


8H45 – 9H15 CREDENCIAÇÃO



PERÍODO DA MANHÃ



Abertura (Coordenadores Científicos)
Mestre Márcia Passos (Advogada)

Prof. Doutor Rui Pinto (Docente Universitário)



Juiz Desembargador (Tribunal da Relação)
EURICO REIS
Moderador



PAINEL I - MAPA JUDICIÁRIO, GESTÃO DOS TRIBUNAIS E 
PROCESSO ELETRÓNICO



A reforma da organização territorial dos tribunais cíveis: 
objetivos e resultados concretos
Dr. PEDRO DE LIMA GONÇALVES

(Diretor Geral DGAJ)



E depois do CITIUS?
Dr. RUI MAURÍCIO

(Advogado e Presidente do Instituto das Tecnologias da Justiça)



mailto:rm@ruimauricio.pt


1999 2009DL 183/2000
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Análise e 

preparação
Elaboração Impressão

Registo e

Expedição

Entrega e

Devolução 

Recepção e

Arquivo

ANTES DO CITIUS: Sequência de procedimentos na entrega de peças em papel

Análise e 

preparação
Elaboração

Preenchimento dos Formulários

e Entrega no CITIUS

Arquivo Digital /

Impressão e Arquivo em Papel

DEPOIS DO CITIUS: Sequência de procedimentos na entrega de peças pelo CITIUS
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Formulários

Notificações

Subscrição 
Múltipla

Processo 
Penal

Acção
Executiva

Formato e 
Tamanho

www.estadodecitius.pt

(vd. Blog)
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DEBATE



Pausa para café
15 min.



PAINEL II - A DESJUDICIALIZAÇÃO DO PROCESSO



O processo de inventário nos notários
Dra. ANA ISABEL TOMÉ 

(Notária)



O processo especial de despejo
Prof. Doutor LUÍS MENEZES LEITÃO

(Advogado, Presidente do Conselho superior da OA e 
Presidente da Associação Lisbonense de Proprietários)



O procedimento Executivo Pré-judicial
Prof. Doutor RUI GONÇALVES PINTO

(Docente Universitário)



Rui Pinto / Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa

O PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL

PRÉ-EXECUTIVO

- ALGUMAS REFLEXÕES DE ANÁLISE

Rui Pinto, 2015



VALORES DEVIDOS AO AGENTE DE EXEC. (ART. 20º) 

O QUE É O PROCEDIMENTO EXECUTIVO 
PRÉ-JUDICIAL?



VALORES DEVIDOS AO AGENTE DE EXEC. (ART. 20º) 

AÇÃO EXECUTIVA PARA PAGAMENTO
DE QUANTIA CERTA DOS 

ARTS. 10º / 4 + 703º ss CPC?



VALORES DEVIDOS AO AGENTE DE EXEC. (ART. 20º) 

ARTIGO 10º / 4 CPC:
“Dizem-se ações executivas aquelas em que o 

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

lhe é devida”



VALORES DEVIDOS AO AGENTE DE EXEC. (ART. 20º) 

RESPOSTA DOS JORNAIS: 
É UMA “FERRAMENTA LEGAL” 
E OPERA MARAVILHOSAMENTE



VALORES DEVIDOS AO AGENTE DE EXEC. (ART. 20º) 



VALORES DEVIDOS AO AGENTE DE EXEC. (ART. 20º) 

E AGORA PARA OUTRA PERSPETIVA.... 



UM PEQUENO CONSUMIDOR



UM PEQUENO PROCEDIMENTO DE 

DECLARAÇÃO DA DÍVIDA…….



UMA PEQUENA CITAÇÃO // NOTIFICAÇÃO …..



UMA PEQUENA EXECUÇÃO….



ERA UMA VEZ …….



ERA UMA VEZ …….



NATUREZA E FUNÇÃO (1)

 LEI Nº 32/2014, DE 30 DE MAIO

EM VIGOR DESDE 1 DE SETEMBRO DE 2014 (art. 34º)

 PORTARIA Nº 233/2014, de 14 de novembro

Art. 2º

Natureza e fins
O procedimento extrajudicial pré -executivo é um procedimento de   

natureza facultativa que se destina, entre outras finalidades 

expressamente previstas na presente lei, à identificação de bens  

penhoráveis através da  disponibilização de informação e consulta às 

bases de dados de  acesso direto eletrónico previstas no Código de 

Processo Civil, aprovado pela Lei n.º 41/2013, de 26 de junho, para os 

processos de execução cuja disponibilização ou consulta não dependa 

de prévio despacho judicial.



NATUREZA E FUNÇÃO (2)

QUE “OUTRAS FINALIDADES EXPRESSAMENTE PREVISTAS” NA LEI?

Soft measure executiva

-pode promover que o executado pague a dívida

-celebre acordo de pagamentos com o credor

-o devedor fique na lista pública de devedores.

=

UMA EXECUÇÃO / FASE 1 SEM TRIBUNAL E

SEM PENHORA



NATUREZA E FUNÇÃO (3)

PROCEDIMENTO  “EXTRAJUDICIAL”

 não estamos perante o exercício do direito de ação

 não estamos na função jurisdicional no plano   

orgânico (não há tribunal), no plano procedimental   

(não se pede sentença) e no plano do objeto (não  

se dirime um litígio, declarando o direito).

 trata-se de um procedimento administrativo com  

um função eventualmente preparatória de uma 

execução.



NATUREZA E FUNÇÃO (4)

“NATUREZA FACULTATIVA”

O credor pode desde logo optar por intentar a

execução, sempre que entenda que não se torna

necessário promover a fase pré-executiva

Por exemplo: detém de garantia real sobre os

bens a penhorar



REQUISITOS E ÂMBITO OBJETIVO (1)

O requerente estar munido de título executivo que 

CF. art. 703º e 704º nCPC



REQUISITOS E ÂMBITO OBJETIVO

reúna as condições para aplicação da forma  
sumária do processo de execução para pagamento 
de quantia certa, conforme o artigo 550.º nº 1 CPC

– a) decisão arbitral ou judicial nos casos em que esta não deva ser

executada no próprio processo;

– b) Em requerimento de injunção ao qual tenha sido aposta fórmula executória

– c) Em título extrajudicial de obrigação pecuniária vencida, garantida

por hipoteca ou penhor;

– d) Em título extrajudicial de obrigação pecuniária vencida cujo valor    

não exceda o dobro da alçada do tribunal de 1.ª instância.

incluindo a SENTENÇA EXEQUÍVEL NOS PRÓPRIOS    

AUTOS (cf. art. 626º/2 CPC)



REQUISITOS E ÂMBITO OBJETIVO (3)

A dívida ser certa, exigível e líquida

- Inexistência de limite no valor causa da dívida

- não se pode dar ao PePEX uma obrigação que ainda careça de 
liquidação, mesmo que ainda por simples cálculo aritmético

- exceção: juros compulsórios e os juros vincendos (cf. art. 5º nº 1 
al. c) iii e e), respetivamente)



REQUISITOS E ÂMBITO OBJETIVO (4)

O requerente indicar o seu NIF em Portugal,        

bem como o do requerido



REQUISITOS E ÂMBITO OBJETIVO (5)

EM CONCLUSÃO……

Merecem PePEX a execução de obrigações para 
pagamento de quantia certa, certas, líquidas e exigíveis
constantes de títulos executivos cuja a execução siga a 
forma sumária nos termos dos artigos 550º e 626º nº2 
do Código de Processo Civil.



PRINCÍPIOS (1)

procedimento tendencialmente desmaterializado

Art. 4º: a APRESENTAÇÃO do requerimento inicial é efetuada  

em plataforma informática do Ministério da Justiça 

ou por este aprovada, criada especificamente para o     

efeito

http://www.pepex.pt/requerimento-inicial-
eletroacutenico.html

Art. 33º nº 3: DEPOIS todo o procedimento é tramitado 

exclusivamente por via eletrónica, através do SISAAE

http://www.pepex.pt/requerimento-inicial-eletroacutenico.html


PRINCÍPIOS

os atos do agente de execução são praticados 
exclusivamente através do SISAAE, ficando a 
constar do sistema um registo desses atos (art. 

22º)



PRINCÍPIOS

garantias relativas à conservação e tratamento dos 
dados pessoais, ao dever de sigilo e à proteção de 
dados pessoais (arts. 28º, 29º e 30º)



PRINCÍPIOS

regras de acesso ao processo (art. 29º)

 Qualquer das partes intervenientes no 
procedimento pode aceder ao processo por via 
eletrónica, mediante autenticação na plataforma 
informática 

 Qualquer das partes intervenientes no 
procedimento pode aceder através da plataforma 
de autenticação da administração fiscal.

 No caso especial do requerido o processo fica 
disponível para consulta após



PRINCÍPIOS

sujeição ao princípio da subsidariedade (art. 31º)

 aplicação do CPC em tudo o que não esteja 
expressamente previsto na lei 32/2014 

 aplicação, com as necessárias adaptações, do 
regime jurídico do apoio judiciário



VALORES DEVIDOS AO AGENTE DE EXEC. (ART. 20º) 
ALGUMAS NOTAS SOBRE A TRAMITAÇÃO



TRAMITAÇÃO

 Requerimento (arts. 4º e 5º)

 Distribuição (arts. 6º e 7º)

Recebimento / recusa (art. 8º)

Consultas (art. 9º)

Elaboração de relatório (art. 10º)

 Notificação ao REQUERENTE (art. 11º)

FASE 
INTRODUTÓRIA

FASE 
CONTRADITÓRIA

requerer em 30 
dias CONVOLAÇÃO 

E REMESSA À 
DISTRIBUIÇÃO 

PARA PROCESSO DE  
EXECUÇÃO  
(art. 18º)

(PENHORA)EXTINÇÃO  (art. 11º nº 3)

requerer em 30 dias 
NOTIFICAÇÃO DO 

REQUERIDO (arts. 12º 
a 14º)



TRAMITAÇÃO

, 
FASE 

CONTRADITÓRI
A

OPOSIÇÃO 
(arts. 12º 1 d) + 

16º)

NOTIFICAÇÃO DO 
REQUERIDO  

[REGRA DO CONTACTO 
PESSOAL]

(arts. 12º a 14º)

PAGAMENTO 
VOLUNTÁRIO

________

ACORDO DE 
PAGAMENTO

(arts. 12º 1 a) b) + 17º)

INSERÇÃO NA 
LISTA PÚBLICA 
[FALTA DE BENS]

(art. 15º)

CERTIDÃO DE 
INCOBRABILIDADE 

(art. 25º)

INDICAÇÃO DE 
BENS PENHORÁVEIS

(art. 12º 1 c))



FASE INTRODUTÓRIA (ARTS. 5º A 11º; ART. 24º)

Artigo 5.º

Requerimento inicial

1 — O procedimento inicia -se com a entrega do requerimento, por via 
eletrónica, através da plataforma informática referida no artigo anterior, no 
qual o requerente:

a) Se identifica, indicando o nome, o número de identificação fiscal, a morada 
e um número de identificação bancária (NIB) referente a conta aberta junto de 
instituição de crédito na qual devam ser depositados quaisquer

montantes;

b) Identifica o requerido, indicando o nome, o número de identificação fiscal e 
a morada;

c) Indica o valor em dívida, discriminando:

i) Capital em dívida;

ii) Juros vencidos e respetiva taxa de juro aplicável;



FASE INTRODUTÓRIA (ARTS. 5º A 11º; ART. 24º)

iii) Juros compulsórios, quando devidos;

iv) Quaisquer impostos que possam incidir sobre os juros;

v) Datas de início de contagem dos juros;

vi) Taxas de justiça pagas no âmbito de procedimento ou processo que deu 
origem ao título executivo;

vii) Valores pagos no âmbito do procedimento em causa antecipadamente à 
entrega do requerimento inicial;

d) Expõe sucintamente os factos que fundamentam o pedido, quando não 
constem do título executivo;

e) Pede os juros vincendos, indicando a taxa de juro aplicável;

f) Pede os valores a pagar ao agente de execução a título de honorários no 
âmbito do procedimento em causa;

g) Identifica o mandatário, sempre que se encontre representado

por advogado ou solicitador.



FASE INTRODUTÓRIA (ARTS. 5º A 11º; ART. 24º)

[…]

3 — Pretendendo -se a identificação de bens comuns, o requerente indica 
ainda o nome e o número de identificação fiscal do cônjuge do requerido e o 
respetivo regime de bens do casamento.

4 — Apenas podem ser cumulados pedidos fundados em vários títulos se 
todos se destinarem ao pagamento de quantia certa e as partes forem as 
mesmas.



FASE INTRODUTÓRIA (ARTS. 5º A 11º; ART. 24º)

Artigo 6.º

Distribuição do requerimento inicial

1 — Submetido o requerimento através da plataforma informática referida no 
artigo 4.º, é atribuído um número provisório ao mesmo pelo sistema 
informático de suporte à atividade dos agentes de execução (SISAAE) e 
devolvido ao requerente um identificador único de pagamento, referente aos 
valores devidos pelo início do procedimento.

2 — O pagamento deve ser efetuado até ao 5.º dia útil seguinte ao da 
disponibilização do identificador único de pagamento, sob pena de o 
requerimento ficar automaticamente sem efeito.



FASE INTRODUTÓRIA (ARTS. 5º A 11º; ART. 24º)

3 — Efetuado o pagamento, o requerimento considera-se entregue e é 
automaticamente distribuído a um dos agentes de execução que conste da 
lista dos agentes de execução que participam no procedimento extrajudicial 
pré -executivo, através do SISAAE, sendo disponibilizados ao requerente os 
elementos de identificação e o contacto do agente de execução designado.

4 — O requerente pode substituir o agente de execução originalmente 
designado decorridos que sejam 15 dias após o termo do prazo de que este 
dispõe para a prática dos atos.

5 — Sendo requerida a substituição, é designado automaticamente

novo agente de execução.



FASE INTRODUTÓRIA (ARTS. 5º A 11º; ART. 24º)

Artigo 7.º

Regras de distribuição

1 — A distribuição do requerimento ao agente de execução é realizada de 
forma automática pelo SISAAE, de acordo com critérios estabelecidos em 
portaria do membro do Governo responsável pela área da justiça que 
garantam equidade na distribuição dos requerimentos e proximidade 
geográfica entre agente de execução e requerido.



FASE INTRODUTÓRIA (ARTS. 5º A 11º; ART. 24º)

Artigo 8.º

Recusa do requerimento

1 — Remetido o requerimento ao agente de execução, este tem cinco dias 
úteis para o recusar ou para realizar as consultas previstas no artigo seguinte e 
elaborar relatório com base no resultado das mesmas.

2 — O agente de execução deve recusar o requerimento quando:

[…]



FASE INTRODUTÓRIA (ARTS. 5º A 11º; ART. 24º)

Artigo 9.º

Consultas

1 — O agente de execução realiza as consultas às bases de dados da 
administração tributária, da segurança social, do registo civil, do registo 
nacional de pessoas coletivas, do registo predial, do registo comercial e do 
registo de veículos e de outros registos ou arquivos semelhantes, para 
obtenção de informação referente à identificação e localização do requerido, 
bem como dos bens penhoráveis de que seja titular, nos termos a definir por 
portaria do membro do Governo responsável pela área da justiça, sob parecer 
da Comissão Nacional de Proteção de Dados […]

5 — Para identificação e localização dos bens penhoráveis de que o requerido 
seja titular, o Banco de Portugal disponibiliza por via eletrónica ao agente de 
execução informação acerca das instituições legalmente autorizadas a receber 
depósitos em que o requerido detém contas ou depósitos bancários, em 
termos análogos aos previstos no n.º 6 do artigo 749.º do Código de Processo 
Civil […]



FASE INTRODUTÓRIA (ARTS. 5º A 11º; ART. 24º)

Artigo 10.º

Relatório

1 — Após a concretização das consultas, o agente de execução elabora um 
relatório que resume o resultado das mesmas, indicando quais os bens 
identificados ou a circunstância de não terem sido identificados bens 
penhoráveis.



FASE INTRODUTÓRIA (ARTS. 5º A 11º; ART. 24º)

Artigo 11.º

Manifestação de vontade do credor

1 — Notificado do relatório, o requerente tem o prazo de 30 dias para 
requerer:

a) A convolação do procedimento extrajudicial pré-executivo em processo de 
execução; ou

b) No caso de não terem sido identificados bens suscetíveis de penhora, a 
notificação do requerido para os termos previstos no artigo seguinte.

2 — A vontade do requerente manifesta -se mediante o pagamento, através de 
um dos identificadores únicos de pagamento que lhe são disponibilizados para 
cada uma das opções, de montante correspondente aos honorários devidos ao 
agente de execução pelas diligências subsequentes.



FASE INTRODUTÓRIA (ARTS. 5º A 11º; ART. 24º)

Artigo 24.º

Notificação do requerente e notificações subsequentes do requerido

1 — Sem prejuízo do disposto nos n.os 10 e 11 do artigo 5.º, o REQUERENTE é 
exclusivamente notificado por via eletrónica.

(…)

3 — As notificações eletrónicas presumem -se efetuadas no dia útil seguinte ao 
da sua expedição.



CONVOLAÇÃO (ART. 18º)

Artigo 18.º

Convolação do procedimento em processo de execução

1 — A convolação do procedimento extrajudicial pré-executivo em processo de 
execução fica condicionada à verificação cumulativa dos seguintes requisitos:

a) Apresentação de requerimento executivo ou de requerimento de execução 
de decisão judicial condenatória, consoante o caso, nos termos previstos nos 
n.os 1 a 5 do artigo 724.º do Código de Processo Civil e respetivos diplomas 
regulamentares;

b) Junção do relatório previsto no artigo 10.º

2 — O requerimento executivo considera -se apresentado nos termos previstos 
no artigo 144.º do Código de Processo Civil.



CONVOLAÇÃO (ART. 18º)

3 — Em caso de convolação do procedimento em processo de execução, não 
há lugar ao pagamento: 

a) Do valor devido a título de honorários e despesas do agente de execução 
pela fase inicial do processo executivo, previsto na portaria do membro do 
Governo responsável pela área da justiça que regula a matéria da 
remuneração dos agentes de execução; e

b) Do valor devido a título de consultas das bases de dados, quando exigido no 
âmbito do processo de execução.

4 — Em caso de convolação do procedimento em processo de execução não se 
repetem as diligências para localização de bens penhoráveis, através das 
consultas às bases de dados, e a apresentação de relatório elaborado na 
sequência das mesmas.



EXTINÇÃO E RENOVAÇÃO

Artigo 11.º

Manifestação de vontade do credor

(…)

3 — Decorrido o prazo de 30 dias sem que o requerente proceda ao 
pagamento previsto no número anterior, o procedimento é automaticamente 
extinto.

Artigo 19.º

Consultas após a extinção do procedimento

1 — Nos procedimentos que tenham terminado sem a identificação de 
quaisquer bens penhoráveis e que não tenham sido convolados em processos 
de execução, o requerente pode, no prazo de três anos após o termo do 
procedimento, solicitar a realização de novas consultas.  ATENÇÃO

2 — A realização de novas consultas pelo agente de execução fica 
condicionada ao pagamento pelo requerente do valor previsto na alínea e) do 
n.º 1 do artigo seguinte, através de identificador único de pagamento.



FASE CONTRADITÓRIA (ARTS. 12º A 17º; ART. 24º)

Artigo 12.º

Notificação do requerido

1 — Nos casos previstos na alínea b) do n.º 1 do artigo anterior, o requerido é 
notificado para, no prazo de 30 dias:

a) Pagar o valor em dívida, acrescido dos juros vencidos até à data limite de 
pagamento e dos impostos a que possa haver lugar, bem como dos honorários 
devidos ao agente  de execução previstos no artigo 20.º;

b) Celebrar acordo de pagamento com o requerente;

c) Indicar bens penhoráveis;

d) Opor -se ao procedimento.

2 — O agente de execução, na notificação a que se refere o número anterior, 
discrimina os vários montantes correspondentes a cada uma das componentes 
que integram o valor em dívida, os juros vencidos até à data limite de 
pagamento e os impostos a que possa haver lugar, e ainda os honorários 
devidos ao agente de execução previstos no artigo 20.º



FASE CONTRADITÓRIA (ARTS. 12º A 17º; ART. 24º)

Artigo 13.º

Notificação de pessoas singulares

1 — A notificação do requerido que seja pessoa singular é realizada por 
contacto pessoal do agente de execução, sem prejuízo do disposto nos n.os 9 e 
10, na morada da sua residência ou do local de trabalho presumivelmente 
mais atualizada.

2 — Na impossibilidade de apurar a morada mais atualizada, a notificação é 
realizada por contacto pessoal do agente de execução na morada fiscal do 
requerido.



FASE CONTRADITÓRIA (ARTS. 12º A 17º; ART. 24º)

3 — Havendo terceira pessoa que declare estar em condições de receber a 
notificação, o agente de execução identifica a pessoa que a recebe, expedindo, 
no prazo de cinco dias, notificação por carta registada simples, na qual:

a) Informa o requerido da data em que este se considera notificado;

b) Junta cópia da notificação realizada em pessoa diversa do notificando, sem 
necessidade de juntar os documentos que a instruem;

c) Informa o requerido que quaisquer documentos podem ser consultados 
junto do escritório do agente de execução ou através da plataforma 
informática prevista no artigo 4.º

4 — Havendo informação de que o requerido reside no local, o agente de 
execução deposita a nota de notificação na caixa de correio àquele 
pertencente, ou em depósito de similar função, faz constar da certidão de 
notificação as informações recolhidas que lhe permitem concluir que o 
notificando reside na morada e o nome das pessoas que prestaram 
informações e expede, no prazo de cinco dias, notificação por carta registada 
simples, nos termos previstos nas alíneas a) a c) do número anterior.



VOLTANDO ATRÁS …….



FASE CONTRADITÓRIA (ARTS. 12º A 17º; ART. 24º)

Artigo 14.º

Notificação de pessoas coletivas ou equiparadas

1 — A notificação do requerido que seja pessoa coletiva ou equiparada é 
realizada por contacto pessoal do agente de execução na respetiva sede, 
presumindo -se que a mesma é a que se encontra inscrita no ficheiro central 
de pessoas coletivas do Registo Nacional de Pessoas Coletivas.

2 — Encontrando -se a sede encerrada, não havendo quem aceite receber a 
notificação ou caso haja recusa em assinar a certidão de notificação, o agente 
de execução afixa a notificação no local, fazendo constar, na certidão de 
notificação, os motivos da afixação, e aplicando -se, com as necessárias 
adaptações, o disposto no n.º 3 do artigo anterior.



FASE PRÉ-EXECUTIVA (ARTS. 12º A 17º; ART. 24º)
3 — Quando não seja possível determinar a localização da morada que consta 
como sede no ficheiro central de pessoas coletivas do Registo Nacional de 
Pessoas Coletivas, é aplicável o disposto nos n.os 6 a 8 do artigo anterior, com 
as necessárias adaptações.

4 — À notificação de pessoas coletivas é igualmente aplicável o disposto nos 
n.os 9 e 10 do artigo anterior, com as necessárias adaptações.



FASE CONTRADITÓRIA (ARTS. 12º A 17º; ART. 24º)

Artigo 17.º

Celebração de ACORDO DE PAGAMENTO

1 — Requerente e requerido podem acordar, por escrito, o pagamento do 
valor em dívida, acrescido dos juros vencidos até à data limite de pagamento e 
dos impostos a que possa haver lugar, bem como dos honorários devidos ao 
agente de execução previstos no artigo 20.º, em prestações mensais e 
sucessivas, devendo o acordo e o plano de pagamento ser comunicados ao 
agente de execução, para efeitos de registo no procedimento.

2 — Para efeitos da celebração do acordo e da elaboração do plano de 
pagamento da dívida a que se refere o número anterior, o requerido pode 
recorrer ao auxílio das entidades reconhecidas, nos termos da Portaria n.º 
312/2009, de 30 de março, alterada pela Portaria n.º 279/2013, de 26 de 
agosto, pelo Ministério da Justiça, que prestam apoio a situações de sobre -
endividamento.



FASE CONTRADITÓRIA (ARTS. 12º A 17º; ART. 24º)

3 — Com a junção do acordo o processo é extinto, comexpressa indicação do 
fundamento, sem prejuízo do disposto no número seguinte.

4 — O não pagamento atempado de qualquer das prestações devidas 
determina o vencimento das demais, devendo o requerente, no prazo de 30 
dias contados da data do incumprimento, requerer ao agente de execução a 
convolação do procedimento em processo de execução, sob pena de o 
procedimento ser automaticamente extinto.



FASE CONTRADITÓRIA (ARTS. 12º A 17º; ART. 24º)

Artigo 15.º

INDICAÇÃO DE BENS

2 — Nos casos em que o requerido proceda à indicação de bens passíveis de 
penhora, nos termos previstos na alínea c) do n.º 1 do artigo 12.º, o 
requerente é notificado para, no prazo de 30 dias, requerer a convolação do 
procedimento extrajudicial pré -executivo em processo de execução, sob pena 
de o procedimento ser automaticamente extinto.



VALORES DEVIDOS AO AGENTE DE EXEC. (ART. 20º) 
COMO SE PODE OPOR O REQUERIDO ?



FASE PRÉ-EXECUTIVA (ARTS. 12º A 17º; ART. 24º)

Artigo 16.º

OPOSIÇÃO DO REQUERIDO

1 — O requerido pode apresentar oposição ao procedimento extrajudicial pré -
executivo, com base nos fundamentos previstos no Código de Processo Civil 
para a oposição à execução, de acordo com o título executivo em causa.

2 — À oposição apresentada pelo requerido aplica -se, com as necessárias 
adaptações, o regime da oposição à execução previsto no Código de Processo 
Civil, bem como no Regulamento das Custas Processuais, com as 
especificidades constantes dos números seguintes.

3 — A oposição é apresentada, preferencialmente por via eletrónica, através 
do sistema informático de suporte à atividade dos tribunais, sendo tramitada 
de forma autónoma, como processo especial de oposição ao procedimento 
extrajudicial pré -executivo.



FASE PRÉ-EXECUTIVA (ARTS. 12º A 17º; ART. 24º)4 — Pela apresentação da oposição é devido o pagamento de taxa de justiça no 
montante de 1,5 ou 3 unidades de conta processuais (UC) consoante o valor do 
procedimento eja inferior ou igual à alçada do tribunal da Relação ou seja 
superior a esse valor, respetivamente.

[…]

7 — Enquanto o processo de oposição não for julgado, o
requerente não pode instaurar processo de execução com base no
mesmo título.

8 — O processo de execução instaurado em violação do disposto no número 
anterior é imediatamente extinto pelo agente de execução logo que verificado o 
facto.

9 — Nos casos em que a oposição seja julgada procedente, o requerente do 
procedimento extrajudicial pré- -executivo não pode instaurar ação executiva 
com base no mesmo título.

10 — É obrigatória a constituição de advogado nas oposições de valor superior à 
alçada do tribunal de 1.ª instância.

ATENÇÃO



QUAL É O TRIBUNAL COMPETENTE PARA A

OPOSIÇÃO (ART. 16º)?

 Não estamos perante um incidente de uma execução pelo que não se

aplicam nem o artigo 91º nº 1, nem o artigo 723º nº 1 al. b) do Código de

Processo Civil.

 enquanto o processo de oposição não for julgado, o requerente não pode

instaurar processo de execução com base no mesmo título pelo que esta

competência declarativa é completamente autónoma, especial e preliminar

 Contra, aparentemente, teríamos o artigo 27º nº 1 (“tribunais judiciais com

competência para exercer, no âmbito dos processos de execução de

natureza cível, as competências previstas no Código de Processo Civil),

mas de execução, mas esta norma apenas vale para o seu âmbito:

Reclamações e impugnação jurisdicional

CONCLUSÃO:

•Visto estar-se antes de uma ação executiva resultam inaplicáveis 

tanto o artigo 117º nº 1 al. b) como o artigo 129º da Lei nº 62/2013, de 

26 de agosto; cai-se na competência declarativa da instância local ao 

abrigo da regra residual do artigo 130º nº 1 al. a) da Lei nº 62/2013, de 

26 de agosto



TAXA DE JUSTIÇA (ARTS. 16º nº 4) 

Pela APRESENTAÇÃO DA OPOSIÇÃO é devido 
o pagamento de taxa de justiça no montante 
de 1,5 ou 3 unidades de conta processuais 
(UC) consoante o valor do procedimento seja 
inferior ou igual à alçada do tribunal da 
Relação ou seja superior a esse valor.



VALORES DEVIDOS AO AGENTE DE EXEC. (ART. 20º) 

EM QUE CONDIÇÕES É O DEVEDOR INCLUIDO
NA LISTA PÚBLICA DE EXECUÇÕES?



FASE CONTRADITÓRIA (ARTS. 12º A 17º; ART. 24º)

Artigo 15.º

INCLUSÃO DO DEVEDOR na lista pública de devedores

1 — Decorrido o prazo de 30 dias sobre a data da notificação do requerido sem 
que haja lugar a alguma das situações previstas nas alíneas a) a d) do n.º 1 do 
artigo 12.º, o agente de execução procede à inclusão do devedor na lista 
pública de devedores no prazo de 30 dias.

3 — A lista pública de devedores encontra -se regulada em diploma próprio.



FASE CONTRADITÓRIA (ARTS. 12º A 17º; ART. 24º)

"A inclusão do devedor na lista pública de execuções por mera acção do 

agente de execução, sem controlo judicial, não acautela a reserva da 

intimidade da vida privada". A crítica é da Comissão Nacional de Protecção 

de Dados (CNPD).

José Carlos Resende, presidente da Câmara dos Solicitadores, afirma que

a inserção na pública "só pode ser efectuada após contacto pessoal com o 

devedor e dando-lhe prazo para ele reclamar junto do juiz". Aliás, este novo 

regime será até "muito mais garantístico" do que o que existe actualmente, 

uma vez que "ninguém pode ir para a lista sem ser contactado pessoalmente".

Hoje em dia, num normal processo executivo, o devedor é citado por editais e 

por carta registada e são comuns os casos "em que as pessoas nos dizem que 

nem se lembram de ter sido contactados", acrescenta o presidente da Câmara 

dos Solicitadores.

http://www.smmp.pt/?p=22888

http://www.smmp.pt/?p=22888


VALORES DEVIDOS AO AGENTE DE EXEC. (ART. 20º) 

EM QUE CONDIÇÕES O CREDOR OBTÉM A 
CERTIDÃO DE INCOBRABILIDADE?



CERTIDÃO DE INCOMBRABILIDADE (ART. 25º)

Artigo 25.º

Certidão de incobrabilidade

1 — Após a inclusão do requerido na lista pública de devedores, o requerente 
pode obter certidão eletrónica de incobrabilidade da dívida a emitir pelo 
agente de execução.

2 — A dívida referente à certidão é considerada incobrável para fins fiscais e 
comunicada à administração fiscal por via eletrónica, para efeitos do disposto 
no n.º 7 do artigo 78.º e no n.º 4 do artigo 78.º -A do Código do IVA, (…) e no 
artigo 41.º do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas 
(IRC) (….).

3 — Se, após a emissão da certidão de incobrabilidade da dívida, o requerido 
vier a ser excluído da lista pública de devedores por pagamento integral da 
dívida ao requerente, o agente de execução notifica, por via eletrónica, a 
administração fiscal de tal facto.



VALORES DEVIDOS AO AGENTE DE EXEC. (ART. 20º) 

A  certidão de incobrabilidade demora ¾ meses a 
obter

A certidão releva para efeitos dos arts. 78º/7 e 78-
A nº 4  CIVA + art. 41º IRC

ATENÇÃO

Sem notificação do devedor e inerente custo 
NÃO PODE SER EMITIDA A CERTIDÃO DE 
INCOBRABILIDADE



VALORES DEVIDOS AO AGENTE DE EXEC. (ART. 20º) 
QUANTO CUSTA O PEPEX?



VALORES DEVIDOS AO AGENTE DE EXECUÇÃO (ART. 20º).

 remuneração das entidades de gestão e manutenção da plataforma  
informática  e serviços diretos eletrónicos de consultas, se for devida em 
processo de execução  0,25 UC 

 honorários do AEX pela análise do título executivo, realização das consultas e 
elaboração do relatório 0,50 UC 

PAGOS EM SIMULTÂNEO COM A ENTREGA DO  REQUERIMENTO 

(ART. 22º/2)  VALOR IGUAL AO DA FASE 1 DA AÇÃO EXECUTIVA

 honorários do AEX para subsequente notificação de cada requerido ( art. 12.º) 
 0,25 UC 

honorários do AEX para subsequente emissão de certidão de incobrabilidade da 
dívida, após inclusão na lista pública de devedores, e remessa eletrónica da 
mesma à administração fiscal 0,25 UC 



VALORES DEVIDOS AO AGENTE DE EXEC. (ART. 20º) 

Se ocorrer PAGAMENTO VOLUNTÁRIO o  
Agente de Execução tem direito a uma 
remuneração adicional, nos termos dos arts. 
50º/6-b) Portaria 282/2013, de 29.08

Se NÃO HOUVER CONVOLAÇÃO o 
requerente não tem direito à restituição dos 
valores entregues ao Agente de Execução 

ATENÇÃO



MUITO OBRIGADO.

Rui Pinto, 2015

Rui Pinto / Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa



DEBATE



Pausa para Almoço
Retomaremos os Trabalhos pelas 14h15min. 



PERÍODO DA TARDE



Prof. Dr. Rui Gonçalves Pinto e Mestre Márcia Passos
Moderadores da Tarde



O dever de cooperação no processo declarativo 
português após dois anos de Lei nº 41/2013

Prof. Doutor MIGUEL TEIXEIRA DE SOUSA



O dever de gestão processual: tendências concretas de 
aplicação

Mestre PAULO PIMENTA
(Advogado)



Código de Processo Civil de 2013

Gestão processual – aspectos 

Paulo Pimenta

Lisboa  - 11 de Dezembro de 2015
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CPC de 2013

Franz Klein, 1898

«É claro: as partes devem comunicar e proporcionar ao juiz a
factualidade do litígio, porque ele não sabe absolutamente nada da
questão até à acção.

Mas se isto é entendido de modo que o juiz não tem qualquer ou
nenhuma participação essencial no que lhe é oferecido quanto a
alegações e provas,
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CPC de 2013

se deixa que as partes cuidem quase exclusivamente disso e só julga

precisamente como o material existente o permite, com indiferença

sobre se a sua decisão corresponderá à verdadeira situação jurídica,

isso é altamente indesejável não só para os particulares, mas para a

vida jurídica e o próprio ordenamento jurídico.»
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CPC de 2013

Montalvão Machado, 1998

Quando dava os primeiros passos na advocacia – já lá vão mais de

vinte anos – assisti a um episódio que não posso deixar de relatar como

nota introdutória deste trabalho.
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CPC de 2013

No decurso de uma audiência de julgamento de uma acção de despejo,

uma testemunha apresentada pelo senhorio – uma respeitável senhora

de provecta idade, que se vinha mostrando tranquila e conhecedora das

questões que lhe iam sendo colocadas – começou a aludir a

determinados factos que não “constavam” do processo, por não

haverem sido alegados.
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CPC de 2013

O advogado do autor – que inquiria a testemunha – deixou-a falar o mais que

pôde, perante o desconforto (e até surpresa) do mandatário do réu.

Foi por momentos… Subitamente, a testemunha foi interrompida pelo juiz.

Este “sentenciou”:

“A testemunha faz favor de responder só ao que lhe é perguntado. Esses

factos que está a relatar não constam do processo”.

110



CPC de 2013

Respeitosamente, retorquiu a senhora:

“Poderão não constar do processo, Sr. Juiz, mas são a

verdade”.

Pacientemente, o magistrado tentou explicar-lhe:

“Sabe, para mim, neste momento, só conta e existe o

que está quesitado.”
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CPC de 2013

Rematou, finalmente, a testemunha:

“Desculpe-me, Sr. Juiz, não sei bem o que é isso.

Pensei que aqui se tinha de dizer toda a verdade”
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CPC de 2013

Gestão processual 

• critério de referência: justa composição do litígio (6º)

• justa composição do litígio é critério em sede de cooperação
(7º) e de inquisitório (411º)
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CPC de 2013

Gestão processual – vertentes (6º)

• direcção activa do processo…. (nº 1)

• mecanismos de simplificação e agilização processual (nº 1)

• suprimento da falta de pressupostos processuais,
determinando a realização de actos ou convidando à sua
prática (nº 2)
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CPC de 2013

Forma única do processo declarativo comum (548º) e adequação 
formal (547º)

• rigidez da forma única vs. flexibilização avulsa

• soluções antecipadas na lei:  468º, nº 5; 511º, nº 1; 604º, nº 5; 
511º

• regime do 597º
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CPC de 2013

Regime das acções de valor não superior a metade da alçada da Relação (597º):

• contraditório

• audiência prévia

• despacho saneador

• adequação formal, simplificação ou agilização processual

• despacho a identificar o objecto do litígio e a enunciar os temas da prova

• programação e agendamento da audiência final

• designação de dia para a audiência final
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CPC de 2013

• irrecorribilidade das decisões proferidas em sede de
simplificação ou agilização processual e de adequação formal
(630º, nº 2), salvo se….

• alusão ao 511º, nº 4 (irrecorribilidade na decisão de
deferimento, não na inversa)
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CPC de 2013

Réplica

• admitida em dois casos (584º):
- pedido reconvencional

- acções de simples apreciação negativa

• não há articulado para responder a excepções

• eliminação da tréplica
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CPC de 2013

Modos de exercício do contraditório quanto a excepções

• na audiência prévia (3º.4)

• mediante notificação do juiz para tal (547º)

• havendo lugar a réplica (484º), o autor terá o ónus de resposta
aí (3º.4; 572º.c; 587º.1)
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CPC de 2013

Despacho pré-saneador (590º):

• suprimento de excepções dilatórias (590º.2.a)

• suprimento de irregularidades dos articulados (590º.3)

• aperfeiçoamento fáctico dos articulados (590º.4)

• junção de documentos para permitir decisão no despacho saneador (nº 2.c)

• carácter vinculado do despacho
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CPC de 2013

Audiência prévia - finalidades (591º):

• a) realizar tentativa de conciliação

• b) facultar discussão sobre questões a decidir no despacho saneador

• c) discutir posições das partes e suprir insuficiências ou imprecisões

• d) proferir despacho saneador

• e) determinar adequação formal, simplificação ou agilização processual

• f) proferir despacho a identificar o objecto do litígio e a enunciar os temas da prova

• g) programar e agendar a audiência final
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CPC de 2013

Audiência prévia - regime:

• regra (591º)

• não realização (592º)

• dispensa pelo juiz (593º.1)

• audiência potestativa (593º.3)
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CPC de 2013

Realização da audiência prévia (591º):

• convocatória pelo juiz (nº 1)

• indicação do objecto e finalidade (nº 2)
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CPC de 2013

Não realização da audiência prévia por determinação legal
(592º.1.a/b):

• processo finda na despacho saneador, por absolvição da instância,
com fundamento em excepção dilatória já debatida nos articulados
(alusão ao art. 547º)

• casos de revelia inoperante (568º.b/c/d)

(necessidade de cumprir o nº 2 do art. 593º)
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CPC de 2013

Dispensa da audiência prévia pelo juiz (593º.1)

• juiz assume a dispensa

• juiz profere os seguintes despachos (593º.2):

a) despacho saneador

b) determinar adequação formal, simplificação ou agilização processual

c) identificar o objecto do litígio e enunciar os temas da prova

d) programar e agendar a audiência final
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CPC de 2013

Audiência prévia potestativa (593º.3)

• a requerimento de qualquer das partes, com vista a reclamar dos
despachos das alíneas b), c) e d) do nº 2:

a) despacho saneador
b) determinar adequação formal, simplificação ou agilização
processual
c) identificar o objecto do litígio e a enunciar os temas da prova
d) programar e agendar a audiência final

• reclamação apresentada na audiência (nº 3, segunda parte)
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CPC de 2013

Alteração do requerimento probatório ( 598º.1):

• na audiência prévia convocada pelo juiz (art. 591º)

• na audiência prévia potestativa (593º.3)

• regime das acções de valor não superior a metade da alçada da Relação (art. 597º)

Aditamento ou alteração ao rol de testemunhas:

• até vinte dias antes da audiência final (598º.2 e 3)
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CPC de 2013

FIM 
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Factos instrumentais e audiência de julgamento
Juiz Conselheiro URBANO LOPES DIAS

(Jubilado do Supremo Tribunal de Justiça)



DEBATE



Coffee Break
15min.



A prática dos novos meios de instrução: declarações de 
parte e verificações não judiciais qualificadas

Prof. Doutor LEBRE DE FREITAS



A convicção segura na inversão do contencioso nos 
procedimentos cautelares
Mestre MÁRCIA PASSOS

(Advogada)



CONGRESSO DE PROCESSO CIVIL

11.12.2015

DEBATES & DISCURSOS LDA

Márcia Passos
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ORIGEM

Regime do artigo 121.º, n.º 1 do CPTA

Regime do artigo 16.º do DL n.º 108/2006 de 08.06
(revogado pela Lei n.º 41/2013, de 26.06)

NOVIDADE NO PROCESSO CIVIL

Lei n.º 41/2013, de 26.06

OBJETIVOS COMUNS

- economia processual – sem prejuízo da
justa composição do litígio

INVERSÃO DO CONTENCIOSO



CPTA e DL N.º 108/2006:

- sempre com contraditório prévio

- antecipação da decisão definitiva

- iniciativa do julgador

CPC:

- com ou sem contraditório prévio

- consolidação da decisão provisória em
definitiva

- iniciativa do requerente da providência

DIFERENÇAS



Impulso do requerente

Decisão de deferimento:

- convicção segura

- natureza – composição definitiva – providências cautelares
com caráter antecipatório

Decurso do tempo

Falta de impulso processual do requerido

ÂMBITO E REQUISITOS



Conceito vago, indeterminado – carece de concretização e
preenchimento

Alteração de pressupostos para ser decretada a providência?

Probabilidade séria ou certeza?

Providência // Inversão do contencioso

CONVICÇÃO SEGURA



Insuficiência do fumus bonus iuris

Convicção segura exigida ao julgador de que a demanda principal,
a existir, não pode ter outro fim que não o decretado em sede
cautelar – forte tomada de consciência de que:

- o direito existe

- os factos alegados são verdadeiros

- os factos suportam o pedido

CONVICÇÃO SEGURA



Será possível quando a prova foi apenas testemunhal?

Será possível sem contraditório prévio?

Caráter excecional dos procedimentos cautelares e a inversão 
do contencioso

CONVICÇÃO SEGURA



Formação de convicção segura sem produção de prova? É possível?

Está a inversão do contencioso afastada nos procedimentos
cautelares em que opera o efeito cominatório por falta de oposição?

Ou existe, também por esse efeito, caso tenha sido requerido no
requerimento inicial?

CONVICÇÃO SEGURA



Exemplo…

Suspensão de deliberações sociais (380.º)

Citação – falta de oposição – efeito cominatório (365.º, n.º 3; 293.º,
n.º 3 e 567.º, n.º 1)

Requerente regista a providência e requer a inversão do
contencioso

Despacho indefere inversão do contencioso por extemporâneo o
requerimento

CONVICÇÃO SEGURA



Ac. TRL de 08.10.2015, Relatora Des. Anabela Calafate

Falta de produção de prova para a providência – “não há lugar à
produção de qualquer prova suplementar, com vista (apenas) à
fundamentação da decisão sobre a inversão do contencioso”

Decretada a inversão do contencioso – dispensado o requerente do
ónus de propositura da ação principal

CONVICÇÃO SEGURA



• Ac. TRL, 20.11.2014 √ ×
Relatora Des. Ondina Carmo Alves

• Ac. TRP, 10.03.2015 √ ×
Relator Des. M. Pinto dos Santos

• Ac. TRP, 19.05.2014 × ×
Relator Des. Manuel Domingos Fernandes

• Ac. TRL, 08.10.2015 √√
Relator Des. Rui da Ponte Gomes

• Ac. TRL, 08.10.2015 √√
Relator Des. Maria Isoleta Costa

• Ac. TRL, 08.10.2015 × √
Relatora Des. Anabela Calafate

JURISPRUDÊNCIA



COM INVERSÃO DO CONTENCIOSO

- Requerente dispensado de agir

- Economia processual

- Ónus de agir para o Requerido, sob pena
de consolidação definitiva

SEM INVERSÃO DO CONTENCIOSO

- Ónus do Requerente, sob pena de
caducidade

- Repetição de causas

COM / SEM INVERSÃO DO 
CONTENCIOSO



Recurso ao tribunal – à ação principal – quem se encontra
insatisfeito com a medida decretada

Inversão do contencioso – solução vantajosa para o requerido –
“a medida em que lhe atribui “o ónus de definir a situação num
prazo curto, evitando assim a subsistência de uma tutela provisória
com uma duração ilimitada””, Marco Carvalho Gonçalves e Miguel Teixeira
de Sousa

CONVICÇÃO SEGURA // 
INTERESSE EM AGIR



A lógica do regime e o requisito da convicção segura
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PAINEL IV - EXECUÇÃO DE DÍVIDAS, CUSTAS E 
REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE EXECUÇÃO



A extinção da instância e a conversão da penhora em 
hipoteca

Dr. VIRGÍLIO MACHADO
(Conservador)



Na hipoteca resultante da conversão da penhora o que se pretende
acautelar é o interesse do credor, face à extinção da execução e a
necessidade de manter a prioridade da sua garantia. Não está em
causa, pois, a natureza da obrigação, esta não se fundamenta num
imperativo de ordem pública, senão em razões de ordem privada.
Considerando que o acordo tem como consequência a extinção da
instância, não podendo a penhora subsistir, o que se pretendeu foi a
criação de um regime que salvaguardasse o interesse do credor,
atribuindo-se a esta hipoteca a mesma prioridade da penhora.



Esta hipoteca resulta de direito negocial, na medida em que a sua
razão de ser não assenta, como se referiu, em imperativos de ordem
pública e porque a disciplina jurídica correspondente entra em vigor
com a celebração do acordo para pagamento das prestações.

A conversão automática da penhora em hipoteca é consequência,
por um lado, da vontade do exequente que não dispensa a garantia
que ocorre antes do acordo, e a manifestação de vontades contida
no acordo e obtida naquele contexto negocial.



Parece poder concluir-se que a hipoteca a que alude o artigo 807.º,
n.º 1 do CPCivil, é um direito real de garantia de constituição algo
complexa:
a) O seu fundamento ou causa essencial está no acordo para
pagamento em prestações ou no acordo global;
b) Concretiza-se, processualmente, pela conversão automática da
penhora, após a extinção da instância e desde que não haja lugar à
renovação da mesma;
c) Consolida-se com o registo, promovido pela agente de execução.

Também MÓNICA JARDIM considera que “em causa não está uma
hipoteca legal, uma vez que a mesma não resulta imediatamente da
lei, sem dependência da vontade das partes”.



5. Obrigações fiscais

Outra questão que casou muito ruído foi a de saber se esta garantia
era passível de imposto selo. Estamos em crer que o legislador
também não previu este efeito fiscal.
Considerando, no entanto, o disposto no ponto 10 da Tabela Geral
do Imposto do Selo, parece não oferecer dúvidas que a hipoteca
assim constituída integra a espécie de factos previstos no citado n.º
10, na medida em que garante o cumprimento de certas obrigações,
não é materialmente acessória de contratos tributados na Tabela
Geral de Imposto de Selo e não foi constituída simultaneamente
com a obrigação garantida.



Têm-se levantado algumas dúvidas acerca da percentagem de
imposto a cobrar, se 0,04%, 0,5% ou 0,6% sobre o valor. Como se
sabe, estas percentagens variam em função do prazo porque se
constitui a garantia.
A questão que se coloca, no registo, é a de saber se o conservador
tem o dever de controlar se a percentagem porque se liquidou o
Imposto do Selo está ou não corretamente aplicada.
Considerando que nenhum ato sujeito a encargos de natureza fiscal
pode ser definitivamente registado sem que se mostrem pagos ou
assegurados os direitos ao fisco, entendemos que o conservador
tem o dever de controlar a correta liquidação do imposto, a não ser
que a mesma tenha sido feita nos serviços de finanças.



Para poder apreciar desta correção, deve a comunicação da
conversão da penhora conter o prazo pelo qual se instituiu a
garantia. Na falta desta indicação, e se o imposto tiver sido liquidado
pelo máximo, ou seja por 0,6%, nenhuma objeção deve ser oposta
ao registo.
Não é necessário, para que o registo possa ser efetuado, que o
imposto se encontre pago, basta que se encontre assegurado, o
mesmo é dizer, que se encontre liquidado.
Também neste aspeto têm surgido algumas dúvidas, não porque se
exija mais que a liquidação do imposto, mas porque se exige, por
vezes, que a liquidação seja feita nos serviços de finanças.



Não nos parece que tenha de ser assim. A liquidação do imposto
compete, como resulta do n.º 1 do artigo 23.º do Código do Imposto
de Selo, aos sujeitos passivos referidos nos n.ºs 1 e 3 do artigo 2.º,
pelo que a liquidação deve ser feita, neste caso, pelo agente de
execução. E esta liquidação pode traduzir-se apenas, numa
declaração, feita pelo agente de execução, na comunicação para
conversão da penhora, que foi liquidado o imposto de selo, com
indicação do montante liquidado e da taxa aplicada e a data da
liquidação, como exige o n.º 6 do artigo 23.º do mesmo Código.



Naturalmente que o imposto liquidado terá que ser pago nas
tesourarias das finanças ou em outro local autorizado, até ao dia 20
do mês seguinte àquele em que tiver sido liquidado, como dispõe o
artigo 44.º do Código do Imposto de Selo. Porém, já não compete,
obviamente, ao conservador controlar o cumprimento dessa
obrigação.



6. O registo da conversão da penhora em hipoteca
O registo da conversão da penhora em hipoteca encontra-se

regulado no artigo 48.º-B e no segmento final da alínea b) do n.º 2 do
artigo 101.º do Código do Registo Predial, normas introduzidas pelo
Decreto-Lei n.º 125/2013, de 30 de agosto e, também, no artigo 807.º, n.º
4 do CPCivil. No essencial estas normas coincidem, o que é sempre
louvável, tanto mais se tivermos em consideração que isso nem sempre
aconteceu.
O registo efetua-se com base em comunicação do agente de execução,
constituindo esta comunicação o documento principal que serve de base
ao registo. Pode ser necessário, eventualmente, juntar a prova matricial,
nos casos em que não seja possível aos serviços de registo obter essa
mesma prova através de acesso à base de dados da Autoridade Tributária.



A comunicação deve conter, nos termos do citado artigo 48.º-B,
declaração de que não houve renovação da instância. O que se
pretende com esta exigência é assegurar que o registo apenas seja
feito após a conversão efetiva da penhora em hipoteca e esta só se
realiza decorridos dez dias contados da notificação da extinção da
execução sem que o credor reclamante, cujo crédito esteja vencido,
requeira a renovação da instância para satisfação do seu crédito,
como resulta do artigo 849.º, n.º 1 e 850.º, n.º 2.



Porém, do artigo 48.º-B consta que a comunicação deve conter a
declaração de que não houve renovação da instância, sendo o caso.
Isto quer dizer que podem existir situações em que tal afirmação
não seja necessária, porque não pode haver renovação da instância.
Isso acontecerá quando a extinção da instância resulte do acordo
global a que alude o artigo 810.º do CPCivil. De facto, se o
executado, o exequente e todos os credores reclamantes acordarem
num plano de pagamentos, já não pode aplicar-se o artigo 809.º do
CPCivil, não podendo, consequentemente haver renovação da
instância. Para efeitos de registo será bastante, nesta situação, que
se declare, na comunicação, que a instância se extinguiu por efeito
do acordo global previsto no artigo 810.º, no qual intervieram todos
os credores reclamantes.



Existindo acordo parcial, isto é, um acordo entre executado, exequente e
apenas alguns dos credores, continua a ser necessária que a
comunicação contenha a declaração de que não houve renovação da
instância, uma vez que esta pode ser renovada a impulso dos credores
que não aderiram ao acordo. Apesar do CPCivil apenas prever a
existência de acordo global, estamos em crer que, também, pode
admitir-se o acordo parcial a que acabamos de fazer referência.
RUI PINTO admite que se obtenha um acordo mais restrito do poto de
vista subjetivo, no qual intervenham o executado, o exequente e apenas
alguns credores reclamantes. Neste caso, os credores reclamantes não
aderentes ao acordo mantêm os direitos previstos no artigo 809.º,
podendo requerer a renovação da instância para satisfação do seu
crédito.



VIRGÍNIO RIBEIRO e SÉRGIO REBELO defendem que o acordo global
possa abranger outros credores externos ao processo, embora estes não
possam requerer a renovação da execução, e que o acordo deverá ser
subscrito por todos aqueles que nele reclamaram os seus créditos, não
admitindo, assim, pelo menos aparentemente, o acordo parcial. Dizemos
aparentemente porque concluem que se assim não fosse entendido,
teria de concluir-se que ao credor não subscritor do acordo global
também assistiria o direito de requerer a renovação da instância, nos
termos do artigo 809.º. Quer dizer, d forma indireta, acabam por
defender a mesma posição que RUI PINTO, pelo que se pode concluir que
é admissível o acordo parcial.



7. A “nova hipoteca” e o trato sucessivo
O regime da conversão da penhora em hipoteca veio, também, bulir com o
trato sucessivo do registo predial, especialmente, no que respeita à
modalidade da inscrição prévia prevista no artigo 34.º, n.º 1 do CRPredial e
ao suprimento do registo em caso de arresto ou penhora a que se refere o
mecanismo previsto no artigo 119.º do CRPredial.
Não restam dúvidas que a hipoteca que dependa de negócio jurídico, não
pode ser registada sem que, previamente, o prédio se encontre
definitivamente registado a favor quem onera o bem. Porém, nada impede
a abertura de uma descrição, se o prédio ainda se encontrar por descrever,
para que possa ser registada a penhora, por se tratar de encargo que não
depende de negócio jurídico, por interpretação à contrário do artigo 34.º,
n.º 1 do CRPredial. Quer dizer, a hipoteca voluntária, ao contrário da
penhora, não pode surgir na ficha de registo como primeira inscrição.



Ora, o novo regime veio permitir que a primeira inscrição possa ser uma
hipoteca. É certo que, inicialmente, se trata de uma inscrição de penhora, mas
depois de convertida passa a ser uma inscrição de hipoteca e não deixa de ser a
primeira inscrição.
Outra questão é a de saber se o regime específico do trato sucessivo, previsto no
artigo 119.º do CRPredial, aplicado no âmbito da inscrição de penhora, também
se pode estender à hipoteca que resultou da conversão de penhora. Vejamos o
seguinte exemplo: um prédio registado a favor de A. Foi pedido um registo de
penhora em que é executado B. Este registo deve ser qualificado como provisório
por natureza, nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 92.º do CRPredial. Nesta
situação, deve ser citado A, para declarar se o prédio lhe pertence. Se não fizer
nenhuma declaração ou declarar que o bem lhe não pertence, o registo de
penhora é convertido em definitivo, apesar de B, sujeito passivo do registo de
penhora, ser pessoa diversa do titular inscrito A. Esta é a forma de suprir a falta
de registo a favor de B, mas que é privativo da penhora e não abrange a hipoteca.



Contudo, apesar de considerarmos que a hipoteca, em análise, é
voluntária, porque resulta da vontade do exequente e executado e
de todos os credores, no caso de acordo global, não se lhe pode
negar um estatuto especial, por duas ordens de razões:
a) Constitui-se no âmbito de um processo executivo e substitui a
penhora, conservando a prioridade que esta tinha;
b) O registo desta hipoteca efetua-se por averbamento à inscrição
de penhora, como o determina a alínea b) do n.º 2 do artigo 101.º e
não por inscrição. Digamos que se trata mais de uma atualização da
inscrição de penhora do que da inscrição de um facto “ex novo”.



Contudo, apesar de considerarmos que a hipoteca, em análise, é voluntária,
porque resulta da vontade do exequente e executado e de todos os credores, no
caso de acordo global, não se lhe pode negar um estatuto especial, por duas
ordens de razões:
a) Constitui-se no âmbito de um processo executivo e substitui a penhora,
conservando a prioridade que esta tinha;
b) O registo desta hipoteca efetua-se por averbamento à inscrição de penhora,

como o determina a alínea b) do n.º 2 do artigo 101.º e não por inscrição.
Digamos que se trata mais de uma atualização da inscrição de penhora do
que da inscrição de um facto “ex novo”.

Poder-se-á concluir que se trata da modificação do objeto da inscrição anterior,
onde antes era uma inscrição de penhora passou a ser inscrição hipotecária.
Deste modo, estamos em crer que nenhum óbice deve ser levantado quanto ao
trato sucessivo, pois este já foi verificado no momento em que a penhora foi
registada.



8. Ampliação da quantia em dívida
Uma outra questão que nos parece relevantíssima prende-se com o facto de, no
momento da conversão da penhora em hipoteca, a quantia em dívida, por causa
do incumprimento, ser superior à quantia exequenda. Como já se disse, com esta
“nova” hipoteca pretende-se manter a prioridade da garantia do credor e, é por
isso que o registo se efetua por averbamento, beneficiando a hipoteca da
prioridade da penhora.
É legítimo e compreensível que o credor pretenda que o registo publicite e
garanta a prioridade da nova quantia em dívida e não apenas aquela que consta
do registo de penhora. Mas, nos termos do n.º 2 do artigo 100.º do CRPredial, o
facto que amplie o objeto ou os direitos e os ónus ou encargos, definidos na
inscrição, apenas poderá ser registada mediante nova inscrição. Isto quer dizer
que, por princípio, não é permitido registar, por averbamento, o acréscimo de
capital em relação à quantia exequenda inicial que consta do registo de penhora.
Só através de nova inscrição hipotecária se poderá registar tal acréscimo.



Porém, a ser deste modo, esta inscrição de ampliação já não pode
beneficiar da prioridade que a penhora tinha, tendo que respeitar a
prioridade das inscrições entretanto efetuadas. Ora, esta situação
pode revelar-se decisiva para o credor no momento da ponderação
do acordo, podendo mesmo ser motivo para a sua inviabilização.
Que importa ser credor de alguém, se essa garantia não tiver
prevalência sobre os eventuais créditos de outros sujeitos.



No processo 21/2013 STJ-CC do Instituto dos Registos e Notariado
defendeu-se que a menção da quantia exequenda, no registo de
penhora, não faz propriamente parte da substância do facto inscrito,
pela que se admite que a ampliação da respetiva quantia possa ser
feita por averbamento e não por nova inscrição. Considerando que a
quantia exequenda que consta do registo pode não coincidir com a
quantia em dívida, eventualmente por a obrigação vencer juros,
parece que nada obsta a que, no momento do registo da conversão,
se amplie o capital da hipoteca de acordo com a quantia em dívida,
sem que isso implique ampliação da inscrição nos sobreditos termos
do artigo 100.º, n.2 do CRPredial. Aliás, se a execução tivesse que
prosseguir, a liquidação desse adicional proveniente do vencimento
de juros, seria feita a final, como determina o artigo 716.º, n.º 2.



9. Falta de pagamento
Finalmente, vamos abordar a consequência da falta de pagamento.
A falta de pagamento de qualquer das prestações, nos termos
acordados, desencadeia os efeitos previstos no n.º 1 do artigo 808.º
do CPCivil e que são:
a) O vencimento imediato das seguintes prestações;
b) A possibilidade do exequente requerer a renovação da
execução, para satisfação do remanescente do seu crédito.
Sendo a execução renovada, a penhora inicia-se pelos bens sobre os
quais tenha sido constituída hipoteca. Se os bens tiverem sido,
entretanto transmitidos, estipula o n.º 3 do mesmo artigo que a
execução renovada seguirá diretamente contra o adquirente, se o
exequente pretender fazer valer a garantia.



Nada é referido quanto à necessidade de um novo registo da
penhora. Será que o legislador dispensou, neste caso, o registo da
penhora? Não nos parece. Seria até um absurdo. De facto, como
refere o n.º 4 do artigo 755.º do CPCivil, não é possível fazer a
adjudicação dos bens penhorados, a consignação judicial dos seus
rendimentos ou a respetiva venda sem o registo definitivo de
penhora. Deste modo, é completamente necessário efetuar um
novo registo de penhora.
Não deixa de ser, no entanto, questionável, o facto de não ter sido
prevista a possibilidade desta hipoteca se poder converter em
penhora, mantendo, sempre, a prioridade inicial. Como que haveria
uma reconversão, regressando o facto ao seu estado inicial, isto é,
voltando a ser penhora.



Na verdade, havendo renovação da execução, passa a vigorar a primitiva penhora
como se não tivesse sido convertida em hipoteca ou penhor, isto é, repristinam-se
os efeitos processuais e substantivos dessa primitiva penhora, não havendo lugar a
novo ato de penhora, como o determina o n.º 4 do artigo 850.º. . Ora se assim, em
termos processuais e substantivos, porque também o não é no que respeita ao
registo predial?
E isto evitaria, eventualmente, alguns problemas, que se prendem,
designadamente, com o trato sucessivo. É certo que se permite que a execução
renovada siga, no caso de ter havido transmissão do bem, contra o novo adquirente,
mas o trato sucessivo é um princípio formal, que não atende à validade substantiva
e que é aferido no momento em que se regista o facto. Pode acontecer que, no
momento do registo da nova penhora o bem já se encontre registado a favor de
outrem, originando um registo provisório por natureza nos termos da alínea a) do
n.º 2 do artigo 92.º, com o consequente desencadear do mecanismo do artigo 119.º
e, eventualmente, com recurso a juízo para que seja decidido a quem pertence o
direito de propriedade. Tudo isto podia ter sido acautelado e evitado.



10. A “nova hipoteca” e o regime da graduação de créditos no
âmbito de um processo e insolvência

Para terminar, não podemos deixar de referir uma última questão
que se relaciona com a graduação de créditos, no âmbito da
insolvência. Imagine-se a seguinte situação jurídica sobre certo
prédio:
Aquisição a favor de A
Penhora
Hipoteca

Neste caso, se A ficar insolvente, na graduação de créditos não
é atendida a preferência resultante da penhora, como dispõe o
artigo 140.º do CIRE.



Admitamos, agora, que, anteriormente à declaração de insolvência,
foi convertida a penhora em hipoteca. Neste caso, o credor
hipotecário, que não tinha preferência enquanto credor exequente,
passa a ter um crédito privilegiado que é pago com preferência ao
segundo credor hipotecário. Estamos, também, em crer que este
efeito não foi previsto pelo legislador. É de supor, no entanto, que,
neste caso, o credor hipotecário não adira ao acordo e, caso exista,
requeira a renovação da instância para satisfação do seu crédito.

Em face do exposto, parece-nos que podemos extrair as seguintes
conclusões:



I – Exequente e executado podem acordar no pagamento em prestações
da dívida exequenda.

II - Tal acordo deve ser comunicado ao agente de execução até à
transmissão do bem penhorado ou, no caso de venda mediante proposta
em carta fechada, até à aceitação de proposta apresentada e determina a
extinção da instância.

III – Se o exequente declarar que não prescinde da penhora já feita,
aquela converte-se automaticamente em hipoteca, devendo o agente de
execução comunicar este facto a qualquer conservatória do registo
predial.

IV – A natureza desta hipoteca, de constituição algo complexa, resulta de
negócio jurídico (acordo), e deve ser considerada hipoteca voluntária.



V – A hipoteca assim constituída, por conversão da penhora, encontra-se
sujeita a encargos de natureza fiscal, por integrar a espécie de factos previstos
no ponto 10 da Tabele Geral do Imposto de Selo.

VI – No pedido de registo de conversão da penhora em hipoteca deve o agente
de execução declarar que não houve renovação da instância. Só será
dispensada esta declaração se se tratar de acordo global entre exequente,
executado e todos os credores reclamantes e tal se encontrar declarado no
pedido.

VII – Não pode considerar-se que haja qualquer desvio ao princípio do trato
sucessivo, no registo de conversão da penhora em hipoteca, designadamente
violação do n.º 1 do artigo 34.º e artigo 119.º do CRPredial, por considerarmos
que se trata da modificação do objeto de inscrição já registada, tendo o dito
princípio sido verificado em momento anterior, isto é, no momento em que a
penhora foi registada.



VIII – Nada impede que com o registo de conversão da penhora em hipoteca, seja
ampliado o crédito exequendo, quando o adicional resulte do vencimento de juros da
obrigação garantida.

IX – Caso uma das prestações não seja paga, nos termos acordados, pode o exequente
requerer a renovação da execução, iniciando-se a penhora pelos bens sobre os quais
tenha sido constituída hipoteca.

X – Havendo renovação da execução, terá que ser promovido novo registo de penhora,
sob pena de não poder ser feita a adjudicação dos bens, a consignação judicial dos seus
rendimentos ou a respetiva venda.

XI – Se no momento do registo desta penhora, existir sobre os bens registo de aquisição
ou reconhecimento de propriedade ou mera posse a favor de pessoa diversa do
executado, deve o respetivo registo ser qualificado como provisório por natureza, nos
termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 2.º do CRPredial e, consequentemente,
desencadeado o mecanismo previsto no artigo 119.º do mesmo Código.



Bem hajam pela vossa atenção.

Virgílio Machado

Conservador dos Registos, docente da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Felgueiras (ESTGF) e na
Universidade Portucalense Infante D. Henrique (UPT).



Proporcionalidade e custas pelo uso da Justiça, em 
especial na ação executiva.

Mestre FERNANDO RODRIGUES
(Agente de Execução)
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LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

1. Código de Processo Civil
(Lei nº. 41/2013, de 26 de junho)

2. Portarias:
2.1- 708/2003, de 4 de agosto;

(anteriores a 31/03/2009)

2.2- 331-B/2009, de 30 de março;
(posteriores a 31/03/2009)

2.3- 282/2013, de 29 de agosto;
(posteriores a 01/09/2013)
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LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
3. Regulamento das Custas Processuais (RCP)

aprovado pelo DL nº. 34/2008, de 26/02;

(versão: Lei nº.72/2014, de 2/09)

Destaque: artº. 25º - Nota Justificativa

artº. 29º ss – Oportunidade da Conta

4. Portaria nº. 419-A/2009, de 17 de abril

(versão: Portaria nº. 284/2013, de 30/08)
(Custas Processuais, Multas e Outras Penalidades)

5. Acesso ao Direito e aos Tribunais

Lei nº. 34/2004, de 29 de julho

(versão: Lei nº. 47/2007, de 28 de agosto)
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“PROPORCIONALIDADE E CUSTAS PELO USO DA 

JUSTIÇA EM ESPECIAL DA AÇÃO EXECUTIVA” 

Balanço :

 Reflexão sobre o histórico;
 Análise dos resultados;
 Interpretação dos desvios;
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“PROPORCIONALIDADE”

Equidade para as partes?
Acesso ao Direito e aos Tribunais

Artigo 35º-A

• Quando seja concedido apoio judiciário na modalidade de atribuição de AE, este é 
sempre um oficial de justiça, determinado segundo as regras da distribuição.

Código de Processo Civil

Artigo 722º 

• Desempenho das funções por oficial de justiça

• Nos termos do nº. 1, incumbe ao oficial de justiça a realização das diligências 
próprias da competência do agente de execução. Destaco de entre outras:

•

• - As execuções em que o Estado seja o exequente;

• - As execuções em que o Ministério Público representa o exequente;
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“PROPORCIONALIDADE” 
Análise do impacto das alterações de paradigma na 

tramitação da ação executiva e tarifários?
Constante alteração do paradigma remuneratório:

Portaria 708/2003

- Remuneração mínima (20 €) para abertura de processo;

- Remuneração pelos atos praticados;

- Valoriza a recuperação pela tramitação mais avançada;

Portaria 331-B/2009

- Remuneração variável para abertura de processo (Máx: 127,50 €)

- Remunera pelos atos praticados

- Valoriza a recuperação pela tramitação mais curta;

Portaria 282/2013

- Remunera p/fases, independentemente dos atos necessários (F1:76,50+F3:51 €)

- Premeia a recuperação prévia à penhora;

- Penaliza os processos s/ recuperação (153,00 €);
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“ADEQUAÇÃO DO REGIME FISCAL” 

IVA

– Exequente: Agente de Execução/ Funcionário Judicial

– Executado: Agente de Execução sujeito/isento de Iva

– c/ atividade empresarial/particular;

IRS
- Contrato Prestação de Serviços (Exequente/Ag. de Execuçãp)

- Honorários e Despesas precípuas da penhora (Executado)

- Emissão de Factura/Recibo?

- Divergências/ Retenção de reembolsos/Coimas
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“ADEQUAÇÃO DO REGIME CONTABILISTICO” 

• Facturação de honorários recuperados precípuos da 
penhora:

– Há Exequentes que contabilizam as facturas/recibo 

“Os honorários devidos ao A.E. e o reembolso das despesas por ele efectuada, bem 

como os débitos a terceiros a que a venda dê origem, são suportados pelo exequente, 
podendo este reclamar o seu reembolso ao executado nos casos em que não seja 
possível aplicar o disposto no artigo 541º do CPC, isto é, quando não possam sair 
precípuas do produto dos bens penhorados (artº 721º/1 CPC);

– Há Exequentes que omitem a contabilização ou devolvem os 
originais a destempo

Contrato de Prestação de Serviços : Exequente (indicação)/ A. E. (aceitação) 

- Divergências declarativas/ retenção de reembolsos de IRS/        
Coimas fiscais
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CUSTAS

• Lei 7/2012 – Regulamento das Custas Processuais

– Taxa de Justiça Inicial:
• Até 30.000 € - 25,50 € - G.L. 38,25 €

• > 30.000 €     - 51,00 € - G. L. 76,50 €

– Reclamações de atos  - entre: 51,00 € e 510,00 €

• Portaria 282/2013 – artigo 15º

– Renovação da instância (750 Cpc) – 15,30 €
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NOTA DISCRIMINATIVA E JUSTIFICATIVA DOS 
HONORÁRIOS E DESPESAS/ CONTA DO AE

• Elaborada a pedido do exequente para incluir o valor a assegurar no acordo a celebrar com o
executado, caso não existam recuperações (regra da precípuidade) suficientes para assegurar o
pagamento dos honorários e despesas do agente de execução;

• Elaborada para apuramento da responsabilidade do executado (elencados no artigo 846º do
actual CPC: Pagamento; Perdão ou Renúncia; Adjudicação; Inexistência de Bens e inclusão na
Lista Pública), devendo conter para além da conta do AE, os fluxos financeiros gerados no
processo, contagem dos juros, custas e demais encargos, nomeadamente as custas de parte
(artigo 25º, nº. 3 do RCP);

• A Conta deverá conter:
• Os actos praticados;
• Os actos a praticar para terminar o processo (incluindo cancelamento de penhoras,

notificações de conta e extinções);
• As despesas suportadas;
• As despesas a suportar (incluindo emolumentos para cancelamento de registos de

penhora e certidões);
• Honorários relativos à remuneração adicional;

• Nos termos do artigo 721º do actual CPC, quando o exequente não proceda ao pagamento, o
AE fica salvaguardado com título executivo contra o exequente;
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OPORTUNIDADE OU DISPENSA DA 
CONTA  

• Artigo 29º, nº. 1 do RCP
– A conta de custas é elaborada pela secretaria do tribunal que funcionou em primeira

instância (prazo: 10 dias);

– Após o trânsito em julgado da decisão final;

– Após a comunicação do AE do facto determinante da liquidação da responsabilidade do
executado;

– Quando o Juiz o determine;

• O dever da secretaria documentar a dispensa:
Nos termos do Artigo 7º-A da Portaria nº. 419-A/2009, de 17 de abril “ Nos casos em que ocorra

a dispensa da elaboração da conta, nos termos do artº, 29º, nº.1 do RCP, a secretaria deve
documentar no processo a verificação dos respectivos pressupostos.”;

• Dispensa de elaboração a conta:
– Quando não existam quantias em dívida;

– Nos processos em que AE não seja oficial de justiça e não existam verbas a liquidar;

– Quando o responsável pelas custas beneficie de apoio judiciário;
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NOTIFICAÇÃO AO EXEQUENTE

• O Exequente é notificado do apuramento, logo que obtido o
pagamento total (artº. 25º RCP);

• O prazo que o exequente possui para reclamar as custas de
parte (não consideradas antecipadamente pelo AE na conta), é
de 5 dias;

• Havendo valores resultantes de penhoras a restituir ao
executado, o AE deverá previamente cumprir o artigo 81º do
CPPT, ou obter daquele uma certidão negativa de dívidas
fiscais;
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APURAMENTO DA RESPONSABILIDADE 
A PEDIDO DO EXEQUENTE

• O pedido da estimativa da responsabilidade do executado, com vista ao acordo de pagamento
em prestações, responsabiliza o exequente pelo pedido de suspensão de impulsos processuais
para evitar a prática de actos inúteis ou prejudiciais à negociação do acordo. Caso contrário,
porque não suspenso, deverá o AE prosseguir com as diligências;

• Sem ter pedido a estimativa, vem o exequente, a final, requerer a extinção da instância por já ter
recebido o valor em dívida (muitas das vezes sem referir o montante) não considerando os
honorários e despesas no acordo. Nesse caso, o AE elabora a Conta de Honorários e Despesas
(considerando a recuperação total constante do pedido exequendo e das despesas do processo)
e notifica o exequente para o pagamento no prazo de 10 dias;

• A responsabilidade pelo pagamento dos honorários e despesas do AE, se não saírem precípuas
da penhora, são sempre da responsabilidade do exequente;

• No caso de recuperação parcial, deverá ser indicado ao AE qual o montante recebido e a
respectiva imputação, sabendo-se que nos termos legais, primeiramente recuperam-se as custas
de parte que o exequente tem direito a receber, designadamente os honorários e as despesas do
AE e a taxa de justiça inicial, juros e por fim a amortização ao capital;

• Apurada a insuficiência do pagamento ou recuperação, notificar-se-á o executado do
apuramento da responsabilidade em dívida e do prosseguimento da execução;
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APURAMENTO DA RESPONSABILIDADE 
A PEDIDO DO EXECUTADO OU TERCEIRO

• Nos termos do artigo 846º, nº1 do CPC pode o executado ou
terceira pessoa pagar a dívida e as custas, fazendo cessar a
execução em qualquer fase do processo;

• Nesse caso, elaborar estimativa, incluindo os juros
actualizados e as custas prováveis previstas no artigo 735º CPC
ou, se manifestamente excessivo ou insuficiente, o valor
constante de conta detalhada em vez da referida presunção,
sustando-se a execução e notificando-se o executado, com a
referência do artigo 25ª RCP (5 dias para reclamação em
regras de custas). Incluir também as custas a pagar em juízo
(incidentes declarativos) e os créditos reclamados a serem
pagos pelo produto dos bens vendidos ou adjudicados;
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APURAMENTO DA RESPONSABILIDADE 
PELO PRODUTO DA PENHORA

• Assegurado que seja o capital, juros e as custas 
prováveis, o AE:
–Deve assegurar-se junto do tribunal se existem custas por 
incidentes/apensos;

–Elaborar a conta/apuramento de responsabilidade;

–Requerer o balanço de custas;

–Juntar DUC das custas apuradas informalmente e do pagamento da 
sanção pecuniária compulsória devida aos cofres;

–Notificar o exequente e o executado;

–Decorrido o prazo para reclamação da conta e confirmada a inexistência 
de custas em dívida, proceder aos pagamentos;

–Extinguir a execução;

–Decorrido o prazo para renovação da execução, cancelar as penhoras 
eventualmente existentes;
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TARIFAS DOS A. E. – Portaria 282/2013
• PROVISÕES: O PROCESSO EXECUTIVO P/ PAGAMENTO QUANTIA CERTA

–FASE 1 - 0,75 UC  76,50 €

• Inclui: análise liminar do titulo executivo e pressupostos processuais, consultas 
directas às bases de dados disponíveis através do Sisaae; notificação do 
resultado as consultas; remessa para despacho liminar (quando exigível), 
independentemente do número de executados;

–FASE 2 – 0,25 UC  25,50 €

• Inclui: Citação prévia do executado ou citação do executado para indicação de 
bens à penhora quando se verifique a inexistência de bens penhoráveis (por 
executado);

–FASE 3 – 0,50 UC  51,00 €

• Inclui: Diligências de penhora e citações devidas após a realização, com o limite 
global de 6 citações ou notificações sob a forma de citação por via postal e de 2 
diligências externas (excepto se a diligência externa se realizar no mesmo local 
ou em locais que não distem mais de 15 Kms) por executado contra o qual 
prossiga a execução, salvo tratando-se de cônjuges ou pessoas que coabitem 
no mesmo local;

–FASE 4 – 1 UC  102,00 €

• Diligências de venda e de pagamento, com o limite de 2 diligências externas;
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TARIFAS DOS A. E. – Portaria 282/2013
• REMUNERAÇÃO FIXA

1. PROCESSOS EXECUTIVOS PARA PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA

1.1 Tramitação do processo com recuperação ou garantia total ou parcial do crédito, 
por executado contra o qual prossiga a execução, salvo tratando-se de cônjuges ou 
pessoas que coabitem no mesmo local – 2,5 UC  255,00 €

- Inclui: Todos os actos necessários até à extinção, com o limite de 6 citações ou 
notificações sob a forma de citação por via postal e de 2 diligências externas, excepto se a 
diligência externa se realizar no mesmo local ou em locais que não distem mais de 15 
Kms;

1.2 Tramitação do processo sem recuperação ou garantia do crédito, por executado 
contra o qual prossiga a execução, salvo tratando-se de cônjuges ou pessoas que 
coabitem no mesmo local – 1,5 UC  153,00 €

- Inclui todos os actos, procedimentos e excepções anteriormente referidos;

1.3  Venda por negociação particular – 1% s/ valor de venda (se AE, acresce ao 1.1)

– Inclui: Promoção da venda por negociação particular e intervenção na outorga do 
título de transmissão;

1.4  Consulta electrónica a todas as bases de dados no termos do artigo 37º

– Inclui: Todas as notificações necessárias
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TARIFAS DOS A. E. – Portaria 282/2013
• Artigo 43º - Honorários e Despesas:

– O A.E. tem direito a receber honorários pelos serviços prestados, bem como a ser 
reembolsado das despesas que realize e que comprove devidamente, nos termos da 
presente portaria;

• Artigo 50º - Honorários do agente de execução
– O A.E. tem direito a ser remunerado pela tramitação dos processos de acordo com 

anteriormente exposto (1.1 a 1.4);

– Porém, nos processos em que não haja lugar a citação prévia do executado e se verifique 
após consultas prévias que não existem bens penhoráveis ou que o executado foi 
declarado insolvente, caso o exequente desista no prazo de 10 dias a contar da notificação 
do resultado das consultas, apenas é devido 0,75 UC  76,5 €;

– Quando o exequente requeira actos que ultrapassem os limites previstos, são devidos pelo 
exequente:

• Por citação ou notificação sob a forma de citação (concretizada) - 0,25 UC  25,50 €

• Por notificação postal ou citação electrónica – 0,05 UC  5,10 €

• Por acto externo concretizado (penhora/citação/afixação/apreensão/assistência–0,5 UC51,00€

• Por acto externo frustrado – 0,25 UC  25,50€

- Quando haja lugar a entrega coerciva do bem a a suportar pelo adquirente-1UC 102 €

- No termo do processo é devida uma remuneração variável adicional, em função:
- Do valor recuperado ou garantido e do momento processual da recuperação ou garantia;

- Da garantia real sobre os bens a penhorados ou a penhorar;
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Muito obrigado pela vossa participação e atenção,

Espero ter sido suficientemente claro e,

contribuído para a reflexão sobre os assuntos que ainda 
aguardam resolução neste longo caminho da reforma da 
ação executiva!

Fernando Rodrigues

Agente de Execução

Cédula: 2604

Contactos: 2604@solicitador.net - Tm: 91 971 18 18
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Sessão de Encerramento 



OBRIGADO PELA VOSSA PARTICIPAÇÃO


