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INTERVENIENTES: Grupo de Trabalho  

NOME FUNÇÃO 

Bruno Bom Ferreira Juiz de Direito – Coordenador do Grupo 

Fernando Carlos Freitas Procurador da República 

Nuno Goulart Almeida Advogado 

Beatriz Tavares do Canto Agente de Execução 

Pilar Goyanes  Agente de Execução 

Manuel Silva Magalhães Escrivão-Adjunto 

 

GUIA DE BOAS PRÁTICAS – ACÇÕES EXECUTIVAS PARA PAGAMENTO 

DE QUANTIA CERTA 

Considerando prévio
1
: 

Por iniciativa do Sr. Juiz Presidente do Tribunal Judicial da Comarca dos 

Açores, foi criado o Grupo de Trabalho que visa elaborar e propor um guia de boas 

práticas (soft law) para agilização das acções executivas para pagamento de quantia 

certa. Como é de conhecimento público, nas diversas secções do tribunal (instâncias 

centrais e locais), pendem mais de 15.000 execuções da referida espécie, na sua maioria 

manifestamente inviáveis. 

No quadro normativo vigente, por razões de variada ordem e natureza (como se 

irá plasmar infra), grande parte das referidas acções são tramitadas sem a agilidade que 

a lei preconiza (o novo rito imposto pelo C.P.Civil
2
) e que os pressupostos do Estado de 

Direito e as expectativas da comunidade reclamam. 

A missão do Grupo de Trabalho, como já referido, consiste na elaboração e/ou 

enunciação de mecanismos de agilização de procedimentos, de molde a que qualquer 

operador saiba com rigor quais os inputs a observar, no cumprimento da matriz vertida 

no novo Código. 

                                                           
1
 O texto está escrito segundo a norma anterior ao Acordo Ortográfico. Este projecto contou, inicialmente 

e em momento prévio à formação do Grupo de Trabalho, com o contributo enriquecedor do Sr. Juiz de 

Direito Ricardo Monteiro Marques, que não podemos deixar de aqui assinalar. O presente Grupo de 

Trabalho teve a primeira reunião no dia 29 de Abril de 2016, tendo, posteriormente, a sua composição 

passado a integrar a Sr.ª Dr.ª Pilar Goyanes, que aceitou o convite formulado pelo Coordenador do Grupo. 
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 pela Lei n.º 122/2015, de 1 de 

Setembro. 
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1. Conspecto geral 

Da exposição de motivos ao «Novo» Código de Processo Civil, aprovado em 

anexo à Lei n.º 41/2013, de 26 de Junho, ressalta de forma evidente que a ratio 

legislativa ínsita à nova tramitação executiva, em vigor para todas as execuções 

pendentes a partir de 01/09/2013, foi a de simplificar e incutir celeridade na tramitação 

executiva. 

Por isso, para além da criação de novas causas de extinção, foram previstos 

prazos concretos para a realização das etapas executivas, visando “eliminar a pendência 

de execuções inviáveis – por não terem sido identificados em prazo razoável bens 

penhoráveis – a todos os processos pendentes, incluindo aqueles que, por se terem 

iniciado antes de vigorar a reforma operada pelo Decreto-Lei 38/03, obedecem a um 

figurino processual completamente diferente” (exposição de motivos ao Novo Código 

de Processo Civil). 

Para nós, e enquanto operadores judiciários, é manifesto que, volvidos dois anos, 

os agentes de execução, na sua generalidade, não têm observado devidamente as causas 

de extinção, em muitos casos eternizando a tramitação executiva mediante pesquisas 

reiteradas e sucessivas ou, quando instados, dando aos autos informações vagas e 

contraditórias da realização de actos processuais em curso ou pendentes. Assim, urge, 

em nosso entender, disciplinar a tramitação de tais acções, de modo a que seja 

observado o escopo da reforma.  

 

2. Proposta de estratégia 

Neste estado de coisas, com a entrada em vigor do novo Código de Processo 

Civil em 1 de Setembro de 2013 (cfr. artigo 8.º da Lei n.º 41/2013), imediatamente 

aplicável às execuções em curso (artigo 6.º, n.º 1 do referido diploma), incutiu-se uma 

tramitação processual ainda mais simplificada, impondo que após as pesquisas no 

registo informático e diligências nas bases de dados, no prazo máximo de 90 dias, deve 

haver notificação dos resultados ao exequente no prazo de 5 dias e, havendo bens, 

efectuar-se-á a penhora no prazo máximo de 20 dias; não havendo bens, é notificado o 

exequente para indicar bens em concreto (que não tenham sido já indagados nas 

pesquisas) e, em simultâneo, tem lugar a citação pessoal (se frustrada não há lugar à 

citação edital) ou notificação do executado (caso antes já tivesse sido citado), 
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extinguindo-se a execução por falta de bens e inscrevendo-se a mesma no registo (cfr. 

fluxogramas anexos da tramitação executiva para as formas ordinária e sumária do 

processo comum). 

Nessa medida, importa, desde já, abrir um pequeno parênteses, no sentido de 

saber a quem compete a extinção da execução (quando nela se constatem causas 

determinativas para tal). Consideramos, à luz do regime processual vigente, que tal 

competência é cometida ao agente de execução e não ao juiz
3
. No entanto, cumpre 

referir que, não obstante a competência para a declaração de extinção não constar do 

elenco das competências do tribunal, não pode este, por tal solução contrariar 

frontalmente o espírito do sistema (com todas as nefastas consequências, mormente o 

aumento de pendências processuais) e perante a inércia dos agentes de execução, ficar 

refém de um acto que está na dependência de um terceiro, ainda que tal comportamento 

possa conduzir à sua condenação em multa processual e comunicação à Comissão para 

o Acompanhamento dos Auxiliares da Justiça (CAAJ – criada pela Lei n.º 77/2013, de 

21 de Novembro), bem como ao incidente moroso tendente à sua remoção. 

No que respeita à deserção da instância, não obstante a corrente jurisprudencial 

que se tem vindo a formar
4
, consideramos que o espírito da lei (mens legis) é no sentido 

de que mesma opera automática e independentemente de qualquer decisão judicial, 

caso, por negligência das partes, o processo se encontre a aguardar o seu impulso há 

mais que seis meses (artigo 281.º, n.º 5 do C.P.Civil). Parece-nos, de molde a observar a 

referida corrente, bem como ao abrigo do dever de cooperação (artigo 7.º do C.P.Civil) 

e de proibição de aplicação de decisões-surpresa (artigo 3.º, n.º 3 do C.P.Civil), 

adequado conceder uma oportunidade ao exequente para se pronunciar sobre essa causa 

específica de extinção (tanto mais, que até pode ter dado instruções ao agente de 

execução que não foram cumpridas). 

Claro que perante este estado de coisas, o juiz sabe e sente que não pode nem 

deve compactuar com a eternização dos processos, a qual só adia o seu termo e onera 

                                                           
3
 Neste sentido, vide, entre outros, Ac. do TREv. de 11-09-2014 (Des. Alexandra Moura Santos), proc. 

3079/10.3TBFAR.E1, Ac. do TREv. de 10-09-2015 (Des. Silva Rato), proc. 1169/05.3TBBJA.E1, Ac. do 

TRGm de 15-05-2014 (Des. António Figueiredo de Almeida), proc. 5523/13.9TBBRG.G1 e Ac. do 

TRGm. de 25-09-2014 (Des. Amílcar Andrade), proc. 432/12.1TBAMR.G1, todos in www.dgsi.pt. 
4
 A título meramente exemplificativo, vide Ac. do TRGm. de 29-09-2014 (Des. Ana Cristina Duarte), 

proc. 3320/10.2TBBRG-A.G1, Ac. do TRL de 16-06-2015 (Des. Maria da Conceição Saavedra), proc. 

1404/10.6TBPDL.L1-7 e Ac. do TRL de 09-07-2015 (Des. Ezagüy Martins), proc. 3224/11.1TBPDL.L1-

2, todos in www.dgsi.pt. 
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com custos injustificados (tanto mais que ao abrigo do artigo 45.º, n.º 4 da Portaria n.º 

282/2013, de 29 de Agosto, são da exclusiva responsabilidade do agente de execução os 

gastos incorridos com a prática de actos desnecessários ou inúteis), prejudicando o 

executado (que não vê a sua situação pessoal resolvida) e o exequente, que fica 

duplamente prejudicado: ora porque não vê satisfeito o seu crédito, ora porque 

“alimentou”, através do pagamento das provisões, durante anos sucessivos, uma 

execução absolutamente inútil; e o sistema de justiça, que continua a alocar bens 

materiais e essencialmente humanos que são escassos, para a tramitação destas acções.  

Entendemos, por isso, que observando as regras processuais e considerando a 

realidade instalada, identificadas as causas e os factores de bloqueio do processo 

executivo português, ao abrigo do artigo 157.º, n.º 2 do C.P.Civil, deve ser atribuída à 

secretaria judicial (unidade de processos)
5
 a iniciativa e a prática dos actos necessários à 

composição da tramitação executiva mediante a utilização de “notificações-tipo” que 

preparem o caminho rapidamente para a extinção e libertando o juiz das tarefas 

processuais que não envolvem uma função jurisdicional. 

Consideramos que não se sobrecarrega excessivamente a unidade de processos 

porquanto, além de ser uma tarefa de realização paulatina, o tempo normalmente 

despendido a localizar processos, concluir ao juiz e cumprir o respectivo despacho, 

passa a ser executado imediata e oficiosamente, sensivelmente até em menos tempo, 

através de uma notificação electrónica que se adeqúe ao estado do processo 

(socorrendo-se dos modelos vertidos nos pontos 4. e segs.). Passa, ainda e de modo não 

despiciendo, por um voto de confiança na gestão inteligente daquela, bem como no 

reconhecimento das capacidades inatas dos Srs. oficiais de justiça. 

                                                           
5
 Com a Lei da Organização do Sistema Judiciário – Lei n.º 62/2013, de 26 de Agosto (LOSJ), que entrou 

em vigor no dia 1 de Setembro de 2014, nos termos do artigo 188.º, por referência ao disposto no artigo 

118.º do Decreto-Lei n.º 49/2014, de 27 de Março [Regulamentação da Lei da Organização do Sistema 

Judiciário (RLOSJ)] – ocorreu uma mudança no paradigma da Organização Judiciária. Em cada comarca 

passou a existir uma única secretaria judicial que assegura o expediente das respectivas secções e dos 

tribunais de competência territorial alargada (artigo 138.º, n.º 1 da LOSJ), sendo que a composição, a 

organização e o funcionamento estão fixados nos artigos 39.º a 52.º do RLOSJ, ex vi do n.º 2 do artigo 

138.º da LOSJ. A secretaria compreende serviços judiciais, serviços do Ministério Público e serviços 

administrativos, organizando-se em unidades centrais (que podem ser comuns aos serviços judiciais e do 

Ministério Público) e unidades de processos e podem, ainda, compreender, entre outras, unidades de 

serviço externo, unidades de arquivo e unidades para a tramitação do processo de execução (artigo 39.º, 

n.ºs 1, 3 e 4 do RLOSJ), agregando-se em núcleos municipais, nos moldes vertidos no n.º 2 deste preceito 

legal. Compete às unidades de processos proceder à contagem e tramitação dos processos pendentes e 

praticar os actos inerentes, na dependência funcional do respectivo magistrado (artigo 41.º, n.º 3 do 

RLOSJ). 
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Assim, torna-se premente reformular a estratégia do tribunal, através da 

secretaria judicial, competindo-lhe adequar a estrutura das notificações à contingência 

do próprio caso e, pese embora se mantenha “apenas” como notificação desta, deverá 

constar como informação que a mesma é dada por ordem judicial, que, pela sua 

inobservância, abre portas a uma verdadeira sindicância do juiz, a exercer o efectivo 

poder judicial, quando confrontado com violações ao dever de colaboração, 

nomeadamente, aplicando sanções pecuniárias (se for caso disso) e comunicando a 

violação à entidade disciplinar competente (CAAJ). 

Damos, em seguida e após enunciarmos a futura actuação que o agente de 

execução (AE) deverá observar nas situações elencadas infra, alguns dos exemplos do 

que poderá passar a ser o “novo” figurino de conteúdo das notificações-tipo a executar 

pela unidade de processos [fase moderada, visando a extinção pelo AE], bem como da 

possível tramitação da fase musculada do processo quando o AE persiste na sua 

eternização, em frontal contradição à determinação do tribunal, bem como à tramitação 

legalmente imposta. 

 

3. ACTUAÇÃO A OBSERVAR PELO AGENTE DE EXECUÇÃO (AE) 

3.1 Procedimento a observar para a citação 

Cabe ao AE, no processo executivo, realizar as diligências tendentes à citação, 

observando, de futuro, o esquema espelhado no fluxograma anexo. 

 

3.2 Deserção da instância executiva 

Nas acções executivas para pagamento de quantia certa que se encontrem a 

aguardar o impulso processual do exequente há mais de 6 meses, o AE terá que elaborar 

uma informação no processo que ateste o concreto acto omitido por aquele e, no prazo 

de 10 dias, notifica-o para se pronunciar sobre a falta de promoção da execução. A 

notificação terá que advertir o exequente para a extinção da instância executiva, nos 

termos dos artigos 281.º, n.º 5 e 849.º, n.º 1, alínea f), ambos do C.P.Civil. 

Caso se mantenha o motivo da ausência de impulso processual e quando esse 

motivo seja imputável ao exequente, compete ao AE proceder à extinção da execução 

com o fundamento na deserção da instância, dando cumprimento ao disposto no artigo 

849.º, n.ºs 2 e 3 do C.P.Civil.  
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3.3 Valor base dos bens e valor mínimo anunciado para a venda 

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

C.P.Civil –, 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. 

 A redução do preço da venda dos bens, subsequente à frustração quer da venda 

mediante propostas em carta fechada, quer da venda em leilão electrónico (artigo 837.º, 

n.º 1 do C.P.Civil e regulamentação do funcionamento do leilão electrónico prevista na 

Portaria n.º 282/2013, de 29 de Agosto), carece de intervenção prévia do juiz, a quem 

compete sindicar a necessidade e a extensão da redução do preço. 

 

 3.4 Insolvência do executado 

 A suspensão das acções executivas pendentes contra o executado decorre, 

simplesmente, da sua declaração de insolvência e é um efeito automático, nos termos do 

artigo 88.º, n.º 1 do Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas (CIRE), 

devendo o AE suspender todas as diligências executivas que atinjam os bens integrantes 

da massa insolvente. 

 Todos os valores depositados à ordem do AE e decorrentes do pagamento 

voluntário, integral ou em prestações, devem ser entregues ao Administrador da 

Insolvência. 

 

3.5 Plano especial de revitalização do executado 

 A suspensão das acções executivas pendentes contra o executado decorre 

automaticamente, não carecendo de ser declarada, nos termos do artigo 17.º-E, n.º 1 do 

CIRE. O AE extingue a execução mesmo se o plano de recuperação nada estabelecer 

quanto à extinção, salvo quando este plano preveja expressamente a continuação do 

processo executivo. 
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4. EXEMPLOS DO “NOVO” FIGURINO – execuções pendentes 

4.1 Exemplos de notificações oficiosas a executar pela unidade de processos 

(fase moderada) 

Exemplo n.º 1 – Casos gerais de execuções, sem bens, com pesquisas durante 

anos 

“Assunto: Estado dos autos 

Por ordem do Mm.º Juiz de Direito, tenho a honra de notificar V.ª Ex.ª que, 

tendo em consideração o lapso temporal já decorrido desde que encetou funções e 

decorrido que está o prazo a que aludem os artigos 750.º, n.º 1 e 748.º, n.º 1 (ou 855.º, 

n.ºs 3 e 4 nos casos da forma sumária), ambos do C.P.Civil, lhe foi concedido o prazo 

final de 30 dias para cumprir o disposto no artigo 750.º do mesmo Código, caso findo 

esse prazo não sejam encontrados bens susceptíveis de penhora para satisfação da 

quantia exequenda. 

Mais se relembra que, nos termos do artigo 45.º, n.º 4 da Portaria n.º 282/2013, 

de 29 de Agosto, são da exclusiva responsabilidade do agente de execução os gastos 

incorridos com a prática de actos desnecessários, nomeadamente, com a repetição de 

actos já realizados nos autos. 

Findo o aludido prazo, não se mostrando cumprida a tramitação legal, fica V.ª 

Ex.ª advertido que poderá vir a ser sancionado por violação do dever de cooperação 

para com o Tribunal”. 

 

Exemplo n.º 2 – Casos gerais de execuções, sem bens, com pesquisas não 

excessivas por não ter decorrido mais de 1 ano desde a entrada da execução (sem 

cominação) 

“Assunto: Estado dos autos 

Por ordem do Mm.º Juiz de Direito, tenho a honra de notificar V.ª Ex.ª para que, 

em 10 dias, face ao tempo já decorrido desde que encetou funções, informe este 

Tribunal sobre qual o actual estado da tramitação executiva, nomeadamente, se 

procedeu à penhora de algum bem (dando nota das concretas diligências levadas a 

efeito, detalhadas com as respectivas datas) e se, nessa sequência, reuniu ou não os 

pressupostos para o decretamento da extinção da execução, decorrido que está o prazo 
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a que aludem os artigos 750.º, n.º 1 e 748.º, n.º 1 (ou 855.º, n.ºs 3 e 4 nos casos da 

forma sumária), ambos do C.P.Civil, nos presentes autos referentes ao executado (…). 

Mais se relembra que, nos termos do artigo 45.º, n.º 4 da Portaria n.º 282/2013, 

de 29 de Agosto, são da exclusiva responsabilidade do agente de execução os gastos 

incorridos com a prática de actos desnecessários, nomeadamente, com a repetição de 

actos já realizados nos autos”. 

 

Exemplo n.º 3 – notificação do exequente na sequência das notificações-tipo 

que antecedem 

“Assunto: Informação 

Por ordem do Mm.º Juiz de Direito, tenho a honra de notificar V.ª Ex.ª de que o 

Sr. Agente de Execução foi notificado nos termos do expediente que se junta cópia, pelo 

que deverá indicar bens concretos susceptíveis de penhora ainda não indagados, no 

prazo de 10 dias, nos termos do artigo 750.º, n.º 2 do C.P.Civil, sob pena de ser 

declarada a extinção da presente execução”. 

 

Exemplo n.º 4 – Casos das execuções sem tramitação concreta há mais de 6 

meses (sendo absolutamente irrelevantes as informações como “diligência de penhora 

em curso” ou “notificações/citações em curso”); a notificação vertida no exemplo que se 

segue terá, igualmente, que ser notificada ao exequente [“Por ordem do Mm.º Juiz de 

Direito, tenho a honra de notificar V.ª Ex.ª de que o Sr. Agente de Execução foi notificado nos 

termos do expediente que se junta cópia. 

Assim, e considerando a inércia no prosseguimento dos autos e o hiato temporal 

decorrido, fica ainda notificado para, em 10 dias, impulsionar os autos com a indicação 

concreta de bens susceptíveis de penhora ainda não indagados, sob pena de ser declarada a 

deserção da instância, nos termos do artigo 281.º, n.º 5 do C.P.Civil”.]  

 

“Assunto: Estado dos autos 

Por ordem do Mm.º Juiz de Direito, tenho a honra de notificar V.ª Ex.ª para que 

em 10 dias informe este Tribunal sobre qual o actual estado da tramitação executiva 

(dando nota das concretas diligências levadas a efeito, detalhadas com as respectivas 

datas), decorrido que está o prazo a que aludem os artigos 750.º, n.º 1 e 748.º, n.º 1 (ou 
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855.º, n.ºs 3 e 4 nos casos da forma sumária), ambos do C.P.Civil e que não apresenta 

qualquer actividade registada há mais de 6 meses, o que poderá dar origem ao disposto 

no artigo 281.º, n.º 5 do mesmo diploma legal. 

A presente notificação será levada ao conhecimento do Exequente, operando-se 

a extinção automática caso não seja promovido o impulso processual, com a indicação 

concreta de bens susceptíveis de penhora ainda não indagados, no prazo de 10 dias”. 

 

Exemplo n.º 5 – Casos [frequentes] das penhoras de prestações periódicas (sem 

mais bens penhorados, findo o prazo de oposição, se esta não tiver sido deduzida, ou 

julgada improcedente) 

“Assunto: Estado dos autos 

Por ordem do Mm.º Juiz de Direito, tenho a honra de notificar V.ª Ex.ª para que 

em 10 dias, face ao estado dos autos e uma vez que não se encontra mais nenhum bem 

penhorado, dê e demonstre o cumprimento do disposto nos artigos 779.º, n.º 4, al. b) e 

849.º, n.º 1, al. d), ambos do C.P.Civil, após estar assegurado o pagamento das 

quantias que lhe sejam devidas a título de honorários e despesas (não estando pago, 

fazendo, de imediato, a liquidação do julgado de molde a informar o montante devido). 

Mais se relembra que, nos termos do artigo 45.º, n.º 4 da Portaria n.º 282/2013, 

de 29 de Agosto, são da exclusiva responsabilidade do agente de execução os gastos 

incorridos com a prática de actos desnecessários, nomeadamente, pela prática de actos 

realizados após reunidos os pressupostos para a extinção da execução. 

Findo o aludido prazo, e não se mostrando cumprida a tramitação legal, fica V.ª 

Ex.ª advertido que poderá vir a ser sancionado por violação do dever de cooperação 

para com o Tribunal”. 

 

Exemplo n.º 6 – Casos (frequentes) da existência de informação nos autos de 

acordo para pagamento da quantia exequenda 

“Assunto: Estado dos autos 

Por ordem do Mm.º Juiz de Direito, tenho a honra de notificar V.ª Ex.ª para que 

em 10 dias, face ao estado dos autos, dê e demonstre o cumprimento do disposto no 

artigo 806.º, n.º 2 do C.P.Civil. 
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Mais se relembra que, nos termos do artigo 45.º, n.º 4 da Portaria n.º 282/2013, 

de 29 de Agosto, são da exclusiva responsabilidade do agente de execução os gastos 

incorridos com a prática de actos desnecessários, nomeadamente, pela prática de actos 

realizados após reunidos os pressupostos para a extinção da execução. 

Findo o aludido prazo, e não se mostrando cumprida a tramitação legal, fica V.ª 

Ex.ª advertido que poderá vir a ser sancionado por violação do dever de cooperação 

para com o Tribunal”. 

 

Exemplo n.º 7 – Casos em que a tramitação da execução foi sustada porque os 

bens susceptíveis de penhora estão já anteriormente penhorados no âmbito de outro 

processo 

“Assunto: Estado dos autos 

Por ordem do Mm.º Juiz de Direito, tenho a honra de notificar V.ª Ex.ª para que 

em 10 dias, face ao estado dos autos, dê e demonstre o cumprimento do disposto no 

artigo 794.º, n.º 4 do C.P.Civil. 

Mais se relembra que, nos termos do artigo 45.º, n.º 4 da Portaria n.º 282/2013, 

de 29 de Agosto, são da exclusiva responsabilidade do agente de execução os gastos 

incorridos com a prática de actos desnecessários, nomeadamente, pela prática de actos 

realizados após reunidos os pressupostos para a extinção da execução. 

Findo o aludido prazo, e não se mostrando cumprida a tramitação legal, fica V.ª 

Ex.ª advertido que poderá vir a ser sancionado por violação do dever de cooperação 

para com o Tribunal”. 

 

4.2 Esquema genérico da tramitação executiva (não aplicável aos casos a 

que alude o disposto no n.º 5 do artigo 855.º do C.P.Civil) e despachos-tipo em 

situações de inexistência da notificação prévia da unidade de processos ou quando 

os Srs. Agentes de Execução persistem em não proceder à extinção – fase 

musculada: 

Exemplo n.º 1 – “Orientar” os Agentes de Execução 

“Compulsados os presentes autos constata-se, na verdade, que o Sr. Agente de 

Execução encontra-se a pesquisar bens penhoráveis desde (…data – cfr. ref. -------). 
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Com a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil em 01/09/2013, 

imediatamente aplicável às execuções em curso, foi incutida uma tramitação processual 

mais simplificada. 

Esquematicamente, o processamento, de uma forma abreviada, é o seguinte: 

- Pesquisas no registo informático e diligências nas bases de dados; 

- Notificação dos resultados ao exequente; 

- Havendo bens, efectuar-se-á a penhora no prazo máximo de 20 dias; 

- Não havendo bens, é notificado o exequente para indicar bens em concreto 

(que não tenham já sido indagados) e, em simultâneo, tem lugar a citação pessoal (caso 

não tenha já sido realizada e se frustrada não há lugar à citação edital) ou notificação 

do executado, extinguindo-se a execução por falta de bens e inscrevendo-se a mesma no 

registo; 

- O prazo para a pesquisa de bens não pode exceder 90 dias (artigo 855.º, n.ºs 3 

e 4 do C.P.Civil, excepto nos casos a que alude o disposto no n.º 5 do mesmo preceito 

legal, o que não é o caso dos presentes autos) [ou nos termos dos artigos 750.º, n.º 1 e 

748.º, n.º 1, ambos do C.P.Civil, nos casos da forma ordinária]. 

Assim sendo, notifique o Sr. Agente de Execução de que se concede o prazo 

razoável de 30 dias improrrogáveis para finalizar as buscas e mostrar a tramitação que 

supra se enunciou, prazo findo o qual, deverão ser os autos extintos se entretanto não 

for penhorado bem/valor que exceda o montante das custas e encargos já existentes. 

Mais fica advertido que, decorrido o aludido prazo de 30 dias, não havendo 

novos bens e não se mostrando a execução extinta, será o Sr. Agente de Execução 

condenado na multa processual de 2 UC’s, por violação do dever de cooperação para 

com o Tribunal (artigo 417.º, n.ºs 1 e 2 do C.P.Civil), sem prejuízo da sequente 

comunicação à CAAJ.   

Notifique”. 

 

Exemplo n.º 2 – decorrido o referido prazo de 30 dias (na sequência da 

notificação «oficiosa» da unidade de processos ou na sequência do despacho que 

antecede), não havendo novos bens e não se mostrando a execução extinta 

“Compulsados os autos, e não obstante o determinado no despacho/notificação 

que antecede (ref. -------), verifica-se, na verdade, que não se encontra penhorado 
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qualquer bem, nem há novos bens que possam ser penhorados. Contudo, o Sr. Agente 

de Execução não comunicou a extinção da presente execução. 

Apreciando. 

As ‘decisões dos tribunais são obrigatórias para todas as entidades públicas e 

privadas e prevalecem sobre as de quaisquer outras autoridades’ (artigo 205.º, n.º 2 da 

CRP). 

O Sr. Agente de Execução foi notificado, com a expressa advertência de 

condenação em multa processual, para vir comunicar a extinção da instância 

executiva, o que não fez.  

Deste modo, e face ao exposto, condena-se o Sr. Agente de Execução na multa 

processual de 2 UC’s, por violação do dever de cooperação para com o Tribunal, ao 

abrigo do disposto nos artigos 417.º, n.ºs 1 e 2 do C.P.Civil e 27.º, n.º 1 do RCP. 

Por fim, e por ofício por mim assinado, comunique tal comportamento à CAAJ 

(criada pela Lei n.º 77/2013, de 21 de Novembro), com cópias de todos os despachos 

proferidos a partir de (…data) e do presente despacho para os efeitos tidos por 

convenientes. 

* 

 Percorridos os autos, constata-se que não se encontra qualquer bem penhorado. 

 Estabelece o artigo 750.º, n.ºs 1 e 2 do C.P.Civil, que se não forem encontrados 

bens penhoráveis no prazo de 3 meses a contar da notificação prevista no n.º 1 do 

artigo 748.º (ou 855.º, n.ºs 3 e 4 nos casos da forma sumária), o agente de execução 

notifica o exequente para especificar quais os bens que pretende ver penhorados na 

execução; simultaneamente, é notificado o executado para indicar bens à penhora, com 

a cominação de que a omissão ou a falsa declaração importa a sua sujeição a sanção 

pecuniária compulsória (…). Se nem o exequente nem o executado indicarem bens 

penhoráveis no prazo de 10 dias, extingue-se sem mais a execução. 

 Pretendeu-se, assim, fixar um prazo improrrogável de 3 meses para a 

identificação e penhora de bens, sob pena de extinção da execução. O que se não tem 

por tolerável é que as execuções – como é o caso dos presentes autos – se arrastem 

durante anos, sem que seja concretamente identificado/penhorado qualquer bem, 

sobrevivendo o processo «informaticamente» à custa de periódicas informações de 

«pesquisa de bens» ou similar, o que é defeso por Lei, porquanto são realizadas para 
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além do indicado prazo. A adopção desta conduta constitui, cremos, uma verdadeira e 

gritante fraude à Lei, com o sequente avolumar de pendências processuais dos 

Tribunais com acções executivas inviáveis. 

 Face ao exposto, e sem necessidade de maiores considerandos, declaro extinta a 

presente execução, ao abrigo do disposto no artigo 750.º, n.º 2, ex vi do artigo 849.º, 

n.ºs 1, alínea c), 2 e 3, ambos do C.P.Civil. 

Considerando que tal circunstância resulta de facto imputável ao executado, 

condeno o mesmo no pagamento das custas, nos termos do artigo 536.º, n.º 3, 2.ª parte, 

do C.P.Civil. 

* 

Proceda a unidade de processos ao cumprimento do disposto nos n.ºs 2 e 3 do 

artigo 849.º do C.P.Civil. 

Notifique e comunique. 

 Oportunamente, arquive”. 

   

5. EXEMPLOS DO “NOVO” FIGURINO – execuções “novas” (autuadas 

após a adopção do Guia de Boas Práticas) 

APÓS A AUTUAÇÃO DA EXECUÇÃO (observando o esquema de 

preparação do processo e fluxograma próprios): 

5.1 Exemplos de notificações oficiosas a executar pela unidade de processos 

(fase moderada) 

Exemplo n.º 1 – Notificação ao AE, após autuação e cota. 

“Assunto: Resenha de tramitação a observar 

Por ordem do Mm.º Juiz de Direito – na sequência da generalizada prática 

adoptada pelos Srs. Agentes de Execução que não têm observado devidamente as 

causas de extinção da execução, em muitos casos eternizando a tramitação executiva 

mediante pesquisas reiteradas e sucessivas ou, quando instados, dando aos autos 

informações vagas e contraditórias da realização de actos processuais em curso ou 

pendentes –, e de molde a obviar à manutenção de execuções inviáveis, tenho a honra 

de notificar V.ª Ex.ª de que os autos ficam a aguardar nos moldes exarados na cota que 

se junta em anexo. 
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Mais se relembra que, nos termos do artigo 45.º, n.º 4 da Portaria n.º 282/2013, 

de 29 de Agosto, são da exclusiva responsabilidade do agente de execução os gastos 

incorridos com a prática de actos desnecessários, nomeadamente, pela prática de actos 

realizados após reunidos os pressupostos para a extinção da execução. 

Findo o aludido prazo, e não se mostrando cumprida a tramitação legal, fica V.ª 

Ex.ª advertido que poderá vir a ser sancionado por violação do dever de cooperação 

para com o Tribunal”. 

* 

 COTA a remeter em anexo: 

“Consigna-se que com a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil em 

01/09/2013, aplicável a todas as execuções, foi incutida uma tramitação processual 

mais simplificada.  

Esquematicamente, o processamento, de uma forma abreviada, é o seguinte:   

- Pesquisas no registo informático e diligências nas bases de dados;  

- Notificação dos resultados ao exequente;  

- Havendo bens, efectuar-se-á a penhora no prazo máximo de 20 dias;  

- Não havendo bens, é notificado o exequente para indicar bens em concreto e, 

em simultâneo, tem lugar a citação pessoal (se frustrada não há lugar à citação edital) 

ou notificação do executado, extinguindo-se a execução por falta de bens e 

inscrevendo-se a mesma no registo.  

- O prazo para a pesquisa de bens não pode exceder 90 dias (artigo 855.º, n.ºs 3 

e 4 do C.P.Civil, excepto nos casos a que alude o disposto no n.º 5 do mesmo preceito 

legal) [ou nos termos dos artigos 750.º, n.º 1 e 748.º, n.º 1, ambos do C.P.Civil, nos 

casos da forma ordinária]. 

De todo o modo, caso esteja em falta o pagamento de honorários e despesas ao 

Agente de Execução, a instância deve ser extinta decorridos 30 dias sem que esse 

pagamento tenha tido lugar, o mesmo acontecendo com a existência de acordos de 

pagamento da dívida exequenda, penhora de prestações periódicas (com adjudicação 

de quantias vincendas) ou sustação integral da execução, entre outras causas de 

extinção.  

O espírito do legislador foi, assim, o de ocupar os Srs. Agentes de Execução e 

os Tribunais somente com as execuções com alguma viabilidade, extinguindo-se as 
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demais, sem prejuízo de ulteriormente as execuções inviáveis virem a ser renovadas 

quando chegue ao conhecimento de terem sobrevindo bens à esfera do(s) executado(s).  

 Foi, pois, vontade inequívoca do legislador terminar com a prática de buscas 

reiteradas que levam à eternização e que oneram o exequente e alocam meios 

(materiais e humanos), com o sequente adiamento do termo do processo.  

 Assim, decorrido que se encontre o prazo de 90 dias para identificar e 

penhorar bens, na sua falta, e omitindo o Sr. Agente de Execução a extinção da 

execução, poderá a mesma vir a ser levada a efeito pelo Mm.º Juiz de Direito”.  

 

Exemplo n.º 2 – notificação ao exequente (após autuação, junção da cota e 

notificação do AE) 

“Assunto: Informação 

Por ordem do Mm.º Juiz de Direito, tenho a honra de notificar V.ª Ex.ª de que o 

Sr. Agente de Execução foi notificado nos termos do expediente que se junta cópia”. 

 

Exemplo n.º 3 – decorridos os 90 dias, e se não forem encontrados bens 

penhoráveis, notificação ao AE  

“Assunto: Estado dos autos 

Por ordem do Mm.º Juiz de Direito, tenho a honra de notificar V.ª Ex.ª para que, 

em 10 dias e face ao tempo já decorrido desde que encetou funções, informe se a 

presente execução reúne os pressupostos para o decretamento da extinção (dando nota 

das concretas diligências levadas a efeito, detalhadas com as respectivas datas, e, 

igualmente, comprovando o cumprimento integral do procedimento a que alude o 

disposto no artigo 750.º do C.P.Civil), decorrido que está o prazo a que aludem os 

artigos 750.º, n.º 1 e 748.º, n.º 1 (ou 855.º, n.ºs 3 e 4 nos casos da forma sumária), 

ambos do C.P.Civil, que, na afirmativa, deverá extinguir no prazo de 20 dias. 

Mais se relembra que, nos termos do artigo 45.º, n.º 4 da Portaria n.º 282/2013, 

de 29 de Agosto, são da exclusiva responsabilidade do agente de execução os gastos 

incorridos com a prática de actos desnecessários, nomeadamente, pela prática de actos 

realizados após reunidos os pressupostos para a extinção da execução. 
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A presente notificação será levada ao conhecimento do exequente, operando-se 

a extinção automática caso não seja o impulso processual promovido, com a indicação 

concreta de bens susceptíveis de penhora ainda não indagados, no prazo de 10 dias”. 

 

Exemplo n.º 4 – notificação do exequente 

“Assunto: Informação 

Por ordem do Mm.º Juiz de Direito, tenho a honra de notificar V.ª Ex.ª de que o 

Sr. Agente de Execução foi notificado nos termos do expediente que se junta cópia, pelo 

que deverá indicar bens concretos susceptíveis de penhora ainda não indagados, no 

prazo de 10 dias, nos termos do artigo 750.º, n.º 2 do C.P.Civil, sob pena de ser 

declarada a extinção da presente execução”. 

 

5.2 Despacho-tipo quando os Srs. Agentes de Execução persistem em não 

proceder à extinção – decorrido o aludido prazo de 20 dias (na sequência da 

notificação oficiosa da unidade de processos que antecede), não havendo novos 

bens e não se mostrando a execução extinta – fase musculada: 

“Compulsados os autos, e não obstante a tramitação que antecede (ref. -------), 

verifica-se, na verdade, que não se encontra penhorado qualquer bem, nem há novos 

bens que possam ser penhorados. Contudo, o Sr. Agente de Execução não comunicou a 

extinção da presente execução. 

Apreciando. 

 Estabelece o artigo 750.º, n.ºs 1 e 2 do C.P.Civil, que se não forem encontrados 

bens penhoráveis no prazo de 3 meses a contar da notificação prevista no n.º 1 do 

artigo 748.º (ou 855.º, n.ºs 3 e 4 nos casos da forma sumária), o agente de execução 

notifica o exequente para especificar quais os bens que pretende ver penhorados na 

execução; simultaneamente, é notificado o executado para indicar bens à penhora, com 

a cominação de que a omissão ou a falsa declaração importa a sua sujeição a sanção 

pecuniária compulsória (…). Se nem o exequente nem o executado indicarem bens 

penhoráveis no prazo de 10 dias, extingue-se sem mais a execução. 

 Pretendeu-se, assim, fixar um prazo improrrogável de 3 meses para a 

identificação e penhora de bens, sob pena de extinção da execução. O que se não tem 

por tolerável é que as execuções – como é o caso dos presentes autos – se arrastem sem 
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que seja concretamente identificado/penhorado qualquer bem, sobrevivendo o processo 

«informaticamente» à custa de periódicas informações de «pesquisa de bens» ou 

similar, o que é defeso por Lei, porquanto são realizadas para além do indicado prazo. 

A adopção desta conduta constitui, cremos, uma verdadeira e gritante fraude à Lei, 

com o sequente avolumar de pendências processuais dos Tribunais com acções 

executivas inviáveis. 

 Face ao exposto, e sem necessidade de maiores considerandos, declaro extinta a 

presente execução, ao abrigo do disposto no artigo 750.º, n.º 2, ex vi do artigo 849.º, 

n.ºs 1, alínea c), 2 e 3, ambos do C.P.Civil. 

Considerando que tal circunstância resulta de facto imputável ao executado, 

condeno o mesmo no pagamento das custas, nos termos do artigo 536.º, n.º 3, 2.ª parte, 

do C.P.Civil. 

* 

Proceda a unidade de processos ao cumprimento do disposto nos n.ºs 2 e 3 do 

artigo 849.º do C.P.Civil. 

Notifique e comunique. 

 Oportunamente, arquive”. 
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FLUXOGRAMA – CITAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Citação por via postal (art.º 228.º 

do CPC) – Pessoas colectivas 

A citação é efectuada pelo 

Agente de Execução 

mediante: 

 

- contacto pessoal (art.º 

231.º); 

 

- hora certa (art.º 232.º); 

 

- edital (art.º 240.º). 

Modalidades de Citação (artigos 225.º e seguintes do CPC) - Abreviadamente 

Citação por via postal (art.º 228.º 

do CPC) – Pessoas Singulares 

- A citação de pessoa singular por via 

postal faz-se por meio de carta registada 

com aviso de recepção, dirigida ao 

citando e endereçada para a sua 

residência ou local de trabalho [a carta 

pode ser entregue a qualquer pessoa que 

se encontre na sua residência ou local de 

trabalho e que declare encontrar-se em 

condições de a entregar ao citando]; 

 

- Não sendo possível a entrega da carta, 

será deixado aviso ao destinatário, para a 

levantar no prazo de 8 dias em 

estabelecimento postal. 

 

- Se o citando [ou qualquer das pessoas 

elencadas no n.º 2 do referido preceito] 

recusar a assinatura do aviso de recepção 

ou o recebimento da carta, o distribuidor 

do serviço postal lavra nota do incidente, 

antes de a devolver. 

 

- Não sendo levantada a carta, o aviso é 

devolvido ao Agente de Execução que se 

apurar novo endereço repete a citação via 

postal (art.º 228.º, n.ºs 8 e 9). 

- A citação de pessoas colectivas pode-se 

efectuar exclusivamente por via postal, 

não sendo obrigatória a realização por 

contacto pessoal, deixando também de 

haver recurso à citação edital. 

 

- A citação é sempre tentada na morada 

que resultar do Registo Nacional de 

Pessoas Colectivas (RNPC), nos termos 

do n.º 2 do art.º 246.º, ou seja: 

 

a) Se houver recusa na recepção do 

expediente, é lavrada nota do incidente e 

considera-se efectuada (n.º 3 do art.º 

246.º); 

 

b) Caso o expediente seja devolvido por 

qualquer outro motivo (não reclamado, 

endereço insuficiente, fechado, mudou-se, 

etc.), é remetida nova carta com aviso de 

recepção, a qual é depositada (n.º 4 do 

art.º 246.º e n.º 5 do art.º 229.º) e 

considera-se efectuada (art.º 230.º, n.º 2). 

Caso se frustre a 

citação via postal de 

pessoas singulares: 
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Modalidades de Citação em caso de frustração por via postal 

Citação por contacto pessoal 

(art.º 231.º do CPC) 

Citação com dia e hora 

certa (art.º 232.º do CPC) 

Citação edital (art.º 225º e 

240º do CPC) 

- Frustrando-se a via postal, a citação é 

efectuada mediante contacto pessoal do 

AE com o citando (art.º 231.º, n.º 1).  

 

- Recusando-se o citando a assinar a 

certidão ou a receber o duplicado, o AE 

dá-lhe conhecimento de que o mesmo 

fica à sua disposição na secretaria 

judicial, ou no seu escritório (art.º 

231.º, n.º 4) e a citação considera-se 

realizada. 

Caso se frustre a citação 

por contacto pessoal de 

pessoas singulares: 

- Se o Agente de Execução apurar 

que o citando reside ou trabalha 

efectivamente no local procederá a 

citação com hora certa, deixando 

nota com a indicação da hora para a 

diligência. 

No dia e hora designados, o Agente de Execução fará a citação: 

 

- na pessoa do citando, se o encontrar; ou   

 

- não o encontrando, em terceiro;  

 

- não sendo possível obter a colaboração de terceiro, mediante 

afixação, no local mais adequado e na presença de duas 

testemunhas, da nota de citação. 

A citação edital tem lugar quando o 

citando se encontra ausente em parte 

incerta (art.º 236.º e 240.º; 24.º Portaria 

280/2013, de 26 Agosto e 11.º Portaria 

282/2013, de 29 Agosto);  

 

A citação edital deverá ser requerida 

ao juiz e cabe a este autorizá-la, nos 

termos do n.º 1 do art.º 236.º; 

 

A citação edital determinada pela 

incerteza do lugar em que o citando se 

encontra é feita por afixação de edital, 

seguida da publicação de anúncio em 

página informática de acesso público 

(http://www.citius.mj.pt). 

Se o ausente ou o incapaz, ou os seus 

representantes, não deduzirem oposição, 

ou se o ausente não comparecer a tempo 

de a deduzir, incumbe ao Ministério 

Público a defesa deles, para o que é 

citado pelo Agente de Execução (depois 

de receber comunicação do Tribunal a 

informar que não houve oposição), 

correndo novamente o prazo para a 

contestação/oposição. 
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Citação nos termos do art.º 750.º do CPC 

Insuficiência/Inexistência de Bens 

Se não forem encontrados bens penhoráveis no 

prazo de 3 meses a contar da notificação prevista 

no n.º 1 do art.º 748.º, o agente de execução 

notifica o exequente para especificar quais os 

bens que pretende ver penhorados na execução; 

simultaneamente, é notificado (ou citado, no 

caso de dispensa de citação prévia) o executado 

para indicar bens à penhora. 

 

Se nem o exequente nem o executado indicarem 

bens penhoráveis no prazo de 10 dias, extingue-

se sem mais a execução. 

 

Tendo-se frustrado a citação pessoal do 

executado, não há lugar à sua citação edital e 

extingue-se a execução  

A inclusão na lista pública pressupõe que o 

executado tenha sido citado pessoalmente (por 

contacto pessoal ou via postal);  

 

A notificação de inclusão na lista pública é 

realizada com a notificação de extinção – art.º 

4.º, n.º 4 da Portaria n.º 313/2009; 

 

O executado citado editalmente não é notificado 

da extinção – art.º 849.º, n.º 2. 

Procedimentos 
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FLUXOGRAMA – FORMA ORDINÁRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Consulta registo informático não resultando registo de execução 

sem integral pagamento nos últimos 3 anos 

Prazo máximo de 

3 meses para 

pesquisa de bens 

após a notificação 

da secretaria (art.º 

748.º, n.º 1) 

Casos comuns em que o 

AE não extingue a 

execução, devendo fazê-lo: 
 

- Sustação integral da 

execução (art.º 794.º, n.º 4); 
 

- Acordo de pagamento a 

prestações pendente (art.º 

806.º); 
 

- Penhora de prestações 

periódicas sem mais bens, 

após estar assegurado o 

pagamento das quantias 

que lhe sejam devidas a 

título de honorários e 

despesas [art.º 779.º, n.º 4, 

al. b)]; 
 

- Ausência de impulso 

processual do exequente 

superior a 6 meses (art.º 

281.º, n.º 5). 

Há bens Não há bens 

PENHORA 

(prazo máximo de 

20 dias – art.º 

749.º, n.º 1, 

segundo as regras 

do art.º 751.º) 

Se a penhora só 

satisfizer 

parcialmente o 

crédito, renova-se o 

prazo de 3 meses para 

pesquisa de outros 

bens (art.º 797.º) 

NOTIFICAÇÃO 

Para o exequente indicar 

bens concretos 

Em simultâneo  

Não sendo indicados 

bens concretos em 10 

dias pelo exequente ou 

executado 

Sendo indicados bens 

Não se 

confunde com 

renovar 

pesquisas já 

feitas 

Citação do executado (nos 

casos em que houve dispensa 

de citação prévia) para 

indicar bens (se frustrada, 

não há lugar à citação edital) 

ou notificação (tendo havido 

citação prévia) para o mesmo 

fim no prazo de 10 dias 

(é “normal” nesta 

altura o AE 

paralisar a 

tramitação ou 

simplesmente 

indicar nos autos 

“diligência de 

citação em 

curso” ou 

“diligência de 

penhora em 

curso”) 

Extinção da execução 

(art.º 750.º, n.ºs 2 e 3) 

 

Diligências prévias nas bases de dados para identificarem bens 

penhoráveis e notificação dos resultados ao exequente 

A realização de actos por iniciativa do AE que sejam desnecessários, inúteis ou dilatórios, implica o 

não pagamento dos honorários ou despesas incorridas em virtude da sua prática por qualquer das 

partes (art.º 45.º, n.    da  ortaria n.     /    ), sem pre u zo da multa processual em que possa vir a 

ser condenado por violação do dever de cooperação com o  ri unal (art.     . ) e comunicação da 

conduta   CAAJ 

Na falta de disposição especial, o agente de execução realiza as notificações da sua competência no 

prazo de 5 dias e pratica os demais actos no prazo máximo de 10 dias (art.º 720.º, n.º 7) 

Inscrição no registo informático [art.º 717.º, n.º 2 al. b)] 

para acautelar execuções futuras, nos termos do art.º 748.º, 

n.º 3 



S. R. 

TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DOS AÇORES 
 

22 
 

FLUXOGRAMA – FORMA SUMÁRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Distribuição do RE na secretaria que automaticamente 

faz a remessa electrónica ao AE com os documentos e o 

número de processo 

Não existe intervenção 

inicial da secretaria, 

cabendo ao AE analisar o 

requerimento executivo 

(RE), observando-se o 

disposto no artigo 725.º (ex 

vi do art.º 855.º, n.º 2) 

Diligências prévias nas bases de dados para identificar bens 

penhoráveis e notificação dos resultados ao exequente 

Prazo máximo de 3 

meses para 

pesquisa de bens 

antes da citação do 

executado (art.º 

855.º, n.ºs 3 e 4) 

excepto casos do 

art.º 855.º, n.º 5 

Há bens 

Feita a PENHORA (prazo máximo de 20 dias – 

art.º 749.º, n.º 1, segundo as regras do art.º 751.º, 

ex vi do art.º 551.º, n.º 3) é o executado citado para 

a execução e, em simultâneo, notificado do acto de 

penhora.  

Segue o regime da forma ordinária (art.º 750.º, n.ºs 1 

e 2) com as notificações, em 5 dias (art.º 720.º, n.º 7), 

para indicarem bens concretos no prazo máximo de 

10 dias, extinguindo-se sem mais a execução não 

havendo bens 

Não há bens 

No mais segue o regime e disciplina da forma ordinária por força do disposto no art.º 551.º, n.º 3 

Aplicação subsidiária das disposições da forma 

ordinária (art.º 551.º, n.º 3) 

Consulta registo informático não resultando registo de execução 

sem integral pagamento nos últimos 3 anos 

 

Atenção: O AE deve 

esclarecer qual a dúvida 
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PREPARAÇÃO DO PROCESSO: 

 

1) Pesquisa na aplicação do habilus, em primeiro lugar pelo NIF dos intervenientes. 

 

 

 
 

2) Pesquisa ainda pelo BI a fim de verificar se os intervenientes já se encontram registados na 

base de dados. 

 

 Para as pessoas singulares os dados deverão ser obtidos no Tmenu, Identificação Civil 

e na aplicação das Finanças. 

 

3) Para as pessoas colectivas os dados deverão ser obtidos no Tmenu, Pessoas Colectivas e 

proceder à consolidação do habilus em conformidade com as informações ali existentes. 

 

NOTA: A consolidação da entidade é efectuada através do NIF.  
 

 Caso coexistam entidades com o NIF e com o BI deverão apagar os dados do BI e outros 

números aí colocados e depois inseri-los na entidade consolidada (do NIF), completando-a.  

 

 Caso somente exista a entidade com o BI e sem o NIF, terá que ser consolidada com a 

colocação do respectivo NIF. 
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REGISTO BASE DE DADOS 

 

Registo na base de dados das execuções 

 

 
 
a) Após a consolidação dos intervenientes, deverá ser colocado nos detalhes dos intervenientes 

(Tecla F4) a informação de Registo na base de dados das execuções e após validar. 

 

 

b) De seguida, no Registo de Execuções devem verificar se os executados têm processos 

pendentes ou extintos sem pagamento e, no caso afirmativo, proceder ao envio do 

certificado ao Agente de Execução, conjuntamente com a cota. 

 

 

 
 

 

 

EXTINÇÕES: As unidades de processos, após a extinção e colocação dos vistos em correição 

nos processos respectivos, deverão proceder a uma verificação e selecção criteriosa dos 

documentos que continuam a ser enviados pelos Srs. Agentes de Execução, uma vez que o 

processo está extinto para efeitos de estatística e pendência. 
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FLUXOGRAMA – TRAMITAÇÃO 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PROCEDIMENTOS A ADOPTAR NAS EXECUÇÕES  
– autuadas após o Guia de Boas Práticas – 

 

Aguardar 90 dias 

Autuar o processo com todos os elementos  

(conforme os procedimentos já descritos) 

Colocar a cota no processo (cota aprovada no modelo junto) 

Notificar o Agente de Execução e Exequente 

Caso o Agente de Execução extinga: 

- Visto em correição. 

Caso o Agente de Execução não extinga:  

- Notificar o Agente de Execução para indicar quais foram as diligências 
levadas a efeito, devendo ser detalhadas com as respectivas datas; 

- Nessa notificação advertir, ainda, para proceder à extinção da execução no 
prazo de 20 dias, nos termos do art.º 750.º (ou  855.º/3 e 4 ). 

- Notificar o Exequente, com cópia da notificação que antecede, para que, 

em 10 dias, venha indicar bens concretos susceptíveis de penhora ainda 

não indagados, sob pena de ser declarada a extinção da execução. 
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ESQUEMA GENÉRICO E DESPACHOS-TIPO – fase musculada 

 

Esquema genérico da tramitação executiva/despacho-tipo: “orientar” os 

Agentes de Execução (referenciado no ponto 4.2, exemplo n.º 1) 

 “Compulsados os presentes autos constata-se, na verdade, que o Sr. Agente de 

Execução encontra-se a pesquisar bens penhoráveis desde (…data – cfr. ref. -------). 

Com a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil em 01/09/2013, 

imediatamente aplicável às execuções em curso, foi incutida uma tramitação processual 

mais simplificada. 

Esquematicamente, o processamento, de uma forma abreviada, é o seguinte: 

- Pesquisas no registo informático e diligências nas bases de dados; 

- Notificação dos resultados ao exequente; 

- Havendo bens, efectuar-se-á a penhora no prazo máximo de 20 dias; 

- Não havendo bens, é notificado o exequente para indicar bens em concreto 

(que não tenham já sido indagados) e, em simultâneo, tem lugar a citação pessoal (caso 

não tenha já sido realizada e se frustrada não há lugar à citação edital) ou notificação 

do executado, extinguindo-se a execução por falta de bens e inscrevendo-se a mesma no 

registo; 

- O prazo para a pesquisa de bens não pode exceder 90 dias (artigo 855.º, n.ºs 3 

e 4 do C.P.Civil, excepto nos casos a que alude o disposto no n.º 5 do mesmo preceito 

legal, o que não é o caso dos presentes autos) [ou nos termos dos artigos 750.º, n.º 1 e 

748.º, n.º 1, ambos do C.P.Civil, nos casos da forma ordinária]. 

Assim sendo, notifique o Sr. Agente de Execução de que se concede o prazo 

razoável de 30 dias improrrogáveis para finalizar as buscas e mostrar a tramitação que 

supra se enunciou, prazo findo o qual, deverão ser os autos extintos se entretanto não 

for penhorado bem/valor que exceda o montante das custas e encargos já existentes. 

Mais fica advertido que, decorrido o aludido prazo de 30 dias, não havendo 

novos bens e não se mostrando a execução extinta, será o Sr. Agente de Execução 

condenado na multa processual de 2 UC’s, por violação do dever de cooperação para 

com o Tribunal (artigo 417.º, n.ºs 1 e 2 do C.P.Civil), sem prejuízo da sequente 

comunicação à CAAJ.   

Notifique”. 
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Despacho-tipo: extinção da execução (referenciado no ponto 4.2, exemplo 

n.º 2) 

“Compulsados os autos, e não obstante o determinado no despacho/notificação 

que antecede (ref. -------), verifica-se, na verdade, que não se encontra penhorado 

qualquer bem, nem há novos bens que possam ser penhorados. Contudo, o Sr. Agente 

de Execução não comunicou a extinção da presente execução. 

Apreciando. 

As ‘decisões dos tribunais são obrigatórias para todas as entidades públicas e 

privadas e prevalecem sobre as de quaisquer outras autoridades’ (artigo 205.º, n.º 2 da 

CRP). 

O Sr. Agente de Execução foi notificado, com a expressa advertência de 

condenação em multa processual, para vir comunicar a extinção da instância 

executiva, o que não fez.  

Deste modo, e face ao exposto, condena-se o Sr. Agente de Execução na multa 

processual de 2 UC’s, por violação do dever de cooperação para com o Tribunal, ao 

abrigo do disposto nos artigos 417.º, n.ºs 1 e 2 do C.P.Civil e 27.º, n.º 1 do RCP. 

Por fim, e por ofício por mim assinado, comunique tal comportamento à CAAJ 

(criada pela Lei n.º 77/2013, de 21 de Novembro), com cópias de todos os despachos 

proferidos a partir de (…data) e do presente despacho para os efeitos tidos por 

convenientes. 

* 

 Percorridos os autos, constata-se que não se encontra qualquer bem penhorado. 

 Estabelece o artigo 750.º, n.ºs 1 e 2 do C.P.Civil, que se não forem encontrados 

bens penhoráveis no prazo de 3 meses a contar da notificação prevista no n.º 1 do 

artigo 748.º (ou 855.º, n.ºs 3 e 4 nos casos da forma sumária), o agente de execução 

notifica o exequente para especificar quais os bens que pretende ver penhorados na 

execução; simultaneamente, é notificado o executado para indicar bens à penhora, com 

a cominação de que a omissão ou a falsa declaração importa a sua sujeição a sanção 

pecuniária compulsória (…). Se nem o exequente nem o executado indicarem bens 

penhoráveis no prazo de 10 dias, extingue-se sem mais a execução. 

 Pretendeu-se, assim, fixar um prazo improrrogável de 3 meses para a 

identificação e penhora de bens, sob pena de extinção da execução. O que se não tem 
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por tolerável é que as execuções – como é o caso dos presentes autos – se arrastem 

durante anos, sem que seja concretamente identificado/penhorado qualquer bem, 

sobrevivendo o processo «informaticamente» à custa de periódicas informações de 

«pesquisa de bens» ou similar, o que é defeso por Lei, porquanto são realizadas para 

além do indicado prazo. A adopção desta conduta constitui, cremos, uma verdadeira e 

gritante fraude à Lei, com o sequente avolumar de pendências processuais dos 

Tribunais com acções executivas inviáveis. 

 Face ao exposto, e sem necessidade de maiores considerandos, declaro extinta a 

presente execução, ao abrigo do disposto no artigo 750.º, n.º 2, ex vi do artigo 849.º, 

n.ºs 1, alínea c), 2 e 3, ambos do C.P.Civil. 

Considerando que tal circunstância resulta de facto imputável ao executado, 

condeno o mesmo no pagamento das custas, nos termos do artigo 536.º, n.º 3, 2.ª parte, 

do C.P.Civil. 

* 

Proceda a unidade de processos ao cumprimento do disposto nos n.ºs 2 e 3 do 

artigo 849.º do C.P.Civil. 

Notifique e comunique. 

 Oportunamente, arquive”. 

 

Despacho-tipo: extinção da execução nas execuções autuadas após a 

adopção do Guia de Boas Práticas (referenciado no ponto 5.2) 

“Compulsados os autos, e não obstante a tramitação que antecede (ref. -------), 

verifica-se, na verdade, que não se encontra penhorado qualquer bem, nem há novos 

bens que possam ser penhorados. Contudo, o Sr. Agente de Execução não comunicou a 

extinção da presente execução. 

Apreciando. 

 Estabelece o artigo 750.º, n.ºs 1 e 2 do C.P.Civil, que se não forem encontrados 

bens penhoráveis no prazo de 3 meses a contar da notificação prevista no n.º 1 do 

artigo 748.º (ou 855.º, n.ºs 3 e 4 nos casos da forma sumária), o agente de execução 

notifica o exequente para especificar quais os bens que pretende ver penhorados na 

execução; simultaneamente, é notificado o executado para indicar bens à penhora, com 

a cominação de que a omissão ou a falsa declaração importa a sua sujeição a sanção 
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pecuniária compulsória (…). Se nem o exequente nem o executado indicarem bens 

penhoráveis no prazo de 10 dias, extingue-se sem mais a execução. 

 Pretendeu-se, assim, fixar um prazo improrrogável de 3 meses para a 

identificação e penhora de bens, sob pena de extinção da execução. O que se não tem 

por tolerável é que as execuções – como é o caso dos presentes autos – se arrastem sem 

que seja concretamente identificado/penhorado qualquer bem, sobrevivendo o processo 

«informaticamente» à custa de periódicas informações de «pesquisa de bens» ou 

similar, o que é defeso por Lei, porquanto são realizadas para além do indicado prazo. 

A adopção desta conduta constitui, cremos, uma verdadeira e gritante fraude à Lei, 

com o sequente avolumar de pendências processuais dos Tribunais com acções 

executivas inviáveis. 

 Face ao exposto, e sem necessidade de maiores considerandos, declaro extinta a 

presente execução, ao abrigo do disposto no artigo 750.º, n.º 2, ex vi do artigo 849.º, 

n.ºs 1, alínea c), 2 e 3, ambos do C.P.Civil. 

Considerando que tal circunstância resulta de facto imputável ao executado, 

condeno o mesmo no pagamento das custas, nos termos do artigo 536.º, n.º 3, 2.ª parte, 

do C.P.Civil. 

* 

Proceda a unidade de processos ao cumprimento do disposto nos n.ºs 2 e 3 do 

artigo 849.º do C.P.Civil. 

Notifique e comunique. 

 Oportunamente, arquive”. 
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