sendo o processo igualmente remetido a Tribunal para a apreciação das 

questões da competência do Juiz. Este é o sistema que vigora nos Países Nórdicos, como a 

Suécia (Kronofogde), a Dinamarca (Foged) e a Finlândia (Ulosottomiehet). 

 Na Suécia, o agente de execução tem um nome que poderia ser traduzido como 

"Escrivão" (kronofogde). Trata-se de um funcionário público que trabalha na secretaria de um 

tribunal (kronofogdemyndighet) e é responsável pela instrução dos processos de execução 

relativos a créditos privados e públicos em mora. Além disso, muitas vezes esse funcionário 

representa o Estado nos tribunais, nas negociações em processos de falência, de adjudicação 

de contractos e de liquidação de dívidas. 

 Para exercer a função na Suécia, é necessário ser inicialmente contratado como 

estagiário (kronofogdeum spirant). Os candidatos realizam um curso de quarenta semanas, 

que inclui trabalho prático e aulas teóricas. Uma vez concluída a formação, os candidatos 

passam um exame para apurar se estão aptos para desempenhar a função. 

 O modelo da acção executiva na Suécia é administrativo e semelhante ao modelo 

extrajudicial. Tramitada fora do tribunal é, todavia, da responsabilidade de uma entidade 

administrativa, executada por funcionários públicos (förrättningsmän), em vez do de ser um 

profissional liberal com estatuto próprio. 

 O tribunal só intervém em caso de litígio exercendo a sua tutela. 

 Para que um bem seja penhorado deve: 

 Pertencer ao devedor; 

 Poder ser objecto de cessão; e 

 Ter valor pecuniário. 

 A incidência da penhora abarca, em princípio: 

 Bens móveis (créditos bancários, e direitos diversos como: usufruto e quotas de 

uma herança e imóveis; 

 Salários, pensões e outros rendimentos; 

 Obrigação de pagamento; 
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 Obrigação de despejar imóveis contínua no início. 

 As medidas cautelares (ex.: arresto) representam uma forma particular de execução. A 

execução relativa à obrigação de pagamento realização no âmbito de uma penhora que torna 

os bens do devedor exigível.  

 A execução que incida sobre outras obrigações que não o pagamento (ex.: despejo de 

imóveis) e a execução de medidas cautelares (ex.: arresto) efectuam-se em conformidade com 

o Código Processo Civil. 

 Se a obrigação for despejar uma habitação a execução efectua-se mediante uma 

medida de expulsão. 

 Normalmente o agente de execução impõe ao executado que cumpra as obrigações que 

lhe incumbem, que respeite uma proibição ou outra disposição. Pode tomar outras medidas 

adequadas e impor sanções. 

 O controlo da execução é da competência da secretaria (handräckning) que decide se 

deve ou não proceder à penhora ou tomar outra decisão. Todavia, quem executa a diligência 

são os agentes de execução (förrättningsmän), funcionários públicos. 

 Os förrättningsmän dedicam-se à tarefa de pesquisa e determinam se o devedor tem 

ou não rendimentos. 

 O devedor tem a obrigação de inventariar todos os seus rendimentos ou de dizer a 

verdade durante o interrogatório. Incorre em responsabilidade penal se assim não o fizer. 

 O handräckning tem poderes para impor esse comportamento ao devedor sob pena de 

multa aplicada por tribunal superior a requerer pelo handräckning. 

 Alguns dos bens impenhoráveis: 

 Vestuário e outros objectos de uso pessoal, até um valor razoável; 

 Móveis, electrodomésticos e outro equipamento afecto à habitação e sua 

manutenção; 

 Instrumentos de trabalho e equipamento necessário à formação ou actividade 

profissional; 

 Distinções honoríficas, prémios desportivos ou de valor sentimental do devedor; 

 Por via de disposições particulares, e outras classes; 

 Nos salários só a parte excedente à satisfação das necessidades do devedor e 

família.  

 Os terceiros têm a obrigação, sob pena de multa ou prisão, de prestar informações na 

cobrança de dívidas. 
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O Modelo Misto - Português 

 Como o próprio nome indicia, uma mistura dos dois anteriores sistemas, ocorrendo a 

tramitação do processo no Tribunal, sob a orientação do Juiz, mas a prática dos actos que no 

sistema judicial cabem ao funcionário judicial, são, neste modelo, da competência de um 

agente de execução, que acaba por ter competências mais alargadas, pois pode, e deve, levar a 

efeito uma série de actos sem dependência de despacho prévio do Juiz, podendo até apreciar e 

decidir questões que lhe sejam apresentadas pelas partes. Portugal (Agentes de Execução e 

Oficiais de Justiça), Espanha (Procuradores e Agentes ou Oficiais Judiciais), República Checa 

(Soudni Executor) e Inglaterra (High court enforcement officers, Enforcement officers e 

County court bailiffs) adotam esse sistema. 

 

 

3. O Agente de Execução: Estatuto, Incompatibilidades, Impedimentos, Deveres 

 A figura do solicitador de execução surge com a introdução da reforma de 2003. 

 Esta figura, a do solicitador de execução, aparece revestido com a competência de uma 

entidade privada, mas com o poder público exercendo o jus imperii do Estado e por conta 

deste. 

 Há quem entenda, que a criação deste novo agente judiciário tinha como razão a 

substituição do oficial de justiça, por este ente privado. Entendemos que não, até porque 

pouco se ganharia com uma reforma, simplicista, nestes moldes e com esta parca abrangência. 

 Pretendia-se um modelo amplo de desjudicialização que não contendesse com a 

reserva de jurisdição do juiz, portanto, que não violasse as normas constitucionais.  

 Em nossa opinião achamos que tal desiderato não foi conseguido, de todo - o que 

justificaremos lá mais para a frente -, nomeadamente atendendo ao corpo do artº. 824.º. 

 Busca-se um modelo desjudicializado pela razão de que a execução tem como força 

motriz principal o, agora, agente de execução, órgão não judicializado, órgão para-

jurisdicional. 

 Pacificamente se percebe que a razão principal desta reforma de 2003 tem a ver com a 

libertação do juiz dos actos executivos. Doravante o tribunal intervirá, de forma provocada, 

isto é, em caso de litígio no exercício da sua função de tutela, uma vez que, a direcção da 

tramitação processual é, agora, pertença do solicitador de execução. 
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 Citando o Professor Rui Pinto121 a matriz desta reforma é "... modelo de Huissier de 

Justice de França, também presente na Bélgica, Luxemburgo e Escócia".  

 

Agente de Execução - Estatuto profissional 

 O AE é, segundo o Estatuto da Câmara dos Solicitadores constituído por vários 

preceitos normativos, um solicitador ou advogado, artº. 117.º do ECS; 

 O AE está proibido de exercer as suas funções quando haja contribuído na feitura 

do título que instrua a execução, ou tenha tido o mandato das partes nos dois 

últimos anos, artº. 121º, nº 2, alíneas a) e b).; 

 Compete ao exequente a designação do AE constante de uma lista fornecida pela 

CS, artº. 808º, nº. 2; 

 O AE pode recusar a designação acima referida, artº. 810º., nº. 12; 

 O AE pode ser livremente substituído pelo exequente, artº. 808º. nº. 6. 

 Os actos e decisões do agente de execução, artº. 809º nº. 1, al. c) são susceptíveis de 

impugnação perante o juiz de execução pelas partes interessadas; 

 O regime estabelecido no CPC é aplicado ao agente de execução no que respeita 

aos impedimentos e suspeições dos funcionários judiciais, artº. 121, nº. 1 do ECS; 

 O agente de execução, quando formule a intervenção do juiz sem justificação 

manifesta pode ficar sujeito a multa por este, artº. 809º, nº. 3. 

 A Comissão para a Eficácia das Execuções tem a incumbência da instrução dos 

processos disciplinares, como o referem os artigos 69.º-C, al. e) e f) e 69.º F, nº. 2, 

al. a do ECS. 

 Esta parte estatutária estriba-se na circunstância de o AE exercer o poder executivo 

situado na orla do Estado que tem a obrigação de garantir a execução das decisões atribuindo 

estas funções ao agente de execução e ao juiz. 

 O próprio art.º 817.º do CC dá o direito ao credor de executar o património do devedor 

desde que não haja por parte deste, de forma voluntária, o cumprimento da obrigação. O 

credor, nesse caso, vedado que lhe está o exercício desse direito por suas próprias mãos 

deverá aceder aos órgãos especializados e legitimados. 

 

 

 

                                                           
121 Manual, p.84 
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A inscrição obedece aos seguintes requisitos do artº. 117.º ECS: 

 Não ter sido condenado em pena disciplinar superior a multa, enquanto solicitador 

ou advogado; 

 Ter concluído o estágio de agente de execução com aproveitamento; 

 Tendo sido agente de execução, requerer, dentro dos cinco anos posteriores à 

cessação da inscrição ou registo anterior, à sua reinscrição ou novo registo com 

parecer favorável da Comissão para a Eficácia das Execuções; 

 Possuir as estruturas e os meios informáticos mínimos, definidos pelo Regulamento 

55/2003, de 31 de Outubro, aprovado em assembleia geral; 

 Requerer a inscrição ou registo até três anos após conclusão do estágio com 

aproveitamento; 

 Não estar abrangido pelas restrições dos art.ºs 78.º do ECS122 e 181.º do EOA123 

para solicitadores e advogados respectivamente. 

 A abertura de acesso dos advogados à carreira de agente de execução deveu-se, 

também, à necessidade de aumentar o contingente desta classe e garantir uma escolha, 

efectiva, pelo exequente. 

 Compete à CPPE124 nomear uma entidade externa independente à ordem dos 

Advogados e à Câmara dos Solicitadores. 

 

                                                           
122  Solicitadores: Não possuir idoneidade moral para o exercício da profissão, nomeadamente por ter sido 

condenado pela prática de crime desonroso para o exercício da profissão ou ter sido sujeito a pena disciplinar 

superior a multa no exercício das funções de funcionário público ou equiparado, advogado ou membro de 

qualquer associação pública; estar enquadrado nas incompatibilidades definidas pelo artº. 114.º do ECS; não 

estar no pleno gozo dos seus direitos civis; estar declarado falido ou insolvente 
123 Advogados: Não possuir idoneidade moral para o exercício da profissão; não estar no pleno gozo dos direitos 

civis; declarado incapaz de administrar as suas pessoas e bens por sentença transitada em julgado; estar em 

situação de incompatibilidade ou inibição do exercício da advocacia ; ter sido magistrado e funcionário que, 

mediante processo disciplinar, haja sido demitido, aposentado ou colocado na inactividade por falta de 

idoneidade moral).  
124 Compete a CPEE, a) a elaboração e definição dos critérios de avaliação do exame anónimo de admissão a 

estágio de agente de execução, o qual versará sobre o processo executivo; 

b - Avaliação  do exame anónimo de admissão a estágio de agente de execução; 

c - Avaliação do trabalho desenvolvido pelo estagiário durante os 10 meses de estágio, tendo em atenção: 

 A auto avaliação do estagiário; 

 Uma discussão com o estagiário acerca dos processos em que teve intervenção e dos actos que 

praticou; 

 O grau de aplicação dos conhecimentos adquiridos na 1ª. parte do estágio, designadamente as matérias 

leccionadas durante o curso de formação destinado a solicitadores e advogados admitidos a estágio, tais como as 

matérias relativas às seguintes áreas: Direitos Fundamentais; Novas Tecnologias de Informação e de 

Comunicação a utilizar no desempenho das funções de agente de execução; Técnicas de Resolução de Conflitos; 

Fiscalidade e Contabilidade; 

 A informação fornecida pelo orientador 



 

98 
 

Incompatibilidades e Impedimentos 

 Chegados a este Capítulo VIII do ECS, e por força do D/lei 226/2008, titulado como 

"Agente de Execução", com a alteração da redacção do artº. 120º. nº. 1, alínea a), sob a 

epígrafe "incompatibilidades", transcreva-se o fundamento legal das incompatibilidades e 

impedimentos a que está sujeito o agente de execução, como advogado ou solicitador. 

 

Incompatibilidades125 (próprias), artigo 120º. ECS 

 

Incompatibilidades 126(Gerais) art.ºs 114.º ECS e 77.º EOA  

                                                           
125 Artigo 120º. do ECS (incompatibilidades próprias) 

1 - É incompatível com o exercício das funções de agente de execução: 

a) O exercício do mandato em qualquer execução; 

b) O exercício das funções próprias de agente de execução por conta da entidade empregadora, no âmbito de 

contrato de trabalho;  

c) O desenvolvimento no seu escritório de outra actividade para além das de solicitadoria e de advocacia.  

2 — As incompatibilidades a que está sujeito o agente de execução estendem-se aos respectivos sócios e a 

agentes de execução com o mesmo domicílio profissional.  

3 — São ainda aplicáveis subsidiariamente aos agentes de execução as incompatibilidades gerais inerentes à 

profissão de solicitador e de advogado. 

O agente de execução vê-se, assim, condicionado por este regime deontológico que estabelece os actos 

funcionais que são tidos como incompatíveis com a função de solicitador. 

Temos assim que a solicitadoria em, incompatibilidades gerais, não deve ser exercida concomitantemente ou 

alternadamente com as funções plasmadas no artigo 114º do ECS. 

 
126 Incompatibilidades (Gerais, art.º 114.º ECS adaptado do art.º 77.º do EOA)  

 1- O exercício da solicitadoria é incompatível com as seguintes funções: 

a) Titular ou membro de órgão de soberania, com excepção da Assembleia da República, assessor, membro e 

funcionário ou agente contratado  do órgão ou respectivos gabinetes; 

       b)Titular ou membro do Governo Regional e assessor,  funcionário ou agente contratado  do órgão ou 

respectivos gabinetes; 

c) Provedor de justiça, adjunto, assessor, funcionário ou agente contratado  do serviço; 

d) Magistrado judicial ou do Ministério Público, efectivo ou substituto, e funcionário de qualquer tribunal; 

        e) Juiz de paz e mediador nos julgados de paz; 

        f)Assessor dos tribunais judiciais; 

        g) Administrador dos tribunais  

 h) Presidente e vereador das câmaras municipais, quando desempenhem funções em regime de permanência;  

 i) Conservador dos registos ou notário e funcionário ou agente dos respectivos serviços;  

 j) Governador civil, vice-governador civil, chefe de gabinete, adjunto, assessor e funcionário dos governos 

civis;  

l) Funcionário de quaisquer serviços públicos de natureza central, regional ou local, ainda que 

personalizados, com excepção dos docentes de qualquer disciplina e em qualquer estabelecimento de ensino;  

m) Membro das Forças Armadas ou militarizadas no activo;  

n) Gestor público, nos termos do respectivo Estatuto;  

o) Funcionário ou agente da segurança social e das casas do povo;  

p) Advogado;  

q) Mediador e leiloeiro;  

r) Quaisquer outras funções e actividades que por lei sejam consideradas incompatíveis com o exercício da 

solicitadoria. 

     2 - As incompatibilidades a que está sujeito o agente de execução estendem-se aos respectivos sócios e a 

agentes de execução com o mesmo domicílio profissional.  
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 Rui Pinto127 detalhou os artigos estatutários do ECS e da EOA da seguinte maneira: 

a) Os consoantes do art. 121º., nº. 2, ECS 

 Exercício das funções de agente de execução quando haja participado na obtenção 

do título que serve de base à execução; 

 Representação judicial de alguma das partes, ocorrida nos últimos 2 anos. 

b) Os impedimentos e suspeições dos funcionários da secretaria, por força do art.º 121, 

nº. 1, ECS, com as necessárias adaptações, a saber: 

 Os do art.º 122.º, nº. 1, al.s a) e b);~ 

 Não pode funcionar quando tenha intervindo na causa como mandatário ou peritos 

de qualquer das partes, art.º 125.º, nº. 2, segunda parte, CPC, anterior art.º 118.º, nº. 2, 

segunda parte. 

c) Subsidiariamente, os impedimentos gerais inerentes à profissão de solicitador, art.º 115.º 

ECS e de advogado, art.º 78.º do EAO. 

 

Incompatibilidades – Nossa Análise 

 Passados que foram para o papel os normativos legais que estribam o cerceamento e 

que incompatibilizam o exercício da actividade de agente de execução aos solicitadores e 

advogados inscritos na Câmara dos Solicitadores para o efeito, temos, assim, que o artº. 120.º 

encerra uma panóplia de circunstâncias que, cada uma, per si, inviabiliza, restringe, limita ou 

incompatibiliza de forma absoluta a actividade do agente de execução. 

 No estatuto estabelecido pelo D/Lei, nº. 8/99 de 08.01 que antecedeu o, agora em 

vigor, havia o entendimento, principalmente da Câmara dos Solicitadores, de que as 

incompatibilidades operavam em dois sentidos: 

 Constituíam motivo para que a recusa à inscrição procedesse; e 

 Constatadas em factos posteriores à inscrição fundamentariam a suspensão da 

mesma. 

 O preceito legislativo, art.º 88.º, nº. 1 elencava as funções tidas, então, na solicitadoria 

por incompatibilidades. 

                                                                                                                                                                                     
 3 - São ainda aplicáveis subsidiariamente aos agentes de execução as incompatibilidades gerais 

inerentes à profissão de solicitador e de advogado. 

No que concerne ao advogado, o artigo 77º do Estatuto da Ordem dos Advogados, de maneira análoga estabelece 

idênticas funções restritivas 
127 Manual, pp 90 e 91 
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 Este actual, artº. 114º., nº. 1, dispõe em igual sentido: "... o exercício da solicitadoria é 

incompatível com as seguintes funções"   

 Há quem entenda que a introdução das incompatibilidades - do agente de execução-, 

neste diploma legislativo acarreta, além do exercício da actividade do mesmo, a questão 

anterior de obstaculizar, também, a inscrição no colégio da especialidade. 

 Consabido é, naturalmente, e pela mão do art.º 120º. nº. 1, alínea a, ECS, que se torna 

incompatível o exercício do mandato judicial, em sede de acção executiva, em concomitância 

com a execução dos actos próprios do agente de execução. 

 Não podem coabitar num mesmo habitáculo da acção executiva; um 

solicitador/advogado mandatado por qualquer uma das partes; e, posteriormente, seja 

designado como agende de execução. 

 É incompatível, portanto, com o exercício das funções de agente de execução o 

exercício do mandato em qualquer execução, assim como desenvolver no seu escritório outra 

actividade para além das de solicitadoria e de advocacia, artº. 120.º alínea c).; 

 A ratio legis desta incompatibilidade absoluta é a garantia da isenção e da 

imparcialidade que se exige a quem tem de exercer funções públicas como as atribuídas ao 

agente de execução, por contra ponto à parcialidade existente quando se executa um mandato 

judicial como acontece na vida profissional de um advogado ou solicitador, enquanto 

representantes de um mandante deverão prosseguir os interesses legítimos das partes que os 

contratam e em quem depositam a sua confiança em defesa das suas causas. São peças 

diferentes num mesmo tabuleiro. 

           Ora, a confirmar-se esta situação: 

 Estaríamos perante um facto inexequível, porquanto, as duas obrigações legais 

extinguir-se-iam pela figura da confusão; 

 Estaríamos perante uma violação do princípio constitucional da equidade, artº. 20º., 

nº. 4 da CRP.  

 Quer isto dizer que, advogados e solicitadores na concomitância como agentes de 

execução, em nenhuma circunstância podem exercer o mandato judicial em quaisquer 

processos executivos, por se entender esta duplicidade funcional como cerceadora da isenção 

e imparcialidade que deve existir no exercício dos poderes públicos da execução. 

 Ao abarcar esta especialidade, o solicitador/advogado para além do impedimento de 

poder exercer o mandato na acção executiva deve, ainda, pôr termo ao vínculo contratual 

subjacente a essa relação, em todos os processos executivos a decorrer, renunciando ao 
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mandato ou substabelecendo sem reservas (artº. 1179.º do CC e artº. 39 e 36, nºs 2 e 3 do 

CPC.). A opção pela forma " sem reserva" prende-se com a razão de que tal implica a 

exclusão. 

 Como hipótese, num qualquer processo executivo poderia a parte aduzir incidente 

declarativo que deixaria o agente de execução perante interesses privados de uma das partes. 

Estariam, aqui, em causa, a isenção e imparcialidade imprescindíveis intrínsecas e imanentes 

à deontologia e ética que devem cobrir e marcar presença nos actos do agente de execução. 

 Desta forma consubstancia-se a incompatibilidade de exercício do mandato judicial na 

acção executiva e o exercício da actividade de agente de execução. 

 Entendemos, até, que o legislador deveria ir muito mais longe: ao agente de execução 

deveria ser vedado o mandato judicial na acção executiva e em todos os demais processos. 

 Todavia, em nossa modesta opinião, esta situação colocaria o agente de execução em 

situação económica periclitante na medida em que, nem sempre, os processos que titula 

constituem meio de sobrevivência cabonde para a sustentabilidade sequer do escritório. 

 É a velha e conhecida questão dos olimpólios dos grandes escritórios…!   

 Ora, assim, não foi o entendimento do legislador e, desta forma, não foram banidos 

impreterivelmente todos e quaisquer indícios de confundibilidade e outras situações 

quejandas. Situações essas que, mais que pouco claras, diria, bastante claras na sua natureza 

de promiscuidade em que permite a um agente de execução exercer: às segundas, quartas e 

sextas-feiras o mandato judicial numa instituição; e às terças e quintas-feiras exerce a 

actividade de agente de execução, também, por conta dessa mesma instituição. E pasme-se, 

aguarda parecer da CPEE há 8 anos. 

 Evitar-se-iam com este arredar, de vez, da confundibilidade, os ditos e mexericos de 

que o agente de execução "A" privilegia aquele stand de automóveis que até oferece viaturas 

por ele penhoradas, e adquiridas pelo dito stand com que presenteia os próprios colaboradores 

do dito agente de execução; ou que o escritório do agente de execução "X", consegue vender 

todos os imóveis que leva à diligência de “abertura em carta fechada", mas, em acto posterior, 

isto é, na modalidade de negociação particular e, pasme-se, por um preço inferior ao constante 

nos anúncios de "venda por carta fechada" sem que o juiz tenha disso conhecimento.  

              A incompatibilidade da alínea b) da referida norma, de todo, se torna inquestionável.     

Princípios como os da imparcialidade, da liberdade e da isenção são princípios transversais a 

todas as actividades e, por maioria das razões, devem fazer parte de toda e qualquer conduta, 
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de todo o acervo comportamental que o agente de execução tenha na sua actividade até pela 

razão de ser um representante do Estado no acto de desempenho da sua função. 

 Não faria qualquer sentido se o profissional, dito agente de execução, não pautasse 

cada momento e todo o instante da sua carreira com essa exigência de dever, para satisfação 

da sua dignidade pessoal e creditação do múnus e competências que lhe foram outorgadas 

pelo Estado. 

 Também, não faria, ainda, sentido que a actividade do agente de execução resultasse 

de um conjunto de obrigações, assentes em relações laborais vinculativas a um, qualquer, 

contrato de trabalho celebrado entre as partes para o efeito. A eventualidade de existência 

desta obrigação seria, de todo, inadmissível e incomportável. Pacificamente se poderia 

depreender que os princípios, acima mencionados, e tidos como traves mestras do edifício, 

agente de execução, desmoronar-se-iam para naufragar e perecer de imediato, sem 

possibilidade de subsistência.   

  Seria inaceitável e incompreensível, refere o Professor Miguel Teixeira de Sousa,128, 

"... considerar o agente de execução (...), com um regime de subalternidade em relação ao 

exequente, uma espécie de comissário, com o exequente a tornar-se responsável, 

objectivamente, pelos actos realizados pelo agente de execução nos termos do artº. 500º. do 

CC.". 

 A natureza das características da actividade do agente de execução são, perfeitamente 

distintas ou inconciliáveis com a tipicidade intrínseca e envolvente de uma entidade 

empregadora, imbuída do jus imperii, na hora de impor os poderes estabelecidos 

contratualmente, de direcção e disciplinar. Como sui dizer-se, manda quem pode e obedece 

quem deve.  

 Por definição, o artigo 11º da lei laboral tem que "contrato de trabalho é aquele pelo 

qual uma pessoa singular se obriga, mediante retribuição, a prestar a sua actividade a outra ou 

outras pessoas, no âmbito de organização e sob a autoridade e direcção destas".  

 Isto, porque se torna sintomática esta subalternidade – havendo submissão a uma 

direcção -, do agente de execução à entidade contratante nos moldes definidos. Haveria, 

seguramente, um cercear, um condicionar ou impedimento na prática dos actos do 

profissional vocacionado e legitimado para os exercer. Óbvio que, com esta existência real, a 

                                                           
128 Cadernos de Direito Privado, I Seminário, nº. especial 01, Dezembro 2010, Tendências de desjudicialização e 

de desjurisdicialização.  
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entidade empregadora obstaculizaria toda e qualquer actividade cujo resultado não lhe fosse 

benéfico ou colidisse com os seus próprios interesses.  

 A bem do princípio da confundibilidade e da transparência, também, o legislador 

deveria cercear este caminho. Mesmo nesta relação despida de subordinação jurídica 

entendemos que não é admissível, para que não haja qualquer espécie de promiscuidade, a 

celebração de um contrato com estas características, porquanto, o agente de execução no 

exercício da sua actividade deve obediência, e só, entre outros, aos princípios da isenção e da 

imparcialidade. Daí, deveriam ter sido arredados e afastados da sua estrada mesmo essas 

tentações por mais subtis que o sejam. 

 É incompatível com o exercício das funções de agente de execução, o exercício do 

mandato em qualquer execução, assim como desenvolver no seu escritório outra actividade 

para além das de solicitadoria e de advocacia, artº. 120.º alínea c).; 

 A ratio legis desta incompatibilidade absoluta é a garantia da isenção e da 

imparcialidade que se exige a quem tem de exercer funções públicas como as atribuídas ao 

agente de execução. Por contra ponto à parcialidade existente quando se executa um mandato 

judicial como acontece na vida profissional de um advogado ou solicitador, enquanto 

representantes de um mandante deverão prosseguir os interesses legítimos das partes que os 

contratam e em quem depositam a sua confiança em defesa das suas causas. São peças 

diferentes num mesmo tabuleiro. 

 Quer isto dizer que, advogados e solicitadores na concomitância como agentes de 

execução, em nenhuma circunstância podem exercer o mandato judicial em quaisquer 

processos executivos, por se entender esta duplicidade funcional como cerceadora da isenção 

e imparcialidade que deve existir no exercício dos poderes públicos da execução. 

 Como hipótese, num qualquer processo executivo poderia a parte aduzir incidente 

declarativo que deixaria o agente de execução perante interesses privados de uma das partes. 

Estariam, aqui, em causa, a isenção e imparcialidade imprescindíveis intrínsecas e imanentes 

à deontologia e ética que devem cobrir e marcar presença nos actos do agente de execução.  

 Ora, a confirmar-se esta situação: 

 Estaríamos perante um facto inexequível, porquanto, as duas obrigações legais 

extinguir-se-iam pela figura da confusão; 

 Estaríamos perante uma violação do princípio constitucional da equidade, artº. 20º., 

nº. 4 da CRP.  
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 Todavia a hermenêutica interpretativa leva, alguns autores, a discordar deste 

fundamentalismo absoluto, por se achar que os princípios, aqui, referidos podem ser 

salvaguardados com a simples limitação ou restrição de que é incompatível com o exercício 

das funções de agente de execução o exercício de mandato nos processos em que interveio. 

 Esta incompatibilização, em nosso entendimento, deveria concernir, também, à acção 

funcional e não ficar-se, simplesmente, pelo domicílio profissional. 

 O D/Lei nº. 226/2208, introduziu no ECS, nomeadamente no Capítulo VII, intitulado 

por "Agente de Execução" e procedeu à alteração da redacção do art.º 120.º, nº. 1, alínea a) 

sobre o epígrafe "incompatibilidades", ditando: 

 

Incompatibilidades Legais - Extensão  

 Ainda, neste capítulo das incompatibilidades, o artº. 121º., nº. 3 do ECS, redacção de 

2003, refere: "…as incompatibilidades a que está sujeito o solicitador de execução estendem-

se aos respectivos sócios e àqueles com quem o solicitador partilhe escritório" 

 Ora, o D/L nº. 226/2008, artº. 120.º, nº. 2 veio, naturalmente, clarificar esta absurda 

obrigação impondo por questões de razoabilidade, também económica na partilha do espaço 

no domicílio profissional/escritório, a seguinte redacção: 

 "As incompatibilidades a que está sujeito o agente de execução estendem-se aos 

respectivos sócios e a agentes de execução com o mesmo domicílio profissional." 

 Esta incompatibilização, em nosso entendimento, deveria concernir, também, à acção 

funcional e não ficar-se, simplesmente, pelo domicílio profissional. 

 Entendemos que, mesmo que o legislador não estabelecesse no artº. 123.º, nº. 3 a 

aplicação subsidiária aos solicitadores de execução as incompatibilidades do artº. 114.º, que 

essas mesmas incompatibilidades de natureza genérica os abrangesse pela razão de que o 

solicitador de execução é, de base e primeiramente um solicitador e, posteriormente é que se 

inscreve na especialidade, pelo que as incompatibilidades previstas concernem à 

universalidade dos solicitadores. 

 Curiosa, interessante e elucidativa a posição da Professor Helena C.Tomaz, no seu 

Parecer 4/2010129, do CDL da AO em 29.10.2010. 

                                                           
129 1. Apesar da existência de um “colégio da especialidade” no quadro orgânico da Câmara dos Solicitadores, 

atenta a natureza das funções de Agente de Execução, não constituem uma especialização, quer em relação às 

funções de Solicitador, quer em relação às de Advogado. 

2. Sobretudo desde a entrada em vigor do Dec.-Lei 226/2008, de 20.Nov, com as alterações introduzidas aos 

artigos 808º e 809º CPC, estão acometidas ao Agente de Execução funções que - maugrado todas as discussões a 
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Impedimentos - Extensão  

 Se o verdadeiro sentido da extensão das incompatibilidades está no esticar das mesmas 

aos solicitadores de execução que partilhem o mesmo escritório, isto é, o mesmo espaço 

geográfico, tenham a mesma funcionalidade geográfica, já os impedimentos podem ser 

extensíveis a especialistas e a solicitadores generalistas. A extensão diz respeito às 

funcionalidades: especialistas e generalistas. 

 Como o sublinha o nº. 3 são os impedimentos do especialista que cobrem a acção do 

generalista e não ao contrário. 

 Os impedimentos devem abranger todos os solicitadores de execução que partilhem 

(não ocupem) o mesmo escritório independentemente de quem for designado ou nomeado. 

 A imparcialidade e isenção, apanágio destes profissionais, devem merecer uma 

interpretação, diremos, até fundamentalista para que a confundibilidade, mesmo ténue, não 

exista. 

 O agente de execução sujeita-se, ainda, para além das incompatibilidades referidas, a 

impedimentos, de acordo com o art.º 121.º do ECS130. 

                                                                                                                                                                                     
propósito - revestem, materialmente, cariz jurisdicional e investem este interveniente processual de poderes de 

autoridade. 

3. A autonomia e a especificidade das funções de Agente de Execução e a sujeição a regime jurídico-disciplinar 

próprio impõe-nos que reconheçamos aqui uma verdadeira nova categoria de profissionais do Direito, 

“alimentada”, é certo, e por enquanto, apenas por Solicitadores e Advogados. 

4. A necessidade de assinar uma declaração de honra da qual resultará o compromisso de não exercer mandato 

em qualquer acção executiva e, bem assim, não pode constituir surpresa para os candidatos ao estágio de agente 

de execução”, uma vez que a limitação em causa já vigora desde 2003 e decorre, cristalina, do artigo 120º, nº 1, 

alínea a) do Estatuto da Câmara dos Solicitadores.  

5. O mesmo sucede com a extensão dessa incompatibilidade aos sócios e agentes de execução com o mesmo 

domicílio profissional, prevista no nº 2 do citado artigo 120º, igualmente já provinda da respectiva redacção de 

2003. 

6. E, bem assim, com os impedimentos expressos nos nºs 2 e 3 do artigo 121º do Estatuto da Câmara dos 

Solicitadores, que se limita a impedir o exercício, em confusão de funções, do mandato forense com a actividade 

de Agente de Execução, quer para este, quer para os sócios e Advogados ou Solicitadores com o mesmo 

domicílio profissional. 

7. Nenhuma destas limitações foi imposta por entidade terceira, antes decorrendo de lei, rectius, Decreto-Lei 

produzido ao abrigo da necessária lei de autorização legislativa. 

8. Os Advogados que entendam querer ser (ou querer ser também) Agentes de Execução o terão de fazer com a 

consciência de que abraçam profissão que, por força dos poderes de autoridade que lhe inerem, tem pontos de 

colisão com o livre exercício do mandato forense.  

9. Por força das disposições conjugadas dos artigos 13º, alínea h), 21º, nº 2 e 22º do Regulamento do Estágio dos 

Agentes de Execução (Regulamento nº 391/2009, em vigor desde 25.Set.2009), também durante o período de 

estágio o Agente de Execução está abrangido pelas incompatibilidades, impedimentos e suspeições que 

decorrem das normas estatutárias supra mencionadas. 

Este, s.m.o. e sem prejuízo das competências próprias atribuídas à Comissão para a Eficácia das Execuções 

(artigo 69º-C, alínea h) do Dec.-Lei nº 226/2008, de 20 de Novembro), o nosso parecer. 
130 Artigo 121.º - Impedimentos e suspeições do agente de execução 

1 — É aplicável ao agente de execução, com as necessárias adaptações, o regime estabelecido no Código de 

Processo Civil acerca dos impedimentos e suspeições dos funcionários da secretaria.  

2 — Constituem ainda impedimentos do agente de execução:  
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Comissão Para a Eficácia das Execuções131 (CPEE):  

 A Comissão para a Eficácia das Execuções - CPEE - é um órgão independente que 

entrou em funcionamento no dia 31 de Março de 2009 com a missão:   

 Emitir recomendações acerca da formação dos agentes de execução e da eficácia 

das execuções com o objetivo de aumentar a qualidade da sua formação e promover 

um nível elevado de exigência no acesso ao estágio e na avaliação final dos agentes 

de execução estagiários; 

 Assegurar a disciplina dos agentes de execução acompanhando o exercício da sua 

atividade, instaurando processos disciplinares sempre que se justifique, aplicando 

as penas disciplinares previstas para as infracções praticadas após o dia 31/03/2009; 

 Realizar ações de fiscalização sistemáticas aos agentes de execução. 

 Deste modo compete à CPEE a definição do número de vagas para o acesso ao estágio 

e a seleção da entidade externa que realiza o exame de acesso bem como o exame final do 

estágio. 

 Para além das condições de acesso à profissão, a realização de ações de fiscalização e 

a aplicação de penas disciplinares, constituem a atividade fundamental da CPEE. 

 Depois, ainda, há conjunto de factos,132que constituem infracção disciplinar. 

                                                                                                                                                                                     
a) O exercício das funções de agente de execução quando haja participado na obtenção do título que serve 

de base à execução;  

b) A representação judicial de alguma das partes, ocorrida nos últimos dois anos.  

3 — Os impedimentos a que está sujeito o agente de execução estendem-se aos respectivos sócios e a advogados 

ou solicitadores com o mesmo domicílio profissional.  

4 — São ainda subsidiariamente aplicáveis aos agentes de execução os impedimentos gerais inerentes à profissão 

de solicitador e de advogado (art.º 115º.do ECS).  
131 Decreto-Lei nº 226/2009 de 20.11  
132 Artº. 131.º A, nº. 2 do ECS 

 A recusa, sem fundamento, do exercício das suas funções (131.º-A/2 a) ECS);  

 Não conservar durante o período de 10 anos (cfr. alínea f) do n.º 1 do artigo 123.º do Estatuto da 

Câmara dos Solicitadores) todos os documentos relativos a outros actos por si praticados (131.º-A/2 b)/ II parte 

ECS); 

 Impedir a fiscalização (131.º-A/2 c)/ I parte ECS); 

 Não entregar prontamente as quantias de que seja detentor, em consequência da sua actuação enquanto 

agente de execução (131.º-A/2 d)/ I parte ECS);  

 Não entregar prontamente documentos de que seja detentor, em consequência da sua actuação enquanto 

agente de execução (131.º-A/2 d)/ III parte ECS);  

 Não ter contabilidade organizada, segundo o Estatuto da Câmara dos Solicitadores e o modelo e regras 

aprovados pela Câmara (131.º-A/2 e)/ I parte ECS); 

 Praticar actos próprios da sua qualidade de agente de execução sem que para tal tenha sido designado 

(131.º-A/2 f)/ I parte ECS);  

 Usar meios ou expedientes ilegais no exercício das suas funções (131.º-A/2 f)/ III parte ECS); 

 Prejudicar dolosamente o exequente (131.º-A/2 g)/ I parte ECS); 

 Prejudicar dolosamente o executado (131.º-A/2 g)/ II parte ECS);  

 Não prestar atempadamente as informações ou esclarecimentos que lhe sejam solicitados pelas partes  e 

pelo tribunal (131.º-A/2 h)/ II parte ECS); 

http://dre.pt/pdf1sdip/2008/11/22600/0818508216.pdf
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 Por força do art.º 131º.-A, nº. 1 acresce-lhes a cláusula geral do artº. 133.º que tem 

como infracção disciplinar a violação, ainda que negligente, por acção ou omissão, dos 

deveres consagrados no Estatuto e nas demais disposições legais aplicáveis e nos 

regulamentos internos   

 A Portaria nº. 2/2012 de 02.01 veio regular o acesso electrónico da CPEE ao sistema 

de informação. 

 Por força da Lei, nº 77/2013 de 21/11, o órgão disciplinador dos auxiliares de justiça, 

onde se incluem os agentes de execução, é a Comissão de Apoio aos Auxiliares de Justiça 

(CAAJ),133 por substituição da CPEE. 

 

 Agente De Execução - Deveres  

 O Professor Rui Pinto134 classifica os deveres como: 

 Especiais – os previstos nos artigos, 123.º, 124.º e 125.º ECS; 

 Gerais – os previstos, ex-vi art.º 123.º, artigos 109.º e 110.º ECS 

 Quais são os deveres, então, a que está adstrito o agente de execução? A saber: 

 

 a) Dever de legalidade 

 No artº. 109.º, al. a), ECS quando se estabelece que não se deve solicitar contra lei 

expressa, nem se devem usar meios ou expedientes ilegais, nem diligenciar inutilmente ou em 

prejuízo de uma correcta aplicação do direito e descoberta da verdade; 

 Diz o Professor, que outros deveres existem que são "... modos de cumprir 

integralmente a lei: observar escrupulosamente os prazos legais ou judicialmente fixados e os 

deveres deontológicos que sobre si impenda, art. 123º. nº. 1, al. a), ECS)";"Submeter a 

decisão do juiz os actos que dependam de despacho e autorização judicial, artº. 123.º, nº, 1, al. 

b), primeira parte, do ECS"; e, ainda, " cumprir os actos do juiz nos precisos termos fixados".  

                                                                                                                                                                                     
 Não cumprir ou executar as decisões do juiz (131.º-A/2 h)/ III parte ECS);  

 Não entregar ao cliente a quantias a este devidas, decorrentes da sua intervenção nas execuções (131.º-

A/2 i)/ I parte ECS); 

 Não entregar à Câmara as quantias a esta devidas, decorrentes da sua intervenção nas execuções (131.º-

A/2 i)/ II parte ECS);  

 Não entregar ao Estado as quantias a este devidas, decorrentes da sua intervenção nas execuções (131.º-

A/2 i)/ III parte ECS);  

 Contratar funcionários ou colaboradores sem cumprir o regulamento específico aprovado pela 

assembleia geral da Câmara dos Solicitadores (131.º-A/2 j)/ I parte ECS); 

Manter funcionários ou colaboradores sem cumprir o regulamento específico aprovado pela assembleia geral da 

Câmara dos Solicitadores 
133 Artigo 3.º Atribuições 
 
134 Manual, pp 90/96 
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Entende-se, assim, se houver omissão no cumprimento do estipulado em "lei expressa" há 

violação do dever de legalidade. 

 

b) Dever de imparcialidade 

 Cumpre-se este dever observando o estipulado no ECS, artº. 109.º al. b), c) g), 

respectivamente: 

 Declarar no acto de inscrição, para efeito de verificação de incompatibilidade, 

qualquer cargo ou actividade profissional que exerça; 

 Requerer a suspensão da inscrição na Câmara quando ocorrer incompatibilidade 

superveniente; 

 Recusar mandato ou nomeação oficiosa para causa que seja conexa com outra em 

que representem ou tenham representado a parte contrária; 

 Imparcialidade significa a equidistância que o agente de execução tem que observar 

entre as partes em contenda. Este dever entronca com um outro dever, o da independência.  

 

c) Dever de diligência135 

 Significa que se deva tomar uma conduta positiva com um grau de esforço exigível na 

execução funcional de um acto que a lei prevê, como consta no artºs 123, nº. 1, al. a) e p) e 

109º., al. h), j) e l). 

 

d) Dever de Informação136 

                                                           
135Dever de diligência 

Praticar diligentemente os actos processuais de que seja incumbido, com observância escrupulosa dos prazos 

legais ou judicialmente fixados e dos deveres deontológicos que sobre si impendem; 

Desempenhar diligentemente as funções de patrono no segundo período de estágio dos agentes de execução; 

Aplicar devidamente as quantias e coisas que lhe sejam confiadas; 

Actuar com zelo e diligência relativamente a todas as questões que lhe sejam confiadas e proceder com 

urbanidade para com os colegas, magistrados, advogados e funcionários; 

Diligenciar no sentido do pagamento dos honorários e demais quantias devidas aos colegas ou aosadvogados que 

os antecederam no mandato que lhes venha a ser confiado; 

139 Dever de informação 

Prestar as informações que lhe sejam pedidas pela parte, relativas ao estado das diligências que lhe foram   

cometidas, e comunicar-lhe prontamente a sua realização ou a respectiva frustração, com indicação das suas 

causas, artº. 109º.al. i); e 

Prestar às partes os esclarecimentos que lhe forem solicitados sobre o andamento das diligências de que seja 

incumbido, artº. 123º., nº. 1, al. c); 

Prestar ao tribunal os esclarecimentos que lhe forem solicitados sobre o andamento das diligências de que seja 

incumbido, artº. 123º. 1, al.d).- 
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 Prestação de esclarecimentos a quem deles necessita e legitima. 

 

f) Dever organizacional137 

 Significa que o agente de execução no seu escritório deve ter uma estrutura organizada 

que lhe permita suportar a sua actividade, com os meios legais, postos à sua disposição. 

 

g) Dever de Prática Jurídica e Materiais Acessórios da sua Actividade138 

                                                           
137 Dever organizacional- Os agentes de execução estão sujeitos às disposições sobre conta-clientes previstas 

neste Estatuto, acrescidas das especificidades constantes dos números seguintes; 

 - O agente de execução deve ter em instituição de crédito duas contas-clientes à sua ordem, uma com a menção 

da circunstância de se tratar de uma conta-cliente dos exequentes e a outra com a menção de se tratar de uma 

conta-cliente dos executados, artº. 124.º, nº. 1 e 2 ECS 

-  A Câmara, na sede de cada conselho regional, mantém, para cada solicitador, um registo disciplinar, secreto e 

actualizado;  

-  Ao solicitador é facultado, quando o requeira, o direito de acesso ao seu registo disciplinar, artº. 112º  

- Arquivar e conservar durante 10 anos todos os documentos relativos às execuções ou outros actos por si 

praticados no âmbito da sua função nos termos de regulamento a aprovar pelo Conselho Geral,artº. 123.º, nº. 1, 

al.f) 

- Ter contabilidade organizada de acordo com o modelo a aprovar pelo Conselho Geral,artº. 123.º, nº. 1, al. g) - 

Apresentar a cédula ou cartão profissional no exercício da sua actividade, art.º 123.º, nº. 1, al.j); - Utilizar os 

meios de identificação e de assinatura reconhecidos e regulamentados pela Câmara, designadamente assinatura 

electrónica, art.º 123º.nº. 1, al.j); 

- Utilizar meios de comunicação electrónicos nas relações com outras entidades públicas e privadas, 

designadamente com o tribunal, artº. 123º.,nº. 1,al. l); 

- Ter um endereço electrónico nos termos regulamentados pela Câmara; artº. 123.º, nº. 1, al. m) 

- Contratar e manter seguro de responsabilidade civil profissional de montante não inferior a (euro) 100 000, artº. 

123.º, nº. 1, al. n); 

- Ter domicílio profissional e comunicar ao respectivo conselho regional a sua alteração, no prazo de 15 dias, 

artº. 109.º, al.e);  

- Manter os seus funcionários registados na Câmara, nos termos do regulamento aprovado em assembleia geral, 

artº. 109.º, al.f) ; e 

 Manter um registo permanentemente actualizado, no SISAAE/GPESE, sobre o estado em que o processo se 

encontra, D/L nº. 4/13 de 11.01. 

 
138 Dever de prática jurídica 

 Não exercer nem permitir o exercício de actividades não forenses no seu escritório, art.º 123.º, nº. 1, al. h); 

 i) Apresentar a cédula ou cartão profissional no exercício da sua actividade, artº. 123.º, nº. 1, al. i); 

 - Registar por via electrónica, junto da Câmara dos Solicitadores, o seu depósito de bens penhorados nos termos 

de portaria do membro do Governo responsável pela área da justiça, artº. 123.º, nº. 1, al. o); 

-  Pagar as quantias devidas a título de inscrições, quotas, assinatura da revista, multas e taxas, artº. 109º, al. d); 

- Actuar com zelo e diligência relativamente a todas as questões que lhe sejam confiadas e proceder com 

urbanidade para com os colegas, magistrados, advogados e funcionários, artº.109º., al. h); 

- Não desenvolver publicidade fora dos limites previstos por regulamento aprovado em assembleia geral, artº. 

109.ºal. n); 

- Não solicitar nem angariar clientes por si ou por interposta pessoa, artº. 109º., al.o); e 

- Usar o trajo profissional quando pleiteiem oralmente, artº. 109.º, al. p). 

Sendo advogado há que observar os artº. 89º quanto à publicidade; artº. 90º e 83.º, nº. 2,  deveres de honestidade, 

probidade, rectidão, lealdade e sinceridade para os colegas, magistrados e funcionários; art.ºs 103.º e 105 dever 

de lealdade e correcção para o tribunal; e artºs. 106.º e 109.º, todos do EOA, solidariedade e reciprocidade entre 

advogados. 
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 Prestar contas da actividade realizada, entregando prontamente as quantias, objectos ou 

documentos de que seja detentor por causa da sua actuação como agente de execução, artº. 

123, nº. 1, al.e). 

 

 Se permitido for, acrescentamos um outro dever, certamente transversal a toda a 

actividade mas que, aqui, tem perfeito cabimento e oportunidade. É a chamada “universidade 

da vida” que nos leva a apreender estes conhecimentos. 

 

h). Dever de Sensatez – Este dever é acrescentado por nós. Diz-nos a experiência de 11 anos 

– este dever é fundamental e a sua aplicabilidade nas diligências externas poderá ditar o êxito 

das mesmas -, que tão importante como o domínio cognitivo técnico-jurídico em cada 

diligência é ter a sensatez de, em cada momento, agir com prudência: efectuando um pré-

reconhecimento do local e observando o meio-ambiente envolvente ao executado; proceder ao 

contacto do devedor com assertividade com a previsibilidade de uma abordagem hostil, 

destemperada e agressiva do mesmo; dialogar serena e firmemente com o interlocutor 

levando-o a acreditar no n/empenho e credibilidade na resolução da lide; e observando uma 

conduta de humanismo próximo e respeito pelos dramas ou situações de índole vexatórias. 

 

4. Regime de Responsabilidade: 

Geral (art.º 483.º CC) e Regime de Responsabilidade Civil do Estado e demais Entidades 

Públicas (RRCEDEE) 

 Qual o regime de responsabilidade a que está sujeito o agente de execução?  

 Eis os dois regimes e o que a nossa doutrina e jurisprudência dizem:  

 

4.1 Responsabilidade Geral 483.º CC 

 Entendem alguns autores como Virgínio Ribeiro139 haver uma "... submissão 

prioritária ao regime de responsabilidade civil em geral" defendida, com múltiplos 

argumentos, sendo o mais abrangente o constante no artº. 808.º, nº.6, o poder de delegação 

noutro solicitador, observando que, “na prática, a Reforma de 2003, transformou um 

profissional liberal num funcionário público, remunerado pelas partes”. Noutro local conclui, 

essencialmente a partir do actual regime, que a actividade do agente de execução se rege 

fundamentalmente pelas regras do “contrato de prestação de serviços de direito privado, ainda 

                                                           
139 O poder geral de controlo na acção executiva”, em Julgar, n.º 18, pág. 149.  
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que na respectiva execução devam ser observadas maioritariamente regras de natureza 

pública” (As Funções do Agente de Execução, pág. 54), à semelhança do que ocorre com os 

notários (pág. 51).  

 Tomé Gomes140, entende que a “deficiente definição dos termos da responsabilidade 

civil, mormente do Estado, por uma eventual actuação danosa do solicitador de execução”, 

conclui que, nada de específico se prevendo, há que “recorrer aos meios de tutela comuns, 

tendo em linha de conta que se trata do exercício de uma profissão independente, mas pautada 

por deveres estatutários específicos, aliás, postulados pela natureza pública da função da 

administração da justiça em que se inscrevem”, pondo em destaque a obrigatoriedade legal de 

existência de seguro de responsabilidade civil da acção executiva”. 

 O mesmo entendimento tem Maria da Glória Garcia141 para quem a actuação dolosa ou 

negligente do agente de execução na fase de realização da penhora (e não só) fá-lo incorrer 

em “responsabilidade civil, nos termos gerais, quando se encontrem preenchidos os requisitos 

do art. 483º do CC”. 

 O Tribunal da Relação de Lisboa142 refere que " a responsabilidade civil que aos 

agentes de execução for imputada, no âmbito do exercício da sua actividade, obedece ao 

Regime Geral, e não ao regime da responsabilidade civil do Estado e demais entidades 

públicas". 

 Como exemplo, refere este tribunal: "... a realização indevida de uma penhora, numa 

ocasião em que a execução se encontrava suspensa por decisão judicial”. Estriba esta posição 

nos seguintes argumentos: 

 Haver uma excepcionalidade do regime de responsabilidade civil dos agentes do 

Estado e será empurrar a responsabilidade da figura do agente de execução para essas 

"medidas legislativas" por paralelismos na sua actividade; 

 Haver responsabilidade do agente de execução mesmo quando delega noutros 

colegas a prática de certos actos executivos (art.º 808.º, nº. 6); 

 O agente de execução pode ter ao seu serviço funcionários a quem, “sob sua 

responsabilidade”, encarregue da prática de certos actos (art. 808º, n.º 10), responsabilidade 

que também está expressamente prevista para os casos em que o agente de execução utilize 

colaboradores na administração dos bens penhorados, nos termos do art. 843º, n.º 3, ou para 

realização de citações (art. 239º, n.º 6); 

                                                           
140Balanço da reforma da acção executiva”, em Sub Judice, n.º 29º, págs. 31 e 32), 
141Responsabilidade do Exequente e de Outros Intervenientes Processuais, pp. 36 e 38 
142Acórdão de 11.04.2013 TRL. 
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 No art. 864º, n.º 1, in fine, está expressamente prevista para a falta de citação de 

credores privilegiados a responsabilidade do agente de execução “nos termos gerais”, o 

que nos remete obviamente para o regime geral da responsabilidade extracontratual;  

 As circunstâncias anteriores e outras que demandam a responsabilidade directa e 

imediata do agente de execução justificam a previsão da obrigatoriedade de celebração de 

contrato de seguro de responsabilidade civil profissional (art. 123º, n.º 1, al. n), do ECS), 

medida destinada a garantir efectivamente a tutela de terceiros que sejam lesados pela 

prática de factos ilícitos; 

 Semelhante objectivo é prosseguido pelo Fundo de Garantia (art. 127º-A do ECS) 

destinado a proteger os interessados contra a dissipação das quantias que tenham sido 

depositadas à ordem do agente de execução;  

   Dos actos praticados pelo solicitador é legítimo reclamar para o juiz, assim como 

pode o interessado deduzir a competente impugnação perante o juiz (art. 809º, n.º 1, al. c)), 

mecanismos processuais que, por um lado, visam impedir a consumação de danos e, por 

outro, permitem que a actuação do agente de execução acabe por ser respaldada numa 

decisão judicial, a partir da qual a questão da eventual indemnização por danos causados 

passa a estar ao abrigo do regime específico ligado à prática de actos judiciais.  

 Concluindo esta argumentação, "Somos assim impelidos para a integração da 

responsabilidade civil dos agentes de execução nas regras gerais que constam do Código 

Civil."   

O Paralelismo com outras Situações do Foro Jurídico143, analisadas pelo TRL 

 a) A transferência de competências para os agentes de execução não é 

substancialmente diversa da possibilidade que, em geral, é conferida aos solicitadores ou aos 

advogados de atestarem o reconhecimento de assinaturas e a conformidade de cópias de 

documentos, nos termos que estão previstos no Dec. Lei n.º 28/00, de 13-3, reforçado pelo 

Dec. Lei n.º 237/01, de 30-8.  

 A tais actos de reconhecimento e de atestação é atribuído valor probatório idêntico ao 

que decorre de semelhantes actos que eram praticados por Cartórios Notariais que 

praticamente detinham o monopólio da atribuição de fé pública documental.  

                                                           
143 Acórdão, de 11.04.2011, proc. 5548/09.TVLSNBAbrantes Geraldes  
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 Tratando-se de uma opção que não é isenta de riscos e que também é susceptível de 

afectar, por negligência ou dolo, interesses de terceiros, apesar disso, está afastada 

naturalmente a responsabilização do Estado por actos que, na realidade, se inscrevem no 

âmbito do puro exercício de uma profissão liberal, demandando em exclusivo a aplicação das 

normas especificamente relacionadas com as actividades e os estatutos profissionais em 

causa.  

 b) Mais evidente se mostra o argumento que se extrai do paralelismo que existe entre 

os agentes de execução e o administrador de insolvência, sendo de notar, desde logo, que o 

art. 11º, al. a), da recente Lei n.º 22/13, de 26-2, que reviu o estatuto profissional do 

administrador de insolvência, estabelece, para determinados efeitos, a equiparação entre 

ambas as profissões.  

c) Lembra o TRL o artº. 864º, nº. 1, in fine, " nos termos gerais" responde o agente de 

execução na falta de citação de credores privilegiados...; e 

 c) A obrigatoriedade de celebração de contrato de seguro de responsabilidade civil 

profissional...". 

 A actividade do administrador de insolvência envolve um elevado grau de intervenção 

na administração e na liquidação do património dos insolventes, podendo envolver, além do 

mais, a representação do insolvente, a gestão de empresas ou de estabelecimentos, a 

verificação do passivo, a liquidação de todo o património, a venda de bens, a efetivação de 

pagamentos, etc.  

   

 O Supremo Tribunal de Justiça144, depois de caracterizar, orgânica e funcionalmente, a 

figura do agente de execução, por unanimidade considera: 

 "A partir dos elementos essenciais de caracterização orgânica e funcional da figura, 

mormente, o dever ser exercida por profissionais liberais supervisionados pela Câmara de 

Solicitadores perante quem respondem disciplinarmente por actos cometidos no processo e 

não perante o Juiz, o não serem designados pelo Tribunal, o facto de apesar de intervirem em 

processos executivos com latos poderes, na perspectiva da desjudicialização do processo, e 

actuarem em nome próprio, ainda que possam ser destituídos pelo juiz e só com justa causa, 

faz, a nosso ver, com que a componente, diríamos, privada, da sua nomeação e o modo e 

responsabilidade da sua actuação, sobreleve a vertente da actuação paradministrativa, não 

devendo considerar-se que a sua actuação é a de um auxiliar ou cometido do Tribunal, nos 

                                                           
144 Acórdão de 06.07.2011 
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termos do art. 500º, nº1, do Código Civil, daí que não exista da parte do órgão Tribunal 

responsabilidade objectiva por actos do solicitador de execução, que responsabilizem o 

Estado.".   

 Após esta caracterização e de verter para o Acórdão opiniões dos vários doutrinadores 

exprime-se no sentido de que a responsabilidade do agente de execução "...não esteja sob 

alçada da Lei nº.67/2007, de 31 de Dezembro de 2007 – Regime da Responsabilidade Civil 

Extracontratual do Estado e Demais Entidades Públicas – tendo em conta a sua delimitação 

subjectiva, abrangendo pessoas colectivas públicas: Estado, Regiões Autónomas e demais 

pessoas colectivas de direito público: pessoas colectivas de direito privado que exerçam 

poderes de autoridade; pessoas singulares: titulares de órgãos, agentes ou funcionários de 

pessoas colectivas de direito público; magistrados judiciais e do Ministério Público, 

trabalhadores de pessoas colectivas de direito privado que exerçam poderes de autoridade, 

titulares de órgãos sociais dessas empresas e seus representantes legais ou auxiliares.   

 Nos termos do art. 212º, n.º 3 da C.R.P., “Compete aos tribunais administrativos (...) o 

julgamento das acções que tenham por objecto dirimir os litígios emergentes de relações 

jurídicas administrativas (...) ”.  

 Estatui o art. 4º, nº1, do ETAF que compete aos tribunais de jurisdição administrativa 

e fiscal a apreciação de litígios que tenham nomeadamente por objecto o Regime de 

Responsabilidade Civil do Estado e demais Entidades Públicas. 

 

4.2. Regime de Responsabilidade Civil do Estado e demais Entidades Públicas  

 Para um melhor entendimento deixamos, aqui, um resumo breve sobre o actual 

Regime de Responsabilidade Civil do Estado e demais Entidades Públicas. A Lei nº. 67/2007 

de 31/12, aprovou o novo Regime de Responsabilidade Civil do Estado e demais Entidades 

Públicas pelo exercício da função administrativa. Este novo regime veio alterar, de forma 

muito significativa, o regime substantivo da responsabilidade civil pelo exercício da função 

administrativo previsto no D/Lei nº. 48051, de 21 de Novembro de 1967, assim como os art.ºs 

96.º e 97.º da Lei nº. 169/99 de 18 de Setembro onde essa matéria era disciplinada. 

 Este normativo legislativo veio sistematizar o regime de responsabilidade civil por 

danos derivados da função legislativa e da função jurisdicional. 

 Há, agora, uma unificação contenciosa dos tribunais administrativos no âmbito da 

responsabilidade civil extracontratual da administração. Aos tribunais administrativos foram 

atribuídas as questões de responsabilidade civil em que sejam parte pessoas colectivas do 
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direito público quer estejam em causa actos de gestão pública ou actos de gestão privada, artº. 

4º., nº. 1, al. g) da lei. A responsabilidade danosa resultante da função legislativa assim como 

do funcionamento da justiça são do âmbito da jurisdição administrativa. O próprio erro 

judiciário imputável aos tribunais administrativos, de acordo com o art.º 4º., nº. 1, al. f) são 

abarcados por aquela jurisdição. Pretendeu-se atribuir competência aos tribunais 

administrativos para dirimir a " responsabilidade civil extracontratual de sujeitos privados 

(ex.: agente de execução) aos quais seja aplicado o regime específico da responsabilidade do 

estado". Carlos Cadilha145 diz que este regime deve " abranger as entidades privadas de mão 

pública que possam exercer poderes de autoridade ou cuja actividade seja regulada por 

disposições ou princípios do direito administrativo. 

 Este princípio tem aplicabilidade na responsabilidade pessoal dos titulares de órgãos, 

funcionários e agentes administrativos, artº. 1, nº. 3 por estes agentes responderem por danos 

que resultem da sua função, isto é, no exercício da sua actividade, há aqui uma consonância 

com o artº. 271.º da CRP. 

 As pessoas do direito privado, por força do artº. 1.º, nº. 5 vêem-lhes estendido o 

regime de responsabilidade administrativo " por acções ou omissões que adoptem no 

exercício de prerrogativas de poder público", sem que deixem de estar sujeitos ao regime 

substantivo. 

 Este dispositivo reforça a prática do ETAF, art.º 4, nº. 1, al. j) que já atribuía aos 

tribunais administrativos essa competência de apreciação de litígios cujo objecto se situe na 

responsabilidade civil extracontratual dos sujeitos privados aos quais seja aplicável o regime 

específico da responsabilidade do estado e demais pessoas colectivas de direito público. 

Temos que, no regime de responsabilidade civil do estado dois aspectos relevantes: 

 a) Culpa do lesado, artº. 4.º, o que introduz o princípio da conculpabilidade ou da co-

responsabilidade resultante de facto imputável ao lesado quando este para tal o tenha 

contribuído para a produção ou para agravamento dos danos. O tribunal, em processos com 

esta matriz, tem a faculdade de conceder, reduzir ou excluir a indemnização das partes e nas 

consequências.  

 Neste art.º 4º. tem como originalidade a inclusão, entre os comportamentos culposos, 

que podem levar à redução ou exclusão da indemnização, a negligência processual do lesado, 

por não ter deitado mão à via processual adequada para eliminar o acto jurídico lesivo. 

                                                           
145 CEJ-Regime  de Rresponsabilidade Civil do Eestado e demais Entidades Públicas 
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 b) Culpa entre o lesado e o autor do dano tem correspondência com o princípio geral, 

artº. 570.º do CC, que consagra, igualmente, uma regra de concorrência de culpa entre o 

lesado e o autor do dano. 

 

4.3 Direito de Regresso 

 A obrigatoriedade do exercício do direito de regresso vem plasmada no art.º 6.º. Impõe 

à secretaria do tribunal o dever de remeter certidão da sentença à entidade administrativa para 

agir em conformidade para que seja ressarcida pelos titulares de órgãos, funcionários e 

agentes da responsabilidade assumida em solidariedade. A base deste direito de regresso vem 

estabelecida nos artº.s 8.º, 11.º, nº. 2 e 14.º deste diploma e abrange acções ou omissões 

cometidas por titulares de órgãos, funcionários e agentes com dolo ou diligência e zelo 

manifestamente inferiores àqueles a que se encontravam obrigados em razão do cargo e que 

degenerou em facto ilícito. 

 Acrescente-se que estes fundamentos decorrem do disposto na CRP, artº. 22.º e 271.º. 

 Após esta breve nota, vejamos outros entendimentos que referem enquadrar-se a 

actividade funcional do agente de execução neste Regime de Responsabilidade Civil do 

Estado e demais Entidades Públicas. 

  

 O TRPorto146 foi confrontado com a eventualidade de um agente de execução, aqui, 

recorrido, no âmbito de uma penhora levada a efeito ter "forçado" os autores não executados a 

efectuarem pagamentos. 

 Referindo à responsabilidade civil do agente de execução reza este Acórdão: "... tendo 

o estatuto de auxiliar da justiça, a sua actuação, a determinar responsabilidade civil, implica a 

do Estado [10], que pode ser ou não solidária – ver artigos 1º, 1, 7º, 1, e 8º, 1 e 2, do Regime 

de Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado e Demais Entidades Publicas, que foi 

aprovado pelo D/Lei nº. 48051 de 21.11.1967, entretanto substituído pela Lei n.º 67/2007, de 

31-12. Desta forma não pode a Ré ser condenada no pagamento da pedida indemnização, 

ficando prejudicada a questão da publicação.". 

  

 Nesta mesma linha de pensamento, e com as razões a seguir aduzidas escreve o 

Professor Miguel Teixeira de Sousa147:  

                                                           
146 Acórdão de 25.10.2010-Reg.Resp.Extracontratual 
147 Citados Cadernos Direito Privado, p.6 
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 O AE, nos termos do D/Lei nº. 226/08, artº. 808.º nº. 6 pode ser, livremente, 

substituído pelo exequente embora não pese sobre o AE qualquer relação de comissão com o 

exequente. 

 O facto de o exequente poder designar o AE, art.º 808.º, nº.3, não deve inferir-se da 

existência de qualquer vínculo contratual. O problema da responsabilidade do AE “… coloca-

se não num plano contratual, mas orgânico...". Pelo que, não há nenhum motivo para 

distinguir entre o exequente e os outros interessados". Isto, porque o AE responde perante 

todos como titular de um órgão de execução. Há, por conseguinte, por parte do AE uma 

responsabilidade extra-contratual. 

 Nestes termos o suporte jurídico em que assenta e é regida a actividade do AE é o 

Regime da Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado, pela razão de que os poderes de 

autoridade são poderes para-jurisdicionais, públicos. E a Lei nº. 67/2007 de 31/12 nos seus 

n.ºs 1 e 2 prevê para efeitos da responsabilidade Civil Extracontratual do Estado e das demais 

pessoas colectivas de direito público por danos resultantes do exercício da função legislativa, 

jurisdicional e administrativa. É, portanto, no desempenho da sua função para-jurisdicional 

que o AE exerce prerrogativas de poder público. 

  

 Alves de Brito148 observa uma tendência forte no sentido de um mandato sem 

representação em que o agente de execução, mandatário, agiria em nome próprio, conquanto 

por conta de outrem. Conclui o Professor que, "exercendo verdadeiros poderes de autoridade", 

"parece ser possível a hipótese de um novo auxiliar de justiça.". 

 Ora, mais claro, e em nota de rodapé, entende que a responsabilização do agente de 

execução pode constituir o Estado numa obrigação de indemnizar". 

  

 Lebre de Freitas149 afasta a relação, exequente/agente de execução "... nos quadros do 

contrato de serviços de direito privado, considerando que releva a vertente pública da sua 

actividade."  

  

 Observa, ainda, que "havendo responsabilidade do solicitador perante as partes ou 

terceiro o Estado pode, por sua vez, responder nos termos gerais a responsabilidade do Estado 

por actos dos seus agentes.". 

                                                           
148 in Scientia Juridica, nº. 317º, pag.165, 
149 Revista Themis, O agente de execução e poder jurisdicional, nº. 7.p.26) 
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 Rui Pinto150 entende que o “ regime exigente de imparcialidade e independência do 

agente de execução-nega- com a frequente qualificação da relação entre exequente e agente 

como sendo mandato. Pelo contrário, ele apenas se justifica por o agente de execução ter a 

natureza de um oficial público (pela funções administrativas que cumpre) que é um auxiliar 

da justiça (não um auxiliar do juiz) exercendo o jus imperii em nome do Estado”.  

  

 A Ordem dos Advogados151 vai nesse sentido pela análise ao art.º 808.º nº. 6 do antigo 

CPC.  

  

 Entendemos nós, que não é de natureza contratual a relação existente entre o agente de 

execução e o exequente, pese o facto da livre substituição daquele por este, permitida pelo 

D/Lei 226/2008, art.º 808.º, nº.6, semi-corrigido pelo actual art.º 720, nº. 4. 

 Também o facto de o vigente art.º 751.º, nº. 2 estabelecer que “o agente de execução 

deve respeitar as indicações do exequente sobre os bens que pretende ver penhorados”, 

quando o anterior art.º 834.º, nº. 1 estava despido dessa vinculação, não lhe confere natureza 

contratual a esta nova relação. 

 Acontece que esta relação era existente, porquanto, o agente de execução por via dos 

princípios da cooperação e da colaboração, não raras vezes, conluia com o exequente, na 

matéria dos bens a penhorar, até como forma de corresponsabilizar o exequente, pelo que este 

“vínculo” nada traz de inovatório. 

 A imparcialidade e independência, do agente de execução, continuam a ser uma 

realidade, porquanto, continua, de acordo com os arts. 120.º e 121.º a estar submetidos ao 

regime de incompatibilidades e impedimentos. 

 Apontadas analogias, pelos defensores do regime geral, a outros profissionais, ex.: 

administrador de insolvência, para enquadramento do agente de execução ao mesmo regime, 

igual legitimidade nos cobre, por analogia de funções se apontarmos as competências 

acrescidas pelo D/Lei, nº. 41/2013, acometidas a funcionários judiciais. Afasta-nos, 

                                                           
150 Notas ao Código do processo Civil, Coimbra, Coimbra Editora, pp. 491/492 
151 Parecer emitido em, 28.03.2008, sobre a Reforma da acção executiva, analisando o art.º 808.ºn ,º. 6 observava 

" Em consonância com a supressão deste poder geral de controlo, deixa o juiz de ter o poder de destituir , com 

justa causa, o agente de execução (...) atribuindo ao exequente o poder de destituição livre. Esta solução é 

fortemente criticável : ao mesmo tempo que se atribui mais poderes ao agente de execução, acentuando a sua 

qualidade de autoridade, acentua-se paradoxalmente a natureza de prestação de serviços ( sublinhado nosso) do 

contrato que o liga ao exequente" . Dita, ainda, este Parecer "... Ter-se-á pensado, nomeadamente que, no 

exercício dos seus poderes de autoridade , o agente de execução se pode constituir em responsabilidade civil e 

que, nos termos gerais, o Estado é com ele civilmente responsável perante quem sofra dano?". 
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simplesmente, desta realidade o facto destes serem funcionários do Estado, porquanto, os 

actos praticados são, deveras, os mesmos. Ambos exercem o jus imperii, em nome do Estado. 

 À argumentação de que o agente de execução, art.º 808.º, nº. 8 do anterior código, e 

actual art.º 720.º, nº. 6, poder delegar certas competências noutros agentes ou em seus 

funcionários é válida, contrapomos, de igual modo, pode o funcionário judicial delegar num 

colega essas competências. 

 Os actos intrínsecos e imanentes à actividade do agente de execução, e por ele 

realizados, são tendentes a cumprir a justiça pública – como auxiliar da justiça -, um dos fins e 

pilares do Estado e sob a responsabilidade do Estado.  

 Pelo exposto concluímos que: 

 Que o Estado é responsável pelos actos, do agente de execução, que resultem das 

omissões e acções ilícitas, com culpa leve, art.º 7.º, n.º 1. RRCEE; 

 O Estado é responsável com o AE se as acções ou omissões tiverem sido cometidas 

por este no exercício das suas funções e por causa desse exercício com dolo ou com 

negligência grosseira, artº. 8.º, nº. 2 do RRCEE. 

 Nesta última situação o Estado goza do direito de regresso contra o AE, artº. nº. 8.º, 

nº. 3 do RRCEE. 

 

 

5. Agente de Execução: Órgão Principal da Execução 

 1. Miguel Teixeira de Sousa152 entende que “… no recorte da lei vigente, o agente de 

execução é o principal órgão da execução e que ao juiz de execução é reservado um papel 

secundário e subsidiário…”  

 Se necessário fosse fundamentar esta afirmação – não o é, pelo estatuto de direito de 

quem a proferiu -, bastava deitarmos mão da norma processual civil, art.º 809.º, nº. 1, actual 

art.º 723.º, nº. 1, que reserva ao juiz o “poder geral de controlo, residual e passivo”, em 

contraposição com o art.º 801.º, nº. 1, actual art.º 719.º, nº. 1, que outorga o “ poder geral de 

direcção do processo” ao agente de execução. 

 Já o mandatário judicial não põe em causa o acima referido, por ser um mero 

espectador que segue a execução por fora, acompanhando os actos e tramitação dos mesmos 

sem os poder influenciar em representação do seu mandante. 

                                                           
152 Cadernos de Direito Privado, Número especial 01/Dezembro de 2010, da Cejur-Centro de Estudos Jurídicos 

do Minho 
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 Ora, esta e outras competências funcionais que lhe foram atribuídas, justificam e 

estribam, per si, este título. 

 

 2. As competências que fizeram do agente de execução o principal órgão da acção 

executiva foram substancialmente ampliadas e traziam o cunho intrínseco da outorga de 

autoridade com que foram fortalecendo a identidade para-judicial do agente. 

 De facto, esta panóplia normativa do D/Lei, nº. 226/2008 de 20.11, reverteu 

indelevelmente um sem número de competências a favor do agente de execução, algumas das 

quais se julgam pertencer à reserva jurisdicional, porquanto, veja-se o art.º 824.º nºs 4 e 5, do 

anterior código, o agente de execução deferia requerimentos apresentados pelas partes, 

isentava e reduzia a penhora, decidia o incidente de comunicação de dívida conjugal, art.º 

825.º, nºs. 2 a 5, actuais artsº. 741.º e 742.º; autorizava o fraccionamentode imóvel penhorado 

divisível, art.º 842.º-A, actual art.º 759.º, nº. 1; nomeava o fiscal ou administrador de 

estabelecimento comercial, art.º 862.º-A, actual artº. 782.º; venda antecipada de bens, art.º 

886.º-C, nº. 1, actual art.º 814.º, nº. 1, etc. 

 Aqui, o juiz limita-se a julgar essas mesmas decisões e impugnações quando 

provocado. 

 A intervenção judicial acontece, exclusivamente, nas situações acima referidas. 

 Entendemos ser esta a filosofia de desjudicialização pretendida, porquanto, a regra 

será a acção decorrer com toda a normalidade fora das paredes do tribunal, sem importunar o 

juiz, sob a direcção do agente de execução. 

 Paradoxalmente, o legislador, art.º 808.º, nº. 4 permitiu que o agente de execução fosse 

substituído arbitrariamente pelo exequente. 

 

 3. Temos assim que o agente de execução é a verdadeira máquina motriz de toda acção 

executiva, pelo impulso que imprime, pela direcção orientadora e pelo termo que lhe impõe. 

 É o agente de execução o agente judiciário que mais se esforça, que mais se empenha, 

que mais se esforça e, também, o que mais sente na pele os contras de uma legislação, mal 

congeminada, indevidamente programada, inoportuna no tempo, e inadequada nos meios. 

  Estas razões somadas - e não fosse toda a capacidade de disciplina, voluntariedade e 

discernimento do agente de execução -, teriam reduzido a acção executiva a um nado-morto, 

tal a inoperância, ineficácia e ineficiência. 
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 Por hoje estariam aqueles que tudo fizeram – os velhos do restelo -, para que a acção 

executiva abortasse, a entoar, com sonoridade sibilina, o de profundis pela  (in)acção 

executiva desjudicializada. 

 A estes profissionais presto a mais sentida das homenagens, louvando o espírito de 

abnegação e persistência incessante, fazendo jus ao lema Labor Omnia Vincit Improbus. 
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Conclusões 

 

 

 

 É fito desta dissertação, a cabonde contextualização da acção executiva no âmago da 

nossa mater legis e, também, o seu lugar na lei substantiva e, particularmente, a grande 

profusão e volume do caudal que alimentam a lei processual.  

  

1. A primeira conclusão aparece após a exposição detalhada da evolução histórica 

legislativa do processo executivo e, especificamente, da acção executiva, trazida pela 

dinâmica introduzida e impulsionadora, sucessiva e respectivamente de Leis, Decretos-Leis e 

Portarias numa avalanche sem igual e que nem sempre teve correspondência com a qualidade 

precisa. 

  O desnorte legislativo mais palpável acontece logo com o D/Lei, nº. 38/2003 de 08.03, 

entrado em vigor a 15.09, impróprio e inoportuno a seu nascimento com debilidades 

debeladas 11 anos depois. Todavia, a criação da figura do solicitador de execução é, 

claramente, a inovação que mais emerge de todo o legislado deste Decreto e será a alavanca 

de toda a acção executiva e o motor de uma máquina que ele impulsionará na sua tramitação, 

traçará a direcção do seu processo e imporá o rumo cuja finalidade é o ressarcimento do 

credor. 

 Nesta primeira fase chegámos à conclusão que a competência internacional dos 

tribunais portugueses concerne, exclusivamente, aos bens domiciliados em território 

português.  

    

 2. Concluímos, por força das alterações introduzidas pelo D/Lei, 226/2008, de 20.11, 

entrado em vigor a 31.03.2009, que a desjudicialização da acção executiva constituiu uma 

realidade que importunou e preocupou os mais puritanos defensores da estabilidade e 

segurança jurídicas, porquanto, a reserva jurisdicional ou o poder jurisdicional que a CRP 

outorgou aos tribunais foram postos em causa, quiçá, eventualmente violados. 

 Pacificamente se constata e se elege a norma do art.º 808.º, nº. 6,  como a mais infeliz 

e negativa de todo o Decreto. Num único artigo o legislador pôs em causa os princípios da 

independência, legalidade e igualdade contraditória ao permitir a livre substituição do agente 

de execução pelo exequente. 
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 A conclusão do que deixámos escrito foi reforçada por obra e graça do D/Lei, nº. 

41/2013, de 26.06 que veio retemperar, reequilibrar e repor, as competências do juiz, agente 

de execução e secretaria, para gáudio dos anteriores críticos. Todavia, faltou coragem ao 

legislador para repristinar o estabelecido no D/Lei, nº. 38/2003, no que à matéria da 

substituição do agente de execução concerne. Ficou-se por uma ténue alteração e “ pedidos de 

desculpa” ao exequente por o ter “obrigado” a expor o motivo. 

 Louve-se a iniciativa do legislador, merecedor, agora, dos mais efusivos encómios, ao 

abolir a carência do despacho judicial no acto de penhora de saldos bancários. Adivinham-se, 

a curto prazo, consequências benéficas inúmeras, como a redução drástica da pendência 

processual, embaratecimento das custas e celeridade processual. 

  

 Concluímos, ao desnudar a problemática e complexidade da tão controversa questão 

da penhorabilidade/impenhorabilidade dos bens, sobretudo à penhora dos créditos, que os 

créditos: IVA, o subsídio de natal e férias dos funcionários públicos, os PPRs estão sujeitos a 

serem penhorados de acordo com a legislação que apresentámos. 

  

 3. Concluímos, ainda, haver razões para considerar fundada a designação do agente de 

execução como o “órgão principal da acção executiva”, pois tudo gravita, na acção executiva, 

à sua volta e sob sua direcção. 

 Estudámo-lo, aturadamente, para o dar a conhecer como intérprete, no que respeito 

diz, ao modelo jurídico que interpreta, na dinâmica e impulso postos na tramitação processual; 

os actos processuais que reclamam e exigem a sua acção, as competências que lhe cabem no 

processo postergando a presença do juiz para plano secundário e desde que provocado. 

 

 Chegámos à conclusão, após dissecar o estatuto profissional que o rege, registando as 

incompatibilidades e impedimentos e, sobretudo, analisando os regimes de responsabilidade, 

que o agente de execução responde solidariamente com o Estado, isto é, o Estado é 

responsável com o AE se as acções ou omissões tiverem sido cometidas por este no exercício 

das suas funções e por causa desse exercício com dolo ou com diligência inferior à exigível, 

artº. 8.º, nº. 2 do RRCEE. 

O Estado goza do direito de regresso contra o AE, artº. nº. 8.º, nº. 3 do RRCEE. 
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 Para este trabalho investigámos e bebemos nas fontes possíveis e disponíveis; lemos e 

registámos as opiniões dos doutrinadores mais meritosos e conhecidos; procurámos a 

jurisprudência mais adequada e apropriada; escutámos as vozes mais sonoras dos eméritos 

dedicados e distintos professores. É nossa pretensão e nosso compromisso acrescentar um 

aprendizado qualquer ao muito e bom que existe nesta área, legando o útil à classe e a quem 

ler este humilde trabalho se o encontrarem. 

  

 Permitam-nos, aparte deste escrito, que nos expressemos no sentido de nos 

congratularmos com todos os agentes de execução, por todas as vitórias alcançadas, depois de 

testemunharmos estes terríficos e arrasadores onze anos de louca e devastadora actividade, em 

que fomos os bombos da festa; o alvo de todas as insensatas, insanas e despudoradas críticas; 

cruxificados, até, pelos nossos pares em praça pública; violados na nossa dignidade e bom 

nome; apontados como o mal identificado e visível de toda a (in)justiça! Enfim … só, porque, 

não nos conferiram, simplesmente, em tempo oportuno, os meios prescritos na lei…!  

  

 O nosso contributo: 

 

 Deixámos, por fim, algumas propostas do que perspectivamos ser preciso para 

melhorar o bom que, obviamente, existe:  

- Formação assídua e continuada envolvente de todos os agentes judiciários – não faz 

sentido, nos tempos hodiernos e exigentes de hoje, que parte dos agentes de execução em 

actividade, sustentem os seus conhecimentos em cursos de formação com um programa 

curricular com menos de 700 horas e em termos da matéria dada alicerçada em cadeiras 

estritamente conectadas com o registo predial, comercial e notariado. Assim acontece com os 

cursos anteriores a 1997.  

 Como é possível a uma agente de execução, com tão exígua formação curricular e 

chegadinha de uma perfumaria ou um agente de execução, profissional da hotelaria, terem o 

know-how suficiente e necessário e sem experiência, para desempenharem com segurança e 

rigor as competências que a lei lhes conferiu?  

 Por hoje, tudo o que não vá para além de uma licenciatura em direito/solicitadoria e 

frequência de rigorosos estágios e profícuas formações pode tornar-se, eventualmente, motivo 

de preocupação, inquietação e perigoso;   
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- Bases de dados, rigorosamente actualizadas, para rigorosa verificação dos 

patrimónios do executado (abolindo o despacho judicial) – não faz qualquer sentido, o 

tribunal e outras bases de dados disponibilizarem, por exemplo, uma morada/domicílio que o 

executado tenha abandonado há 5 anos! 

- Desjudicialização das acções executivas, cujo fim seja para pagamento da quantia 

certa, até uma determinada quantia, quiçá, o dobro das custas judiciais; 

 Depois: 

 - Combate aos oligopólios dos grandes escritório de AEs que o não são, seguramente, 

só pela qualidade e rigor do seu trabalho, mas quero crer, em certos casos, que foi a 

elasticidade dos modus faciendi, operandi et procedendi que cativaram o cliente. E desse 

assunto falo de cátedra; 

 - O Pepex, pelo conhecimento de experiência feito de largos anos na banca, em que 

desenvolvemos um trabalho de pré-contencioso que se tornou muito proveitoso, eficaz e 

barato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

126 
 

Índice Geral 

 

 

 

Introdução                10 

CAPÍTULO I               13 

1.A C.R.P. e a acção executiva             15 

2.Modelos da acção executiva no direito            16 

3.Princípios gerais e privativos             17 

4.Pressupostos processuais               19 

5.O Título executivo:Evolução, Conceito e Classificações                     20 

6. Pressupostos específicos e gerais da acção executiva          28 

 

II Capítulo                36 

1.Acção Executiva: Noção, Natureza e Tipos           36                                                                                                              

2.Evolução histórica da acção executiva            40 

3.Entrada em vigor do D/Lei, nº. 38/2003 de 08.03           41 

4.Medidas desbloqueadoras da Reforma Executiva           42 

4.1.Alterações ao CPC operadas pelo D/Lei, nº. 226/2008 de 20.11        44 

4. 2.Alterações ao CPC, D/Lei, nº. 41/2013, de 20.06          50 

4.3. Reequilíbrio das competências, juiz, agente de execução e secretaria        53 

5.Penhora: Noção/Função, Formas, Finalidade e Objecto         57 

6. Penhorabilidade/Impenhorabilidade dos bens e p.da proporcionalidade        59 

6.1.Impenhorabilidade resultante da lei substantiva           59 

7.Penhora de créditos, art.º 773.º e ss            60 

7.1.Penhora do Imposto de valor acrescentado (IVA)          60 

7.2.Penhorabilidade relativa dos subsídios de férias e natal          61 

7.3.Os subsídios de férias e natal da F.Pública são impenhoráveis         63 

7.4.Penhorabilidade de Planos Poupança Reforma (PPR)          64 

7.5.Penhora de saldos bancários             66 

8.Impenhorabilidade resultante da lei adjectiva processual: 

Absoluta/Total e Relativa Parcial             69 

8.1.Impenhorabilidade absoluta/total             69 



 

127 
 

8.1.1.O que se entende por bens imprescindíveis à economia doméstica        71 

8.2.Impenhorabilidade relativa             72 

9.Penhorabilidade subsidiária, art.º 745.º            77 

10.Concurso de credores              84 

11.Fase de pagamento: Função             85 

12.A venda executiva, arts. 811.º a 845.º: Regime comum/especial        88 

12.1.Regime Comum               88 

12.2.Regime Especial               88 

 

Capítulo III                 97 

1.O solicitador/ agente de execução: 

Base legal, Direcção Geral versus Controlo/tutela           97 

2.Modelos jurídicos:Jurisdicial-Alemão, Extrajudicial-Francês, Administrativo-Sueco, Misto-

Português              100 

3.O agente de execução: Estatuto, Incompatibilidades, Impedimentos, Deveres     105 

Regime de Responsabilidade Civil do agente de execução       121 

4.1.Regime de responsabilidade geral (art.º483.º CC)        122 

4.2.Regime de Respons. Civil dos Empregados do Estado e Demais E.P.     125 

4.3.Direito de regresso            127 

5.O Agente de execução – órgão principal da acção executiva       130 

Conclusões              133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

128 
 

Índice de Quadros 

 

 

 

Quadro, nº. 1  As acções executivas em 2002          40 

Quadro, nº. 2  Reequilíbrio das competências, entre o juiz, ae, secretaria       53 

Quadro, nº. 3  Formas do processo comum           56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

129 
 

Bibliografia 

 

 

COSTA E SILVA, Paula, A Reforma da Acção Executiva, 3ª Ed., Coimbra, Coimbra Editora, 

2003; 

GEMAS,  Laurinda, A Execução Presente e Futuro,  Jornadas de Estudo dos Agentes de 

Execução, 2012;      

GOMES, Manuel Tomé Soares, Da Acção Executiva, apontamentos policopiados, Fevereiro 

2012;  

________ , Da Penhora em Processo Civil, Apontamentos Policopiados, Março 2013;  

________ , Fenómeno Processual Civil, Instância, Aspectos Gerais, Ab 2013, Lições 

fotocopiadas; 

GOUVEIA, Mariana França, A Reforma da Acção Executiva, In Balanço Da Reforma da 

Acção Executiva, Coimbra, Coimbra Editora, 2005. 

LEBRE DE FREITAS, José,  A Acção Executiva à Luz do Código Revisto – 3º. Edição, 

Coimbra Editora, 2011; 

_________  , A Acção Executiva – Coimbra Editora, 2º. Edição , 1997; 

                      Agente de Execução e Poder Judicial, 2003, Themis, A reforma da acção 

executiva 

_________ , Apreciação do Projecto Diploma da reforma da Acção Executiva, in Revista da 

ordem dos Advogados, Ano 68, Vol. I, Jan. 2008; 

_________ , Agente de Execução e Poder Judicial, 2003, Themis, A reforma da acção 

executiva, Ano IV, nº. 7, Coimbra, Almedina 

MENDES, Castro,  Direito Processo Civil, Vol. I, A.A F.D.L., 1997; 

MESQUITA, Lurdes e ROCHA, Francisco Costeira, A Acção Executiva no Novo Código do 

Processo Civil, Vida Económica, 2014;  

MIRANDA, Jorge, Manual de Direito Constitucional, Tomo III, Coimbra, Coimbra Editora, 

3ª. Edição; 

NEVES, Castanheira, AB VNO AD OMNES- 75 Anos, Coimbra, Coimbra Editora; 

PAIVA, Eduardo e CABRITA, Helena, O Processo Executivo e o Agente de Execução, 

Coimbra,  Coimbra Editora, 2ª. Ed.; 

 PINTO, Rui,  Citações e Notificações na Acção executiva, Coimbra Editora, 2013; 



 

130 
 

 __________, Colectânea de Estudos de Processo Civil, 1ª Ed.,  Jan.2013; Coimbra, Coimbra 

Editora; 

 ___________,  Manual da Execução e Despejo, Coimbra, Coimbra Editora, 2013 

___________,  Notas ao Código de Processo Civil, 1ª. Ed., 2014, Coimbra, Coimbra Editora 

REIS, Alberto,  Processo Executivo,Vol. I, Ed. 1987; 

REGO, Lopes do, Reforma da Acção Executiva, Revista Themis, nº. 9, Ano V; 

SOUSA, Miguel Teixeira  de, A Acção Executiva Singular – LEX, 1998 

___________,  Aspectos Gerais da Acção Executiva, Cadernos Direito Privado, nº. 4, Ano 

2003); 

___________,  Direito Processual Civil, aditamento ao Vol. I da FDL, Ano 1978/1979 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

131 
 

Webgrafia 

 

www.citius.mj.pt/Portal; 

http://citius.tribunais.mj.pt; 

www.dgsi.pt; 

www.dgpj.mj/sections/politica-legislativa; 

www.gdpe.pt; 

https://infoeuropa.eurocid.pt/registo; 

http://Habilus/citius; 

http://www.cmjornal; 

www.portugal.gov.pt/pt/GC15/Governo/Ministerios/MJ/documentos; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.citius.mj.pt/Portal
http://citius.tribunais.mj.pt/
http://www.dgsi.pt/
http://www.dgpj.mj/sections/politica-legislativa
https://infoeuropa.eurocid.pt/registo
http://habilus/citius
http://www.cmjornal/


 

132 
 

JURISPRUDÊNCIA 

 

 

 

 

Pág.  26 – Ac.STJ, de 29.01.1960, BMJ, nº. 93. P. 300 – Sentença Constitutiva - T. Executivo 

         26 – Ac.STJ,  de 02.11.1979/084755, Fiança bancária     

         71 – Ac.TRL, de 07.07.1985, Tribuna Justiça, 16, p..14, O que é economia doméstica. 

         71 – Ac.TRE, de 04.04.1989, CJ-II, p. 283, O que é economia doméstica. 

         26 – Ac.TRC, 09.04.1991, CJ,Ano XVI, Tomo II,pp83/84, Sent.Constitutiva-Título  

         62 – Ac.TC, 349/91, 03.07, Discrepância entre prestações  da SS e outras. 

         74 – Ac.TC, 411/93, de 29.06, Impenhorabilidade parcial das prestações sociais. 

         26 – Ac. TRP, 30.01.95,/9451021(Castro Ferreira) Comp.Internacional Trib.Portugueses   

         74 – Ac.TC, 318/99 de 26.  , Inconstitucional parcial prestações sociais (V.Mínimo 

         76 – Ac.TC, 177/2002, 23.04, Impenhorab. das regalias sociais inferior ao V.M.  

         65 – Ac. TRL, proc. 4218/2005, de 23.06, Penhorabilidade dos PPRs. 

         90 – Ac. TRC, proc. 2797/05.JTRC, 05.12.2005, Conceito de terceiro 

         75 – Ac.TC, 657/2006, de 28.11, Salário mínimo nacional 

         75 – Ac. TC, 107/2007, de 14.11, Impenhorabilidade do vencimento mínimo 

         65 – Ac. STJ, 04.10.2007-B2645, Maria Beleza, Penhora de PPRs 

  61 – Ac. TRP, 01.03.2010, proc.672/07.5TTMAI.B P1 Silêncio do devedor produz   

efeito cominatório pleno 

         130 – Ac.TRP, 25.10.2010, proc. 2798/07.6TBSTS.P1,A.E. tem o Reg. Resp. do Estado 

         125 – Ac. STJ, 06.07.2011, proc. 85/08.TLSB.L1.S1, Fonseca Ramos, A.E. Resp.Geral 

         125 – Ac. TRL, proc. 5548/09.TVTLS-L1.S1, 11.04.11, Abrantes Geraldes, Resp. Geral 

         23  –  Ac. TC, 24.04.2012, proc.45/11, Livre substituição do AE, Pamplona Oliveira 

         23 –  Ac. do TRE,de 27.02. 2014, proc.374/13.UEVR,E.1, Paula Paço, Documento  

                  Particular como Título executivo 

     23 - Acórdão do TRL, de 26.03.2014, proc.766/13.8.TALML.1-4 Paula Santo, 

Documento Particular como Título Executivo         


