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GUIA DE BOAS PRÁTICAS – ACÇÕES EXECUTIVAS PARA PAGAMENTO 

DE QUANTIA CERTA – NOVO CONTRIBUTO 

 

Considerações prévias1: 

Por iniciativa, uma vez mais, do Sr. Juiz Presidente do Tribunal Judicial da 

Comarca dos Açores, reuniu-se o Grupo de Trabalho com vista a avaliar a primeira fase 

da implementação do Guia e, se necessário, sugerir eventuais ajustamentos a observar. 

Presentemente, nos diversos juízos do tribunal (centrais e locais) pendem 8.705 

execuções da referida espécie na estatística oficial, sendo que na estatística de secretaria 

o número ascende a 11.341. 

Com a constituição do presente Grupo de Trabalho pretendeu-se promover a 

discussão de diversos aspectos relativos à acção executiva, de modo a que se possam 

encontrar soluções tendentes à agilização da sua tramitação. Uma das fases mais 

importantes da acção executiva é, sem dúvida, a fase da venda, a qual, por regra e no 

que respeita a bens imóveis penhorados, se arrasta no tempo, com as nefastas 

consequências daí advenientes. 

Assim, importa dar um novo contributo para tal escopo, enunciando uma boa 

prática (soft law) a observar e que versa sobre a referida fase, de molde a assegurar o 

pagamento forçado da quantia exequenda, contribuindo activamente para tal fim.   

 

                                                           
1
 O texto está escrito segundo a norma anterior ao Acordo Ortográfico. Nesta missão, houve a 

necessidade de alterar o modelo/método anteriormente observado no desenvolvimento dos trabalhos, 

passando a globalidade das reuniões a ter a respectiva consagração em acta. 
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 1. Resenha – modalidades de venda 

Encontrando-se penhorados os bens, estão reunidas as condições para se passar à 

fase da respectiva venda, de molde a assegurar o pagamento forçado da quantia devida 

pelo executado, acrescida do valor das custas e honorários. Em regra, trata-se de 

transferir para a esfera do credor exequente de uma quantia pecuniária. 

Como se sabe, as diligências tendentes à realização do pagamento efectuam-se 

só “depois de findo o prazo” para a reclamação de créditos, embora 

“independentemente do prosseguimento do apenso da verificação e graduação de 

créditos” (artigo 796.º, n.º 1 do C.P.Civil
2
)
3
. 

A lei impõe um prazo de 3 (três) meses a contar da penhora para estarem 

concluídas as diligências necessárias para a realização do pagamento (artigo 796.º, n.º 

1), sob pena de, decorridos 3 (três) meses sobre o pagamento parcial, extinção da 

execução por pagamento parcial da dívida quando não se identifiquem mais bens (artigo 

750.º, ex vi do artigo 797.º). 

Presentemente, no artigo 811.º, n.º 1, alíneas a) a g), encontram-se identificadas 

as modalidades de venda dos bens penhorados [venda mediante propostas em carta 

fechada (artigos 816.º e segs.), venda em mercados regulamentados (artigo 830.º)
4
, 

venda directa a pessoas ou entidades que tenham direito a adquirir os bens (artigo 

831.º), venda por negociação particular (artigos 822.º, n.º 2, 832.º e 833.º), venda em 

estabelecimento de leilões (artigo 834.º), venda em depósito público ou equiparado 

                                                           
2
 Doravante as disposições legais sem expressa menção da sua proveniência serão respeitantes ao Código 

de Processo Civil, aprovado em anexo à Lei n.º 41/2013, de 26 de Junho, com as correcções introduzidas 

pela Declaração de Rectificação n.º 36/2013, de 12 de Agosto, e alterada pelas Leis n.ºs 122/2015, de 1 de 

Setembro, 40-A/2016, de 22 de Dezembro e 8/2017, de 3 de Março, e Decreto-Lei n.º 68/2017, de 16 de 

Junho. 
3
 Estando os bens penhorados, pode a sua venda não esperar pelo momento normal para a sua realização, 

podendo ser feita antecipadamente quando os bens estejam sujeitos a deterioração ou depreciação ou por 

haver manifesta vantagem na antecipação (artigo 814.º do C.P.Civil). Cabe ao juiz autorizar a venda 

antecipada, que é efectuada pelo depositário ou, quando este seja o próprio executado, pelo agente de 

execução, em ambos os casos por recurso à negociação particular [artigo 832.º, alínea c)]. Fora estas 

situações excepcionais, as diligências tendentes à venda dos bens só se iniciam com o termo do prazo 

para as reclamações de créditos. 
4
 Esta modalidade de venda executiva respeita a valores mobiliários cotados em bolsa. Trata-se, 

necessariamente, de acções e dos demais títulos de crédito que são transaccionados na Euronext Lisboa. 
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(artigo 836.º)
5
 e venda em leilão electrónico (artigo 837.º e artigos 20.º e segs. da 

Portaria n.º 282/2013, de 29 de Agosto
6
)].  

Contudo, não podemos esquecer que com a reforma de 2013 a modalidade de 

venda preferencialmente a adoptar é a venda em leilão electrónico, mesmo quanto a 

bens imóveis, salvo nos casos de venda em mercado regulado e de venda directa 

(artigos 830.º e 831.º, ex vi do n.º 1 do artigo 837.º). 

 

2. Da hierarquia/modalidade preferencial7  

2.1. No que respeita à venda de bens imóveis e atento o âmbito de 

funcionamento das diferentes modalidades de venda podemos observar as seguintes 

formas excepcionais/subsidiárias: 

a) Venda directa, em caso de existência de promessa de venda com eficácia real 

que se pretenda executar especificamente ou de direito a entrega da coisa a certa 

entidade;  

b) Venda em leilão electrónico; 

c) Venda mediante propostas em carta fechada; 

d) Subsidiariamente a esta última (na falta de proponentes ou de aceitação das 

propostas – artigo 822.º, n.º 2): 

i. Venda por negociação particular, nos casos em que o exequente ou o 

executado propuserem um comprador e um preço, aceite pela contraparte e demais 

credores, ou se houver urgência na realização da venda (reconhecida pelo juiz) ou se se 

frustrar a venda mediante propostas em carta fechada; ou 

ii. Venda em estabelecimento de leilão, após proposta do exequente, executado, 

ou credor reclamante, sem oposição dos restantes. 

 

                                                           
5
 A venda em depósito público é uma modalidade que tem por objecto a venda de bens móveis que não 

devam ser vendidos por outra forma, encontrando-se regulada nos artigos 27.º e segs. da Portaria 

n.º 282/2013, de 29 de Agosto. 
6
 Com as correcções introduzidas pela Declaração de Rectificação n.º 45/2013, de 28 de Outubro, e 

alterada pelas Portarias n.ºs 233/2014, de 14 de Novembro e 349/2015, de 13 de Outubro. A plataforma 

www.e-leiloes.pt foi aprovada por Despacho n.º 12624/2015, de 9 de Novembro de 2015, no qual estão 

definidas as regras de funcionamento da plataforma de leilão electrónico desenvolvida e administrada 

pela Câmara dos Solicitadores. 
7
 Seguimos de perto a lição de RUI PINTO (RUI PINTO, Manual da Execução e Despejo, Coimbra 

Editora, 2013, págs. 913/914). 
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2.2. Concluindo: a venda em leilão electrónico constitui a modalidade 

preferencial para a venda de bens imóveis (artigo 837.º, n.º 1). Se não for utilizada, por 

motivo justificado, ou se se frustrar, a venda mediante propostas em carta fechada será a 

forma normal da venda executiva para bens imóveis, sendo as restantes formas 

excepcionais/subsidiárias
8
. 

Em todo o caso, e quando a lei não disponha diversamente, cabe ao agente de 

execução determinar a modalidade da venda, a qual é precedida da audição do 

exequente, do executado e dos credores com garantia sobre os concretos bens a vender 

(artigo 812.º, n.º 2), e comunicada aos mesmos, que podem, caso discordem, reclamar 

para o juiz, que decide sem possibilidade de recurso (artigo 812.º, n.ºs 6 e 7). 

 

3. Da venda de bens imóveis  

Nesta concreta fase da acção executiva encontram-se, igualmente, pendentes um 

número elevado de acções, na sequência da frustração da venda por falta de proponentes 

ou de aceitação das propostas. 

 Depois de determinado o valor base de venda dos bens – cfr. artigo 812.º –, o 

valor mínimo anunciado para a venda é aquele que resultar da lei ou de despacho 

judicial que autorizar a redução do preço da venda, salvo se existir acordo de todos os 

interessados (exequente, executado e todos os credores com garantia real sobre o bem) 

na aceitação de proposta de valor inferior ao previsto no n.º 2 do artigo 816.º (cfr. artigo 

821.º, n.º 3)
9
. 

Aqui chegados, e por tal matéria caber no âmbito da missão do presente Grupo 

de Trabalho, pretendemos apresentar uma boa prática que poderá ser (futuramente) 

adoptada, com vista a dinamizar a fase da venda (não perdendo de vista o quadro legal 

vigente) e, por conseguinte, almejar o seu sucesso.  

 

                                                           
8
 As modalidades excepcionais/subsidiárias no que concerne à venda de bens imóveis: bens que 

determinadas pessoas têm direito a comprar e que por isso lhes são vendidos directamente (artigo 831.º); 

quando se tenha frustrado a venda dos bens mediante propostas em carta fechada, os quais são vendidos, 

em regra, por negociação particular [artigos 822.º, n.º 2 e 832.º, alínea d)]; quando o exequente, o 

executado ou um credor reclamante com garantia real sobre o(s) bem(ens) a vender proponha a venda em 

estabelecimento de leilão e não haja oposição dos demais [artigo 834.º, n.º 1, alínea a)] ou quando todos 

concordem na venda por negociação particular [artigos 832.º, alíneas a) e b)]. 
9
 Como breve apontamento jurisprudencial, vide Acórdão do TRP, de 24 de Setembro de 2015, proc. 

1951/12.5TBVNG.P1 (Desemb. Fernando Baptista), www.dgsi.pt. 
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Assim, e em termos práticos, deverá ser adoptado o seguinte: 

A) Em caso de venda de bem imóvel deverá ser observada a modalidade 

preferencial – venda em leilão electrónico; 

B) Frustrada a venda na modalidade referida em A), ou se não for utilizada por 

motivo justificado, terá o agente de execução de promover a venda na modalidade de 

propostas em carta fechada;  

C) Frustrando-se a venda por propostas em carta fechada, o bem deverá ser 

vendido em prazo razoável (prazo de 60 ou 90 dias, apenas após o decurso do prazo 

inicial não inferior a 6 meses) mediante negociação particular e que seja encarregue 

para esse efeito o agente de execução (por acordo de todos os credores e caso não haja 

oposição do executado), ou por mediador oficial; 

D) Esgotado o prazo (60 ou 90 dias) sem que o bem imóvel penhorado seja 

vendido, o agente de execução, com a concordância do exequente, do executado e de 

todos os credores com garantia real sobre o bem, deverá requerer ao juiz uma redução 

do valor, que, por exemplo, poderá ser na ordem dos 10% ou 20% do valor base já 

fixado; 

E) Reduzido o valor base (autorizado pelo juiz), a venda do bem imóvel 

continuará a realizar-se na modalidade de venda referida no ponto C) e pelo mesmo 

prazo (60 ou 90 dias);  

F) Esgotado o prazo e se pelas soluções referidas em D) e E) não se conseguir 

obter proposta para a compra do bem a vender, as acções referidas [D) e E)] terão que 

ser repetidas até que o bem seja vendido (ou se o exequente vier a requerer a respectiva 

adjudicação); 

D1) Esgotado o prazo (60 ou 90 dias) sem que o bem imóvel penhorado seja 

vendido (pelo mediador oficial ou agente de execução) e caso não haja concordância do 

exequente, do executado e de todos os credores com garantia real na redução do valor 

base fixado, o agente de execução deverá  ter em conta, designadamente, o período de 

tempo já decorrido com a realização da venda, a forma como a conjuntura económica 

evoluiu, as qualidades do bem e consequentes potencialidades da sua venda, o interesse 

manifestado pelo mercado, a eventual desvalorização sofrida, valores de mercado na 

zona, e quaisquer outros elementos que devam ser levados em conta para tal finalidade, 

promovendo activamente a venda do bem, e, apresentada a proposta (de valor inferior a 
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85% do valor base), requer ao juiz a respectiva redução do valor base fixado, cabendo a 

este autorizar ou não a venda do imóvel ao proponente que ofereceu o melhor preço 

(socorrendo-se, para tanto, dos enunciados critérios; só desta forma se garantirá a defesa 

dos interesses em conflito, mormente do executado e demais credores).  

§. O imóvel deverá manter-se em venda sem dependência temporal, sendo 

promovidas as diligências adequadas, enquanto não for apresentada uma qualquer 

proposta. 
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Fluxograma venda de bens imóveis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Se não for utilizada a venda em leilão 

electrónico, por motivo justificado 

Frustrada a venda em leilão electrónico 

O agente de execução promove a 

venda na modalidade de 

– Propostas em carta fechada – 

Pelo agente de execução  

Modalidade preferencial  

– Venda em leilão electrónico – 

 – Venda por negociação particular – 

Requisitos: 

- Ser encarregue para 

esse efeito por acordo de 

todos os credores e caso 

não haja oposição do 

executado; 

- Na falta de acordo ou 

havendo oposição, por 

determinação do juiz. 

Frustrando-se a venda mediante propostas em carta fechada 

Não se verificando os pressupostos para o 

encargo caber ao agente de execução, para 

a venda de imóveis é preferencialmente 

designado mediador oficial 

Prazo de 60 ou 90 dias 
(apenas após o decurso do prazo 

inicial não inferior a 6 meses) 

Esgotado o prazo (60 ou 90 dias) sem que o bem imóvel penhorado seja 

vendido, o agente de execução, com a concordância do exequente, do 
executado e de todos os credores com garantia real sobre o bem, deverá 

requerer ao juiz uma redução do valor, que, por exemplo, poderá ser na 

ordem dos 10% ou 20% do valor base já fixado. 

Esgotado o prazo e se pelas soluções referidas não se conseguir obter proposta para a compra 

do bem a vender, mantem-se a venda por negociação particular, repetindo-se aquelas até que 

o bem seja vendido (ou se o exequente vier a requerer a respectiva adjudicação). 

 

Reduzido o valor base (autorizado pelo juiz), a venda do bem imóvel continuará a realizar-

se por negociação particular e pelo mesmo prazo (60 ou 90 dias). 

Esgotado o prazo (60 ou 90 dias) sem que o bem imóvel penhorado seja vendido (pelo mediador oficial 

ou agente de execução) e caso não haja concordância do exequente, do executado e de todos os credores 

com garantia real na redução do valor base fixado, o agente de execução deverá  ter em 

conta, designadamente, o período de tempo já decorrido com a realização da venda, a forma como a 

conjuntura económica evoluiu, as qualidades do bem e consequentes potencialidades da sua venda, o 

interesse manifestado pelo mercado, a eventual desvalorização sofrida, valores de mercado na zona, e 

quaisquer outros elementos que devam ser levados em conta para tal finalidade, promovendo 

activamente a venda do bem, e, apresentada a proposta (de valor inferior a 85% do valor base), requer 

ao juiz a respectiva redução do valor base fixado, cabendo a este autorizar ou não a venda do imóvel ao 

proponente que ofereceu o melhor preço (socorrendo-se, para tanto, dos enunciados critérios; só desta 

forma se garantirá a defesa dos interesses em conflito, mormente do executado e demais credores). 

§. O imóvel deverá manter-se em venda sem dependência temporal, sendo promovidas as diligências 

adequadas, enquanto não for apresentada uma qualquer proposta. 
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Ponta Delgada, 20 de Julho de 2017 

O Coordenador, 

 

 

Bruno Bom Ferreira 

(Juiz de Direito) 


