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CONFERÊNCIA PROCESSO EXECUTIVO 

AÇÃO EXECUTIVA – ASPETOS PRÁTICOS 

DEBATES & DISCURSOS – 11.10.2019 - LISBOA

www.pra.pt

Conferência – a Prática da Ação Executiva

• Títulos executivos e penhoras

• Competências da Secretaria e do Agente de Execução

• Embargos de Executado e os Efeitos na Instância Executiva

• Acordo de pagamento e a conversão da penhora em hipoteca - PH

• Execução para Entrega de Imóvel Arrendado: suspensão da execução e outras 
vicissitudes

• Execução ou PED – qual a melhor opção?

7

8



A Prática da Ação Executica 11 Outubro 2019

www.debatesediscursos.pt 5

www.pra.pt

CPC – as alterações desde a Lei n.º 41/2013, de 26.06

• Retificação n.º 36/2013, de 12.08

• Lei n.º 122/2015, de 01.09: Regime de alimentos em caso de filhos maiores ou emancipados

• Lei n.º 40-A/2016, de 22.12: Lei de Organização do Sistema Judiciário

• Lei n.º 8/2017, de 03.03: Alteração ao artigo 736.º - animais de companhia como bens absoluta ou 
totalmente impenhoráveis

• Lei n.º 68/2017, de 16.06: Cria a Certidão Judicial Eletrónica

• Lei n.º 114/2017, de 29.12: Lei do Orçamento de Estado 2018 – altera o artigo 738.º

• Lei n.º 49/2018, de 14.08: Cria o Regime Jurídico do Maior Acompanhado

• Lei n.º 27/2019, de 28.03: Alteração artigos 87.º e 88.º

• DL n.º 97/2019, de 26.07: Altera o Regime da Tramitação Eletrónica dos Processos Judiciais

• Lei n.º 117/2019, de 13.09: Altera o CPC – entrada em vigor em 01.01.2020

www.pra.pt

Artigos 724.º e ss e 855.º e ss
Formas de processo executivo e diligências subsequentes

• Diferenças na fase inicial – citação do executado para efeitos de contraditório
Posterior tramitação processual – tramitação é semelhante

Forma ordinária: citação prévia (regra) – contraditório prévio à penhora, salvo 
situações de dispensa de citação prévia – 727.º

Forma sumária: citação pós-penhora (regra) – a penhora antecede a citação do 
executado
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Artigos 724.º e ss e 855.º e ss
Formas de processo executivo e diligências subsequentes

• Forma sumária: citação pós-penhora (regra) – a penhora antecede a citação do
executado, salvo nas situações previstas no 856.º, n.º 5

- TE – título extrajudicial de obrigação pecuniária vencida cujo valor não exceda o
dobro da alçada do tribunal de 1.ª instância (10.000,00 €)

- Bem a penhorar: bens imóveis, estabelecimento comercial, direito real menor
que sobre eles incida ou quinhão em património que os inclua

- Penhora só pode realizar-se após: despacho liminar artigo 726.º + citação prévia
do executado

www.pra.pt

TE do artigo 14.º-A do NRAU perante as alterações da Lei 
n.º 13/2019, de 12.02

Título para pagamento de rendas, encargos ou despesas

1 - O contrato de arrendamento, quando acompanhado do comprovativo de
comunicação ao arrendatário do montante em dívida, é título executivo para a
execução para pagamento de quantia certa correspondente às rendas, aos encargos
ou às despesas que corram por conta do arrendatário.

…….

E quanto ao fiador? A solução será a mesma?
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TE do artigo 14.º-A do NRAU perante as alterações da Lei 
n.º 13/2019, de 12.02

Título para pagamento de rendas, encargos ou despesas

• E quanto ao fiador? A solução será a mesma?

• Artigo 1041.º, n.º 5 (redação da Lei n.º 13/2019 de 12.02)

5- Caso exista fiança e o arrendatário não faça cessar a mora nos termos do n.º 2, o
senhorio deve, nos 90 dias seguintes, notificar o fiador da mora e das quantias em
divida.

6- O senhorio apenas pode exigir (??) do fiador a satisfação dos seus direitos de
crédito após efetuar a notificação prevista no número anterior.

Ac TRG de 08.02.2018, por Maria dos Anjos Nogueira

www.pra.pt

Oposição à Execução – Embargos de Executado
Quando o TE é injunção com aposição de fórmula executória –
857.º

• Regime em vigor a partir de 01.01.2020 – Lei n.º 117/2019, de 13.09

• N.º 1: “Se a execução se fundar em requerimento de injunção ao qual tenha sido
aposta fórmula executória, para além dos fundamentos previstos no artigo 729.º,
aplicados com as devidas adaptações, podem invocar-se nos embargos os meios
de defesa que não devam considerar-se precludidos, nos termos do artigo 14.º-A
do regime dos procedimentos para cumprimento de obrigações pecuniárias
emergentes de contratos de valor não superior à alçada do tribunal de 1.ª
instância, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 269/98 de 1 de setembro, na sua
redação atual.”
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Oposição à Execução – Embargos de Executado
Quando o TE é injunção com aposição de fórmula executória –
857.º

• Regime em vigor a partir de 01.01.2020 – Lei n.º 117/2019, de 13.09

• DL n.º 269/98, de 01.09 – artigos 13.º e 14.º-A

• Artigo 13.º - Conteúdo e efeito das notificações:

n.º 1) b): “A indicação do prazo para a oposição e a respetiva forma de contagem,
bem como da preclusão resultante da falta de tempestiva dedução de oposição, nos
termos do artigo 14.º-A”

www.pra.pt

Oposição à Execução – Embargos de Executado
Quando o TE é injunção com aposição de fórmula executória –
857.º

• Regime em vigor a partir de 01.01.2020 – Lei n.º 117/2019, de 13.09

• DL n.º 269/98, de 01.09 – artigos 13.º e 14.º-A

• Artigo 14º-A – Efeito cominatório da falta de dedução da oposição

“1- Se o requerido pessoalmente notificado por alguma das formas previstas nos
n.ºs. 2 a 5 do artigo 225.º do CPC e devidamente advertido do efeito cominatório
estabelecido no presente artigo, não deduzir oposição, ficam precludidos os meios
de defesa que nela poderiam ter sido invocados, sem prejuízo do disposto no
número seguinte.”
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Oposição à Execução – Embargos de Executado
Quando o TE é injunção com aposição de fórmula executória –
857.º
• Regime em vigor a partir de 01.01.2020 – Lei n.º 117/2019, de 13.09

• DL n.º 269/98, de 01.09 – artigos 13.º e 14.º-A

• Artigo 14º-A – Efeito cominatório da falta de dedução da oposição
“2- A preclusão prevista no número anterior não abrange:
a) A alegação do uso indevido do procedimento de injunção ou da ocorrência de

outras exceções dilatórias de conhecimento oficioso;
b) A alegação dos fundamentos de embargos de executado enumerados no artigo

729.º do CPC, que sejam compatíveis com o procedimento de injunção;
c) A invocação da existência de cláusulas contratuais gerais ilegais ou abusivas;
d) Qualquer exceção perentória que teria sido possível invocar na oposição e de

que o tribunal possa conhecer oficiosamente.”

www.pra.pt

Oposição à Execução – Embargos de Executado
Quando o TE é injunção com aposição de fórmula executória –
857.º

• Artigo 857.º, n.º 2 e 3 – continuarão em vigor

• Em caso de justo impedimento à dedução de oposição ao requerimento de
injunção – tempestivamente declarado perante a secretaria de injunção – possível
alegar os fundamentos previstos no artigo 731.º

• Independentemente de justo impedimento – o executado pode deduzir oposição
com base em:

- Questão de conhecimento oficioso que determine a improcedência, total ou
parcial, do requerimento de injunção

- Ocorrência, de forma evidente, no procedimento de injunção de exceções
dilatórias de conhecimento oficioso.
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Penhora de Imóvel – prioridade da penhora e 
proporcionalidade – 751.º

• Regime atual:

• Penhora de imóveis ou estabelecimento comercial só é possível quando:

a) A penhora de outros bens não satisfaça o credor no prazo de 12 meses – quando
a dívida é igual ou inferior a 2.500€ e o imóvel seja a habitação própria
permanente (HPP) do executado

b) A penhora de outros bens não satisfaça o credor no prazo de 18 meses – quando
a dívida é superior a 2.500€ e o imóvel seja a HPP do executado

c) A penhora de outros bens não satisfaça o credor no prazo de 6 meses – nos
demais casos

www.pra.pt

Penhora de Imóvel – prioridade da penhora e 
proporcionalidade – 751.º

• Regime legal a partir de 01.01.2020

• Penhora de bens imóveis – que não sejam a HPP do executado – ou de
estabelecimento comercial, é admissível desde que a penhora de outros bens
presumivelmente não permita a satisfação integral do credor no prazo de 6 meses

• Penhora de imóvel que seja a HPP do executado só é possível quando:

a) A penhora de outros bens presumivelmente não satisfaça integralmente o credor
no prazo de 30 meses – quando a dívida é igual ou inferior a 10.000€

b) A penhora de outros bens presumivelmente não satisfaça integralmente o credor
no prazo de 12 meses – quando a dívida é superior a 10.000€
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Competências da Secretaria e do Agente de Execução
Artigos 719.º e 720.º

• AE:
- Diligências do processo executivo não atribuídas à secretaria ou ao juiz

- Ex.: citações, notificações, publicações, consultas de bases de dados, penhoras e registos,
liquidações e pagamentos

• Secretaria:
- Funções atribuídas pelo artigo 157.º na fase liminar e nos procedimentos ou incidentes de natureza

declarativa, salvo a citação - cumpre realizar oficiosamente as diligências necessárias para que o
fim dos processos possa ser prontamente alcançado

- Dever de notificar, oficiosamente, o AE da pendência de procedimentos ou incidentes de natureza
declarativa deduzidos na execução e dos atos aí praticados que possam ter influência na instância
executiva

www.pra.pt

Competências da Secretaria e do Agente de Execução
Artigo 719.º  e 720.º

• Dever de notificar, oficiosamente, o AE da pendência de procedimentos ou 
incidentes de natureza declarativa deduzidos na execução e dos atos aí 
praticados que possam ter influência na instância executiva

Exs.:

- Oposição à execução

- Oposição à penhora

- Embargos de terceiro

- Outros incidentes

- Procedimentos cautelares

- Reclamações/impugnações de créditos
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Forma Ordinária – artigo 748.º

• Secretaria notifica o AE de que deve iniciar as diligências para penhora:

a) Depois de proferido despacho que dispense a citação prévia do executado

b) Depois de decorrido o prazo de oposição à execução sem que esta tenha sido
deduzida

c) Depois da apresentação da oposição que não suspenda a execução

d) Depois de ter sido julgada improcedente a oposição que tenha suspendido a
execução

www.pra.pt

Forma Sumária – 855.º/856.º e 748.º

856.º: Feita a penhora – citação do executado para oposição à execução e
notificação para oposição à penhora

Questão de saber se o disposto no artigo 748.º, n.º 1 do CPC se aplica à execução
na forma sumária do processo comum para pagamento de quantia certa?

• Artigo 551.º, n.º 3: aplicação à forma sumária, com as devidas adaptações, as
disposições relativas à forma ordinária
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748.º, n.º 1 na forma sumária e as adaptações necessárias

• A secretaria notifica o AE de que deve iniciar as diligências necessárias para a
realização da venda ou adjudicação:

- depois de decorrido o prazo de oposição sem que esta tenha sido deduzida - alínea
b)

- depois da apresentação de oposição que não suspenda a execução - alínea c)

- depois de ter sido julgada improcedente a oposição que tenha suspendido a
execução – alínea d)

www.pra.pt

748.º, n.º 1 na forma sumária e as adaptações necessárias

A dedução de embargos e o efeito endoprocessual

Embargos de executado e os efeitos suspensivos: 733.º

A fixação do efeito suspensivo carece de audição prévia do exequente/embargado –
733.º, n.º 1, 913.º, n.º 2 e 3.º, n.º 3

Logo, a mera dedução de embargos de executado deve ser notificada ao AE pela
secretaria e aquele deve aguardar pela notificação dos respetivos efeitos
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748.º, n.º 1 na forma sumária e as adaptações necessárias

• Efeito suspensivo na execução decorrente do recebimento destes embargos não 
atua ope legis ou de forma automática

• A pronúncia sobre o efeito suspensivo (ou não) dos embargos na execução só 
ocorre depois de ouvido o exequente e esta resposta tem lugar na contestação

www.pra.pt

748.º, n.º 1 na forma sumária e as adaptações necessárias

• Forma ordinária ou sumária – o AE não pode iniciar as diligências para
penhora ou prosseguir para a venda, respetivamente, antes de decorrido o prazo da
contestação aos embargos por parte do exequente

• Após o decurso deste prazo – é aberta conclusão ao juiz e este pronuncia-se sobre
a suspensão/prosseguimento da execução
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748.º, n.º 1 na forma sumária e as adaptações necessárias

• AE tem que ser notificado:

- do despacho do recebimento dos embargos do executado, e

- do despacho subsequente à apresentação da contestação ou ao decurso do prazo da
contestação sem que este articulado seja apresentado – que inclui despacho sobre
o efeito suspensivo ou não, ou silêncio sobre tal efeito

www.pra.pt

748.º, n.º 1 na forma sumária e as adaptações necessárias

• AE deve aguardar pelo referido despacho – a prática de atos antes de ser
notificado do despacho origina um vício de procedimento – prática de um ato que
a lei não admite no momento em que foi praticado – logo, ato nulo (195.º)

• Secretaria como co-responsável – por omissão – para tal vício e violação do 719.º,
n.º 4

• Nulidade processual derivada de:

AE - ação

Secretaria por omissão
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748.º, n.º 1 na forma sumária e as adaptações necessárias

• Após praticado ato que afete o património do executado – se o juiz vier a
suspender a execução – efeito inócuo se o património já tiver sido atingido

• Nulidade processual – como reagir?

- Reclamação para o Juiz/conhecimento oficioso

Artigo 748.º, n.º 1 aplica-se à execução executiva sob a forma sumária, com as
devidas adaptações.
In Blog do IPPC – https://blogippc.blogspot.com

28/05/2019 – J.H. Delgado de Carvalho

O disposto no artigo 748.º, n.º 1 do nCPC aplica-se à execução na forma sumária do processo comum para
pagamento de quantia certa? Claro que sim.

www.pra.pt

748.º, n.º 1 na forma sumária e as adaptações necessárias

• Despacho que anule a venda – após o trânsito em julgado – vincula o comprador

• Att, não vincula o subadquirente – eventual ação de reivindicação com eventual 
ressarcimento do preço e despesas suportadas

• Artigo 839.º - a venda fica sem efeito se…, por exemplo, for anulado o ato da 
venda nos termos do artigo 195.º

• “V. O procedimento para obter a restituição dos bens decorrente da ineficácia da venda executiva, 
nos termos dos artigos 909.º, n.º 1, alínea c), e n.º 3, correspondente ao atual art.º 839.º do CPC, 
encontra-se configurado no quadro da relação processual entre as partes na ação executiva e o 
comprador que interveio na venda entretanto anulada, o qual fica vinculado à respetiva decisão 
anulatória.” in Acórdão do STJ de 20.12.2017, proc. n.º 3018/14.2TBVFX.L1.S1; Relator Tomé 
Gomes
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748.º, n.º 1 na forma sumária e as adaptações necessárias

• Pº R.P. 66/2005 DSJ-CT.- Decisão judicial de anulação de venda em processo executivo –
Insuficiência do título – Recusa de cancelamento de registos de aquisição.

“Deliberação

“A decisão judicial, proferida sobre reclamação de executado em processo executivo, que anulou a
venda efectuada com o fundamento de que “a falta de afixação de edital, anunciando a venda, na
porta do edifício de que faz parte a fracção arrematada, produz nulidade do acto da venda (art.
909º, nº 1, al. c), nos termos do art. 201º, porque tal irregularidade influi na decisão da causa (…)”,
é título manifestamente insuficiente para o cancelamento a) do registo de aquisição a favor do
comprador b) do registo de aquisição a favor dos herdeiros do comprdor e c) do registo de aquisição
a favor de terceiro subadquirente, pelo que os pedidos de cancelamento destes registos deverão ser
recusados nos termos do disposto no art. 69º, nº 1, b), do C.R.P. 2 .”

www.pra.pt

748.º, n.º 1 na forma sumária e as adaptações necessárias

• Acórdão do TRL – proc. n.º 4961/17.2T8LSB-A.L1-8 - Carla Mendes –
11.12.2018

“Ora, in casu, a execução, na qual foi deprecada a venda judicial do imóvel, foi suspensa, tendo sido
ordenada a devolução da carta precatória sem cumprimento, em 3/7/2009, sendo certo que nessa
mesma data, o tribunal deprecado procedeu à venda do Imóvel ao B.

Interposto recurso pelo executado, a venda judicial efectuada no âmbito da deprecada, foi
declarada nula por acórdão do Tribunal da Relação de Guimarães, cujo trânsito ocorreu, em

30/9/16.”
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748.º, n.º 1 na forma sumária e as adaptações necessárias

“Conforme as conclusões formuladas pela recorrente, a questão colocada é a de saber se, aquando
da propositura da acção, já havia decorrido o prazo de caducidade, ex vi art. 839/3 CPC.

Sendo anulado o acto da venda nos termos do art. 195 (201 CPCV) a restituição dos bens tem de ser
pedido no prazo de 30 dias a contar da decisão definitiva, devendo o comprador ser embolsado
previamente do preço e das despesas de compra; se a restituição não for pedida no prazo indicado, o
vencedor só tem direito a receber o preço – art. 839/3 CPC (art. 909/1 CPCV).”

www.pra.pt

748.º, n.º 1 na forma sumária e as adaptações necessárias

“A doutrina é unânime quanto ao carácter extintivo do direito à restituição do bem cuja venda foi 
anulada, caso o executado não peça a restituição do bem (objecto da venda anulada) no prazo de 30 
dias a contar da decisão definitiva (recurso, embargos ou anulação/nulidade), sob pena de apenas 
ter direito ao preço, convalidando-se a venda - cfr. Lebre de Freitas, in A Acção Executiva; Coimbra 
Editora, 5ª edição (Depois da Reforma), 344/345.

Caso o executado não aja desta forma, ou seja, observando o preceituado no art. cit., a 
consequência é a da extinção do direito à restituição do bem vendido e, nessa medida, em caso de 
interposição da acção de reivindicação, o comprador que esteja na posse do bem poderá 
excepcionar, com êxito, a extinção do direito do reivindicante (caducidade).”
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748.º, n.º 1 na forma sumária e as adaptações necessárias

• Conclusões:
“1– A preclusão do direito do executado à restituição do bem vendido em execução no prazo de 30
dias (art. 839/3 CPC) destina-se a evitar situações em que o adquirente do bem celebre negócios
com terceiro, maxime, proceda à venda do bem adquirido, obstaculizando a sua restituição ao

executado.
2– Afastada está a aplicação do art. 839/3 CPC (prazo de 30 dias) quando, por razões não
imputáveis ao executado, maxime interposição de recurso cujo veredicto foi o da declaração de
nulidade da venda, o adquirente já tenha alienado o bem a terceiros estando, por isso, impedido de o

restituir.”

www.pra.pt

Acordo de pagamento em prestações e acordo global
artigo 806.º e ss

• Possibilidade de acordo de pagamento em prestações entre exequente e executado

• Ou entre exequente, executado e credores reclamantes

• Consequência: extinção da execução (e não suspensão)

• O que sucede com as penhoras já realizadas no âmbito da ação executiva?
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Acordo de pagamento em prestações e acordo global
artigo 806.º e ss

• Garantia do crédito exequendo: se o exequente não prescindir da penhora já
efetuada na execução – solução artigo 807.º, n.º 1 – conversão automática da
penhora em hipoteca ou penhor

• AE – competência para comunicar à Conservatória a conversão da penhora em
hipoteca

• E se o exequente for um Condomínio?

www.pra.pt

Hipoteca e Condomínio

• CRP recusa conversão – defendendo que a penhora se deve manter até integral
pagamento!!! Como extinguir uma execução com uma penhora?

• Considerando que o Condomínio apenas tem personalidade judiciária, não pode o
mesmo ser sujeito num negócio jurídico de hipoteca.
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Hipoteca e Condomínio

• Acórdão TRP – proc. n.º 1167/15.9T8PVZ.P1 – Carlos Querido – 16.12.2015

“Sumário:
I - A lei confere ao condomínio personalidade judiciária, não lhe reconhecendo
personalidade jurídica, pelo que o mesmo apenas se poderá definir como centro de
imputação das situações jurídicas processuais, e nunca como centro de imputação
de situações jurídicas materiais.
II - Decorre do n.º 1 do artigo 686.° do Código Civil a natureza jurídica da hipoteca
como direito real de garantia, apresentando, em consequência, as notas
características deste - a sequela e a prevalência -, e conferindo ao credor o direito
de se pagar do seu crédito, com preferência sobre os demais credores que não
gozem de privilégio especial ou de prioridade de registo.

www.pra.pt

Hipoteca e Condomínio

III - A penhora não constitui, em rigor, um direito real de garantia real, resumindo-
se a um ato processual que visa criar a indisponibilidade dos bens adstritos à
execução, mediante a produção dos mesmos efeitos substantivos das garantias
reais: a preferência e a sequela.

IV - Mesmo que se considere a penhora como garantia real, a mesma não tem a
eficácia erga omnes da hipoteca, tendo os seus efeitos estritamente limitados ao
processo no âmbito do qual é registada.
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Hipoteca e Condomínio

V - Nada obsta a que, no âmbito de uma execução, seja registada uma penhora a
favor do condomínio (exequente), sendo a mesma um instrumento absolutamente
indispensável à realização do objetivo visado pela execução, não se revelando tal
ato similar à hipoteca, a qual constituiu um direito real de garantia, cuja
titularidade pressupõe a personalidade jurídica que a lei nega ao condomínio.

VI - Em suma: não merece censura a decisão do Conservador do Registo Predial
que recusou o registo de uma hipoteca proposta pela executada, no âmbito de uma
execução instaurada pelo condomínio, visando prestar caução com efeito
suspensivo dos termos da execução (art.º 733.º, n.º 1, a) do CPC).”

www.pra.pt

Execução fiscal penhora da casa de morada de família;
reclamação de créditos

• Acórdão do TRP – proc.º n.º 11128/11.1TBVNG-C.P1 – Anabela Dias da Silva –
08.03.2019

“I - Mantendo-se vigente a penhora incidente sobre o imóvel do devedor (que esteja
destinado exclusivamente a habitação própria e permanente do mesmo ou do seu
agregado familiar, quando o mesmo esteja efectivamente afecto a esse fim) em sede
de execução fiscal não poderá ser levantada a sustação da execução cível ocorrida
pela anterioridade daquela e atenta a sua prevalência sobre as posteriores, cfr.
art.ºs 822.º do C.Civil e 794.º n.º 1 do C.P.Civil.

II – A proibição de venda a que se reporta o n.º2 do art.º 244.º do CPPT apenas se
reporta à venda para o pagamento coercivo de créditos fiscais.
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Execução fiscal: penhora da casa de morada de família;
reclamação de créditos

III - Não contendo o CPPT uma norma idêntica à prevista no n.º2 do art.º 850.º do 
C.P.Civil, tratando-se de uma lacuna da lei, ela terá de ser suprida por 
interpretação analógica, e assim será permitir que o credor que tenha reclamado o 
seu crédito na execução fiscal, mesmo que a venda para efeitos fiscais se não possa 
realizar (art.º 244.º nº2 do CPPT), promova a venda, tudo numa situação análoga e 
com as necessárias adaptações.”

EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE IMÓVEL ARRENDADO

1 - O TÍTULO EXECUTIVO
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EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE IMÓVEL ARRENDADO –
O TÍTULO EXECUTIVO

• Contrato de arrendamento

- a cobrança de rendas em dívida:       os dois títulos executivos

- a entrega do imóvel arrendado: título executivo e título
para desocupação

• Diferenças de regime

• A decisão prévia

www.pra.pt

EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE IMÓVEL ARRENDADO –
O TÍTULO EXECUTIVO

• Cobrança dos valores em dívida: Sentença (título judicial) e

Título (extrajudicial) executivo composto pelo contrato de arrendamento e pela 

comunicação ao arrendatário dos valores em divida – artigo 14.º-A do NRAU

Artigo 14.º-A 

Título para pagamento de rendas, encargos ou despesas 

1 - O contrato de arrendamento, quando acompanhado do comprovativo de comunicação ao arrendatário do montante em dívida, é
título executivo para a execução para pagamento de quantia certa correspondente às rendas, aos encargos ou às despesas que corram
por conta do arrendatário.

2 - O contrato de arrendamento, quando acompanhado da comunicação ao senhorio do valor em dívida, prevista no n.º 3 do artigo
22.º-C do regime jurídico das obras em prédios arrendados, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 157/2006, de 8 de agosto, é título executivo
para a execução para pagamento de quantia certa correspondente à compensação pela execução de obras pelo arrendatário em
substituição do senhorio.
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EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE IMÓVEL ARRENDADO –
O TÍTULO EXECUTIVO

• Cobrança dos valores em dívida ao fiador do arrendatário

- Falta de título executivo - alternativas

- Procedimento de injunção

- Ação declarativa especial para cumprimento de obrigações pecuniárias 

emergentes de contratos

- Ação declarativa comum

www.pra.pt

EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE IMÓVEL ARRENDADO –
O TÍTULO EXECUTIVO

• Cobrança dos valores em dívida ao fiador do arrendatário

- As interpretações do artigo 14.º - A, n.º 1 do NRAU (referências 

jurisprudenciais) e

- As alterações consagradas pela Lei n.º 13/2019 de 13 de fevereiro
Artigo 1041.º

Mora do locatário

…………………………………………………………….

5 - Caso exista fiança e o arrendatário não faça cessar a mora nos termos do n.º 2, o senhorio deve, nos 90 dias seguintes, notificar o 
fiador da mora e das quantias em dívida. 

6 - O senhorio apenas pode exigir do fiador a satisfação dos seus direitos de crédito após efetuar a notificação prevista no número 
anterior. 
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EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE IMÓVEL ARRENDADO –
O TÍTULO EXECUTIVO

A entrega do imóvel arrendado

Título executivo para via judicial – situações:

• Resolução do contrato – via judicial – ação de despejo

• Acordo de revogação por documento autêntico ou autenticado

www.pra.pt

EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE IMÓVEL ARRENDADO –
O TÍTULO EXECUTIVO

Título para desocupação – em todas as situações:

• Acordo de revogação do contrato • caducidade

• Denúncia • oposição à renovação

• Resolução do contrato – decisão prévia, no momento da resolução – forma 

extrajudicial de resolver o contrato
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EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE IMÓVEL ARRENDADO

2 - INCIDENTES NA EFETIVAÇÃO DA DESOCUPAÇÃO

www.pra.pt

EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE IMÓVEL ARRENDADO
2 - INCIDENTES NA EFETIVAÇÃO DA DESOCUPAÇÃO

• Ação executiva para entrega de coisa certa: 859.º e ss CPC

- Título não judicial: citação para entrega ou oposição – 20 dias (859.º)

- Decisão judicial: entrega e depois notificação para oposição – 626.º, 3
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EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE IMÓVEL ARRENDADO
2 - INCIDENTES NA EFETIVAÇÃO DA DESOCUPAÇÃO

• PED – Procedimento Especial de Despejo: 15.º A e ss do NRAU

- Em caso de resolução (quando possível) – Comunicação – prazo de um mês para

fazer cessar a mora ou entregar o locado

- PED – notificação do requerido para entregar ou opor-se – título para desocupação

e sua entrega ao Agente de Execução/Notário - posse

www.pra.pt

EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE IMÓVEL ARRENDADO
2 - INCIDENTES NA EFETIVAÇÃO DA DESOCUPAÇÃO

• Incidentes na efetivação da desocupação

São comuns à Ação Executiva para entrega de coisa certa (863.º e 864.º CPC) e ao 

PED (15.º M e 15.º N do NRAU): suspensão e diferimento
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EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE IMÓVEL ARRENDADO
2 - INCIDENTES NA EFETIVAÇÃO DA DESOCUPAÇÃO

SUSPENSÃO DAS DILIGÊNCIAS PELO AE

- Na AEECC: quando o detentor do bem não tenha sido ouvido e convencido na

ação declarativa

- No PED: quando ao detentor do bem não tenha sido dada a oportunidade de

intervir no procedimento especial de despejo
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EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE IMÓVEL ARRENDADO
2 - INCIDENTES NA EFETIVAÇÃO DA DESOCUPAÇÃO

Quando são exibidos os seguintes documentos, com data anterior ao início da

execução/procedimento:

• Título de arrendamento ou de outro gozo legítimo do prédio, emanado do

exequente/senhorio
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EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE IMÓVEL ARRENDADO
2 - INCIDENTES NA EFETIVAÇÃO DA DESOCUPAÇÃO

• Título de subarrendamento ou de cessão de posição contratual, emanado do

executado/arrendatário e documento comprovativo de (comprovativo de eficácia quanto

ao senhorio):

- Ter sido requerida no prazo de 15 dias a notificação do exequente, ou

- De o exequente ter autorizado o subarrendamento ou a cessão, ou

- De o exequente ter (re)conhecido o subarrendatário ou cessionário como tal

ATT – exceção – artigo 1109.º - Locação de estabelecimento - n.º 2 CC
1 -……………………………
2 - A transferência temporária e onerosa de estabelecimento instalado em local arrendado não carece de

autorização do senhorio, mas deve ser-lhe comunicada no prazo de um mês.
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EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE IMÓVEL ARRENDADO
2 - INCIDENTES NA EFETIVAÇÃO DA DESOCUPAÇÃO

• Especificidade de o locado se tratar de habitação

Suspensão da desocupação se for exibido atestado médico que indique

fundamentadamente:

- o prazo durante o qual se deve suspender a execução

- que a diligência (desocupação) põe em risco de vida a pessoa que se

encontra no local, por razões de doença aguda (Ac. TRC, 20.06.2017)
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EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE IMÓVEL ARRENDADO
2 - INCIDENTES NA EFETIVAÇÃO DA DESOCUPAÇÃO

AE lavra certidão, junta os documentos exibidos + advertência ao detentor que a execução prossegue a não ser

que, em 10 dias, seja solicitada ao Juiz a confirmação da suspensão e: a execução suspende ou prossegue

(decisão após ouvir o exequente)

Dificuldade de realojamento - comunicação à Câmara Municipal e entidades

assistenciais – não determina suspensão (Ac. TRG, 29.11.2018)
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EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE IMÓVEL ARRENDADO
2 - INCIDENTES NA EFETIVAÇÃO DA DESOCUPAÇÃO

Diferimento da desocupação de imóvel arrendado para habitação

Dentro do prazo de oposição à execução, o executado pode requerer o diferimento

da desocupação, por razões sociais imperiosas – deve oferecer as provas e indicar

testemunhas (limite de 3)

Apresentado o pedido de diferimento, o exequente é notificado para contestar –

prazo 10 dias
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EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE IMÓVEL ARRENDADO
2 - INCIDENTES NA EFETIVAÇÃO DA DESOCUPAÇÃO

Critérios de ponderação para a decisão pelo Juiz, segundo o seu prudente arbítrio:

- Exigências de boa fé

- O facto de o arrendatário não dispor imediatamente de outra habitação

- O número de pessoas que habitam com o arrendatário, a sua idade, o seu estado de 

saúde e, em geral, a situação económica e social das pessoas envolvidas
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EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE IMÓVEL ARRENDADO
2 - INCIDENTES NA EFETIVAÇÃO DA DESOCUPAÇÃO

Segundo a norma – 864.º, n.º 2 - só pode ser concedido desde que:

- se a falta de pagamento de rendas que originou a resolução do contrato se

deve a carência de meios do arrendatário (presunção quanto ao beneficiário de

subsídio de desemprego, de valor igual ou inferior à retribuição mínima mensal

garantida ou de rendimento social de reinserção)

- se arrendatário portador de deficiência com grau comprovado de

incapacidade superior a 60%
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EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE IMÓVEL ARRENDADO
2 - INCIDENTES NA EFETIVAÇÃO DA DESOCUPAÇÃO

• Acórdão RL 15/10/2015 (2179/14.5T8FNC.L1-2) 

VII – Esse diferimento poderá apenas poderá ser concedido desde que tratando-se de 

resolução por não pagamento de rendas, a falta do mesmo se deva a carência de meios do 

arrendatário, ou sendo o arrendatário portador de deficiência com grau comprovado de 

incapacidade superior a 60%.

• Abílio Neto – Despejo de Prédios Urbanos (Ediforum; 1.ª edição- abril 2016) – sentido 

contrário
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EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE IMÓVEL ARRENDADO
2 - INCIDENTES NA EFETIVAÇÃO DA DESOCUPAÇÃO

• Caso exista deferimento do pedido de diferimento:

- prazo máximo de 5 meses a contar da data do trânsito em julgado da

decisão

- pagamento das rendas correspondentes ao período de diferimento: Fundo

de Socorro Social do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social

É possível requerer o diferimento da desocupação na ação executiva para 

entrega de coisa certa quando o título é sentença ? 
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Advogada Sénior | Responsável Local – Departamento Imobiliário e Veículos de Investimento

PRA-Raposo & Sá Miranda Associados, Sociedade de Advogados SP, RL

Mestre em Direito - Especialista em Direito Processual Civil (IPP) | Docente Convidada ESTG

marcia.passos@pra.pt
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PONTA DELGADA

Rua Eng. Deodato Magalhães, nº 12, R/C

9500 - 786 Ponta Delgada

pdelgada@pra.pt

T +351 296 288 352 F +351 296 288 352

PORTO

Rua Nossa Senhora de Fátima, 177, piso 7

4050-427 Porto

porto@pra.pt

T +351 223 715 485 F +351 223 723 285

ALBUFEIRA

Rua dos Girassóis

Urbanização A Ver o Mar, nº 18

8200-214 – Albufeira

albufeira@pra.pt

T +351 289 100 233 F +351 289 094 400

LEIRIA

Av.ª 22 de Maio - Edf. Praça Nova nº 24, 1-K

2415-396 Leiria

leiria@pra.pt 

T +351 244 095 615  +351 213 882 635

LISBOA

Rua Rodrigo da Fonseca, n.º 82, 1.º Dt.º

1250-193 Lisboa

lisboa@pra.pt

T +351 213 714 940 F +351 213 882 635

Albufeira • Cidade da Praia • Dili • Leiria 
Lisboa • Luanda • Macau • Maputo 

Ponta Delgada • Porto • Rio de Janeiro • São Paulo
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