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A ACÇÃO EXECUTIVA ENTRE 2000 E 2012 — A URGENTE 
NECESSIDADE DE EXECUTAR AS RECOMENDAÇÕES DA CPEE

PAULA MEIRA LOURENÇO

A autora faz um detalhado excurso histórico sobre a evolução da acção executiva no  período 
entre 2000 e 2012 procurando fazer uma análise crítica às diversas etapas do processo de mudança 
em curso.  Termina por elencar as recomendações da Comissão para a Eficácia das Execuções, 
destacando a urgente necessidade de execução das mesmas, em particular de vinte medidas tidas 
como urgentes que enumera.

SUMÁRIO:  1. A 1.ª intervenção legislativa — 2000/2002 (falta de entrada em vigor); 1.1. Os 
trabalhos preparatórios de 2000/2001: identificação das causas de morosidade na acção executiva 
e a recolha de contributos tendo em vista a sua resolução; 1.2. A Lei n.º 2/2002, de 2 de Janeiro: 
linhas de orientação.  2. A 2.ª intervenção legislativa — 2003 (entrada em vigor em 15.09.2003); 
2.1. A Lei n.º 23/2002, de 21 de Agosto e o Decreto-Lei n.º 38/2003, de 8 de Março; 2.2. As linhas 
de orientação da Reforma de 2003.  3. A 3.ª intervenção legislativa — 2008 (entrada em vigor em 
31.03.2009); 3.1. A identificação dos bloqueios práticos e a urgente tomada de medidas para 
colocar a acção executiva a funcionar (2005); 3.2. A Lei n.º 18/2008, de 21 de Abril e o Decreto-Lei 
n.º 226/2008, de 20 de Novembro: linhas de orientação.  4. O relevante papel da Comissão para 
a Eficácia das Execuções (CPEE); 4.1. A criação da CPEE enquanto concretização das Recomen-
dações da CEPEJ e o lançamento dos seus alicerces entre 2009/2010; 4.2. Os resultados alcan-
çados pela CPEE no 1.º triénio de actividade (Março/2009-Março/2012); 4.3. A urgente necessidade 
de executar as Recomendações da CPEE.

1.   A 1.ª INTERVENÇÃO LEGISLATIVA — 2000/2002 (FALTA DE ENTRADA 
EM VIGOR)

1.1.   Os trabalhos preparatórios de 2000/2001: identificação das 
causas de morosidade na acção executiva e a recolha de con-
tributos tendo em vista a sua resolução

No sistema português, no âmbito dos trabalhos preparatórios da 
Reforma da Acção Executiva 1, o Observatório Permanente da Justiça Por-

1 Acerca das fases do processo legislativo relativa à reforma da acção executiva e as suas 
linhas de orientação, vide por todos, PAULA MEIRA LOURENÇO, “Metodologia e Execução da 



78  Paula Meira Lourenço 

JULGAR - N.º 18 - 2012 Coimbra Editora ®

tuguesa (OPJ) elaborou o estudo A ACÇÃO EXECUTIVA: CARACTERIZAÇÃO, BLO-
QUEIOS E PROPOSTAS DE REFORMA 2, o qual foi publicamente apresentado no 
início de 2001 durante a Conferência Internacional subordinada ao tema 
“A Reforma da Acção Executiva”, realizada na Faculdade de Direito da 
Universidade de Lisboa 3.

No estudo do OPJ distinguiram-se as causas de morosidade legal 4, 
enunciando-se em primeiro lugar, as que decorrem do excesso de formalismo 
da própria lei, distinguindo-se, entre outras, o excesso de intervenção do juiz 
(proliferando despachos de mero expediente e enxertos declarativos), a 
extrema dependência do impulso do exequente ou a ineficácia da penhora e 
da venda judicial 5.  Em segundo lugar, entre as causas organizacionais ou 
endógenas, não intencionais, específicas da acção executiva podíamos dis-
tinguir a morosidade no cumprimento pelos funcionários judiciais dos despa-
chos e das cartas precatórias, os atrasos nos registos das penhoras junto das 
conservatórias e a ausência de efectiva remoção dos bens móveis apreendi-
dos), 6 e as causas de morosidade organizacionais ou endógenas, intencio-
nais, provocadas pelos interessados (partes ou profissionais), em regra, o 
executado 7.

Nas conclusões do seu estudo, o OPJ destacou a necessidade de 
escolha de um novo paradigma de processo executivo, que combinasse 
a simplificação da lei processual civil com a desjudicialização, atribuindo 
a competência para a realização de actos não jurisdicionais a uma auto-

ridade pública de execução (à semelhança do sistema sueco, no qual o 
Serviço Público de Cobrança Forçada, de cariz administrativo, assegura as 

Reforma da Acção Executiva”, in THEMIS, Revista da Faculdade de Direito da Universidade 
Nova de Lisboa, Ano IV, n.º 7, 2003, Almedina, pp. 261-284, e "L`Exécution forçée des obli-
gations pécuniaires au Portugual: situation actuelle et project de réformes", in Nouveaux droits 
dans un nouvel espace européen de justice — Le droit processuel et le droit de l`exécution, 
Éditions Juridiques et Techniques, Paris, 2002, pp. 267-274.

2 O estudo do OPJ foi editado em A Reforma da Acção Executiva — Trabalhos Preparatórios 
— Vol. 2 — Relatório do Observatório Permanente da Justiça Portuguesa, Centro de Estudos 
Sociais, Ministério da Justiça, Março, 2001 (também disponível em http://www.dgpj.pt).

3 Esta Conferência Internacional teve lugar nos dias 2 e 3 de Fevereiro de 2001, e foi organi-
zada pelo Gabinete de Política Legislativa e Planeamento do Ministério da Justiça (GPLP), 
em colaboração com o Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra.  As inter-
venções dos seus participantes podem ser consultadas na obra A Reforma da Acção Exe-
cutiva — Trabalhos Preparatórios — Vol. 1 — Conferência de 2 e 3 de Fevereiro de 2001, 
Edição do Ministério da Justiça, 2001 (também disponível em http://www.dgpj.pt).

4 A morosidade legal é a "duração irrazoável ou excessiva do processo, desnecessária à 
protecção das partes intervenientes" (JOÃO PEDROSO, "Apresentação do Relatório do OPJ 
— A Acção Executiva: caracterização, bloqueios e propostas de reforma", in A Reforma da 
Acção Executiva — Trabalhos Preparatórios — Vol. 1, cit., p. 13.

5 Cfr. A Reforma da Acção Executiva — Trabalhos Preparatórios — Vol. 2 — Relatório do 
Observatório Permanente da Justiça Portuguesa, cit., pp. 103-109.

6 Cfr. A Reforma da Acção Executiva — Trabalhos Preparatórios — Vol. 2 — Relatório, cit., 
pp. 115-117. 

7 V. JOÃO PEDROSO, ibidem, e A Reforma da Acção Executiva — Trabalhos Preparatórios — Vol. 2 
— Relatório, cit., pp. 107 e 117-118.
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acções executivas) 8, ou a um agente de execução (como o Huissier de 
Justice francês) 9 10.

Assim, entre as diversas iniciativas legislativas propostas pelo OPJ 11, 
encontra-se a de criação dos Agentes de Execução, que seriam profissionais 
liberais (à semelhança dos Huissiers de Justice), os quais deviam aceder ao 
cargo através de concurso público, sendo remunerados com base numa tabela 
a fixar pelo Governo.  Dos actos praticados pelos agentes de execução exis-
tira sempre recurso para o juiz, designadamente quanto a actos de agressão 
patrimonial.

1.2.  A Lei n.º 2/2002, de 2 de Janeiro: linhas de orientação

Das propostas do OPJ nasceram as linhas de orientação da Reforma da 
Acção Executiva de 2001, a saber:

a) Desjudicialização do processo executivo, mediante a criação da figura 
do Agente de Execução, ao qual compete a prática de actos execu-
tivos não jurisdicionais, retirando-os da esfera de actuação do juiz, 
que assegura o controlo judicial do processo executivo.  O objectivo 
foi libertar o juiz da necessidade de proferir despachos de citação 
do executado e ordenatórios da penhora ou da venda, cuja natureza 
jurisdicional era contestada 12.

b) Reforço das garantias do exequente;
c) Responsabilização do exequente por execuções indevidas;
d) Transparência dos procedimentos em sede de apreensão do patri-

mónio do executado.

Após a apresentação do 1.º Anteprojecto de alteração legislativa 
(01.06.2001), abriu-se uma fase dedicada à recolha de pareceres e sugestões 
acerca das soluções consagradas, de forma a obter-se um consenso alargado 
relativamente às medidas a tomar pelo decisor político, tendo o GPLP pro-
movido uma segunda Conferência, que teve lugar no dia 29 de Junho de 2001, 
no Auditório da Universidade de Coimbra, subordinada ao tema “A Reforma 

8 Cfr. MIKAEL MALLQVIST, A Reforma da Acção Executiva — Trabalhos Preparatórios — Vol. 1, cit., 
pp. 99-103, e A Reforma da Acção Executiva — Trabalhos Preparatórios — Vol. 2 — Relatório, 
cit., pp. 163-165.

9 Cfr. BERNARD MENUT, A Reforma da Acção Executiva — Trabalhos Preparatórios — Vol. 1, 
cit., pp. 91-97.

10 Cfr. A Reforma da Acção Executiva — Trabalhos Preparatórios — Vol. 1, cit., p. 15 e Vol. 2, 
cit., pp. 225-227. Acerca dos "Paradigmas da acção executiva", vide LEBRE DE FREITAS, 
in A Reforma da Acção Executiva — Trabalhos Preparatórios — Vol. 1, cit., pp. 79-90.

11 As trinta propostas de alteração legislativa formuladas pelo OPJ encontram-se publicadas em 
A Reforma da Acção Executiva — Trabalhos Preparatórios — Vol. 2 — Relatório, cit., 
pp. 219-225.

12 Cfr. PAULA COSTA E SILVA, — A Reforma da Acção Executiva, Coimbra Editora, Coimbra, 
3.ª edição, 2003, pp. 13-15.
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da Acção Executiva — A discussão pública da Proposta de Lei”, na qual 
se procedeu à distribuição ao público do 1.º Anteprojecto dessa Pro-
posta 13, e só depois de ponderados todos os pareceres e propostas de 
alteração, é que o Ministério da Justiça apresentou o 2.º Anteprojecto 
legislativo, o qual foi aprovado em Conselho de Ministros em 13 de Setembro 
de 2001 14.

O pedido de autorização legislativa apresentado à Assembleia da 
República deu origem à Proposta de Lei n.º 100/VIII 15, a qual foi aprovada 
no dia 30 de Novembro de 2001, promulgada pelo Presidente da República 
a 17 de Dezembro de 2001, e publicada como Lei n.º 2/2002, de 2 de 
Janeiro.

Por força da demissão do XIV Governo Constitucional, coube ao execu-
tivo seguinte concretizar esta relevante reforma legislativa, ainda que não 
tenha aproveitado o 3.º Projecto, que resultara da discussão da supra referida 
Proposta na Assembleia da República (a última versão é datada de Abril 
de 2002) 16.

2.   A 2.ª INTERVENÇÃO LEGISLATIVA — 2003 (ENTRADA EM VIGOR EM 
15.09.2003)

2.1.   A Lei n.º 23/2002, de 21 de Agosto e o Decreto-Lei n.º 38/2003, 
de 8 de Março

A reforma da acção executiva em Portugal acabou por ser concretizada 
3 anos após o início da identificação das causas do seu bloqueio, numa 
2.ª intervenção legislativa, concretizada através da Lei n.º 23/2002, de 21 
de Agosto, e do Decreto-Lei n.º 38/2003, de 8 de Março, mas que não seguiu 
a metodologia de transparência, divulgação e participação adoptada durante 
a 1.ª intervenção legislativa.

Assim, no Decreto-Lei n.º 38/2003, de 8 de Março, que introduziu diver-
sas alterações legislativas num conjunto de diplomas legais (em especial, no 
Título III do Código de Processo Civil (CPC), sob a epígrafe “Do processo de 
execução”, constitui o cerne da reforma), podem encontrar-se quer normas 

13 Tratava-se do volume dos trabalhos preparatórios Reforma da Acção Executiva — Anteprojecto 
da Lei de alteração do Código de Processo Civil — 01-06-2001, cit.

14 É justo salientar aqui os contributos prestados por JOSÉ LEBRE DE FREITAS e ARMINDO RIBEIRO 
MENDES.

15 A Proposta de Lei n.º 100/VIII foi publicada no Diário da Assembleia da República, II Série 
A, n.º 1, de 20 de Setembro de 2001, e foi editada pelo Ministério da Justiça, em conjunto 
com o Anteprojecto de Decreto-Lei autorizado: Reforma da Acção Executiva — Proposta de 
Lei n.º 100/VIII, cit.

16 Este 3.º projecto legislativo encontra-se disponível na página da Internet www.gplp.pt (em 
"Projecto em curso/Projectos de alteração do Código de Processo Civil e legislação conexa").  
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legais sem qualquer explicação prévia, pois não foi feita a sua apresentação 
ou divulgação ao público, quer soluções que decorriam do amplo consenso 
em torno das linhas gerais de orientação encontradas durante a discussão 
pública de 2000/2001.

2.2.  As linhas de orientação da Reforma de 2003

a)  Agente de Execução

As funções de Agente de Execução seriam, em regra, desempenhadas 
por um Solicitador de Execução, designado pelo exequente ou pela secreta-
ria, e só seriam assumidas por um Oficial de Justiça nos casos em que não 
houvesse Solicitador de Execução inscrito no círculo ou ocorrendo outra causa 
de impossibilidade, ou nas execuções por custas.

O Agente de Execução realizaria tarefas de natureza não jurisdicional, 
v. g. citações, notificações e publicações, a averiguação acerca da existência 
e localização dos bens, a efectivação da penhora, as funções depositário e 
a determinação da modalidade da venda dos bens penhorados.

O Solicitador de Execução designado só poderia ser destituído pelo Juiz 
de Execução por actuação processual dolosa ou negligente ou violação grave 
de dever do seu estatuto profissional, o que será comunicado à Câmara dos 
Solicitadores.

b)  O Juiz de Execução

O Juiz de Execução passou a intervir mais na fase inicial do processo, 
pois existia sempre despacho liminar nos casos previstos nas alíneas a) e b) 
do artigo 812.-A, n.º 2. De resto, poderia existir o despacho liminar de inde-
ferimento (artigo 812.º, n.º 2), o despacho liminar de aperfeiçoamento 
(artigo 812.º, n.º 4) e o despacho liminar de citação do executado (artigo 812.º, 
n.º 6), salvo nos casos do n.º 7 do artigo 812.º

O despacho liminar do juiz só seria dispensado nos casos previstos no 
artigo 812.º-A, n.º 1.

c)  Os efeitos do recebimento da oposição à execução

Se existiu citação prévia do executado, o recebimento da oposição só 
suspendia o processo de execução quando o opoente prestasse caução ou 
quando, tendo o opoente alegado a não genuinidade da assinatura do docu-
mento particular e apresentado documento que constituísse princípio de prova, 
o juiz, ouvido o exequente, entendesse que se justificava a suspensão 
(artigo 818.º, n.º 1);

6
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Não tendo havido citação prévia, o recebimento da oposição suspendia 
o processo de execução, sem prejuízo do reforço ou da substituição da 
penhora (artigo 818.º, n.º 2).

d)  Eliminou-se a ordem de realização da penhora, preferindo-se a 
consagração de uma cláusula ampla no artigo 834.º, n.º 1 (“A penhora começa 
pelos bens cujo valor pecuniário seja de mais fácil realização e se mostre 
adequado ao montante do crédito do exequente”).

e)   Eliminação da entidade interbancária na penhora de depósitos 
bancários

São conhecidas as dificuldades de efectivação da penhora de depósitos 
bancários, prevista no actual artigo 861.º-A, em particular porque o exequente, 
em regra, não sabe identificar os números de contas do executado.

Para ultrapassar este problema, o projecto de 2001 previa a notificação 
das entidades bancárias ou de uma entidade interbancária por elas designada, 
de forma a poder obter-se a penhora imediata dos saldos.  Pela colaboração 
na realização da penhora, a entidade que centralizaria a informação bancária 
necessária à penhora, receberia uma contrapartida pelo serviço prestado.

O Decreto-Lei n.º 38/2003 suprimiu a entidade interbancária, optando 
dessa forma por manter o actual estado de coisas, e previu que a penhora 
fosse feita “preferentemente, por comunicação electrónica e mediante despacho 
judicial”.  Como todas as entidades bancárias comunicam através de meios 
electrónicos e todos os tribunais estão informatizados, não se compreende 
porque motivo a penhora não era comunicada sempre por comunicação elec-
trónica, até a partir do terminal do próprio juiz de execução 17.

3.   A 3.ª INTERVENÇÃO LEGISLATIVA — 2008 (ENTRADA EM VIGOR EM 
31.03.2009)

3.1.   A identificação dos bloqueios práticos e a urgente tomada de 
medidas para colocar a acção executiva a funcionar (2005)

No início de 2005 Reforma da Acção Executiva agonizava às portas da 
“morte”, perante quase dois anos de inércia do poder político e de desespe-
radas iniciativas dos operadores judiciários, os quais tentavam fazer “andar” 
processos executivos, quando não existam as condições mínimas de funcio-

17 Cfr. PAULA MEIRA LOURENÇO, “Penhora e outros procedimentos de apreensão de valores 
mobiliários: implicações do novo regime da acção executiva”, in Direito dos Valores Mobiliá-
rios — Instituto dos Valores Mobiliários, Volume VI, 2006, Coimbra Editora, Coimbra, 
pp. 256-257.
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namento, do ponto de vista material ou humano, para cumprimento dos 
objectivos da reforma legislativa.

A iminente catástrofe desta reforma legislativa foi evitada com a rápida 
intervenção do Ministério da Justiça do XVII Governo Constitucional, o qual 
identificou os problemas e em Junho de 2005 tomou um conjunto de medidas 
para desbloquear a Reforma da Acção Executiva, algumas das quais importa 
aqui salientar.

Assim, em relação às dezenas de milhares de requerimentos executivos 
que se encontravam por abrir nos computadores dos tribunais (o que blo-
queava o processo ainda no seu início), procedeu-se à contratação de pessoal 
para autuar os 125.000 processos pendentes nas Secretarias de Execução 
de Lisboa (85.00) e Porto (40.000), tendo em vista pôr tais execuções em 
andamento.  Ainda na fase inicial do processo executivo, procedeu-se ao 
aperfeiçoamento do requerimento executivo, tendo em vista possibilitar a sua 
entrega através da aplicação informática H@bilus, poupando-se o tempo da 
abertura de correio electrónico pelos oficiais de justiça (medida em vigor desde 
o dia 30.07.2005), e colocou-se em funcionamento uma rotina informática que 
impede a designação do solicitador de execução, no requerimento executivo, 
quando este tem a actividade suspensa ou interrompida (em vigor desde o 
dia 30.06.2005).

Tendo em vista colocar as novas tecnologias ao serviço da rapidez e da 
eficácia da penhora, previu-se o acesso electrónico, pelos Solicitadores de 
Execução, aos registos da Segurança Social, aos registos de identificação 
civil, aos registos de automóveis (a título definitivo) e ao Ficheiro Central de 
Pessoas Colectivas.

Relativamente à falta de Solicitadores de Execução em certas zonas do 
país, esta foi colmatada através da previsão de que todos os Solicitadores 
de Execução poderiam praticar actos de execução em qualquer ponto do 
território nacional.

A insuficiência de Juízos de Execução e a inexistência de depósitos 
públicos de bens móveis penhorados foi superada através das seguintes 
medidas operacionais:

a) A entrada em funcionamento em Vila franca de Xira, do primeiro 
depósito público de bens móveis penhoráveis, assegurando-se a 
eficácia da penhora (desde o dia 15 de Setembro de 2005);

b) A criação e a instalação do 3.º Juízo de Execução da Comarca de 
Lisboa e do 2.º Juízo de Execução da Comarca do Porto (desde o 
dia 15 de Setembro de 2005);

c) A instalação dos Juízos de Execução de Oeiras, Guimarães e da 
Maia (desde finais de 2005).

Estas medidas operacionais permitiram colocar a funcionar em regime 
legal que estava bloqueado desde 2003, observando-se que em 2006 finda-
ram mais 48.938 acções executivas (22,1%) do que em 2005 (findaram 
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269.668), tendo em 2007 praticamente deixado de haver crescimento da 
pendência processual.  A eficácia da acção executiva manteve-se ao ritmo de 
2006. Estes resultados podem ser sintetizados no seguinte quadro:

Fig. 1 — Evolução das acções executivas entre 1996 e 2007
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+ 22% de Execuções

Findas

Fonte: Ministério da Justiça — 2008

Em conjugação com a disponibilização dos meios necessários e a obten-
ção de bons resultados, o OPJ lançou o Relatório “ACÇÃO EXECUTIVA EM AVA-
LIAÇÃO: UMA PROPOSTA DE REFORMA” 18, em Abril de 2007, no qual os problemas 
que o processo de execução enfrentava após quatro anos de vigência da 
reforma da acção executiva foram analisados com rigor, e o qual constituiu a 
base da iniciativa legislativa que se viria a concretizar em 2008.

3.2.   A Lei n.º 18/2008, de 21 de Abril e o Decreto-Lei n.º 226/2008, 
de 20 de Novembro: linhas de orientação

Com efeito, no uso da autorização legislativa concedida pela Lei 
n.º 18/2008, de 21 de Abril, foi aprovado e publicado o Decreto-Lei n.º 226/2008, 
de 20 de Novembro (de ora em diante designado simplesmente por Decreto-
-Lei n.º 226/2008) 19, o qual altera, no que respeita ao regime jurídico da 
acção executiva, o Código de Processo Civil (de ora em diante simplesmente 

18 Este Relatório constitui o Volume 1, foi elaborado por Boaventura de Sousa Santos, Concei-
ção Gomes, Paula Fernando, Fátima de Sousa, Catarina Trincão, Diana Fernandes e Jorge 
Almeida, e encontra-se disponível no sítio do OPJ na Internet em http://opj.ces.uc.pt/portugues/
relatorios/relatorio_a_accao_executiva_em_avaliacao.html.

19 O Decreto-Lei n.º 226/2008, de 20 de Novembro, foi rectificado através da Declaração de 
Rectificação n.º 2/2009, de 19 de Janeiro.
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designado por CPC) 20, o Estatuto da Câmara dos Solicitadores (ECS), o 
Estatuto da Ordem dos Advogados e o Registo Informático de Execuções.

Podemos afirmar que em 2008, o legislador manteve as linhas gerais 21 
e visou alcançar três grandes objectivos 22:

a) Simplificar e desburocratizar;
b) Promover a eficácia das execuções;
c) Evitar acções judiciais desnecessárias.

Tendo em vista simplificar e desburocratizar a acção executiva, o 
legislador prevê a eliminação de intervenções actualmente cometidas ao juiz 
de execução ou à secretaria que envolvem uma constante troca de informa-
ção burocrática entre o mandatário, o tribunal e o agente de execução.

Com a eliminação desta inútil triangulação, o juiz deixa de receber e 
analisar os relatórios dos agentes de execução sobre as diligências efectua-
das e os motivos da frustração da penhora, assim como as comunicações 
que as partes e os mandatários enviavam, muitas vezes em duplicado, para 
o tribunal e para o agente de execução, com o intuito de obter informações 
sobre o estado da execução.

Desta forma, o legislador concentra no agente de execução a maioria 
das diligências e dos actos processuais a praticar nas execuções, simplificando 
o modelo de execução, retirando poderes e tarefas da esfera do juiz de exe-
cução, reservando-lhe a nobre função de dirimir efectivos conflitos entre as 
partes surgidos no âmbito de uma execução (ou seja, proferir despacho limi-
nar; apreciar a oposição à execução ou à penhora; verificar e graduar os 
créditos; julgar as reclamações dos actos o agente de execução — cfr. 
artigo 809.º do CPC), permitindo uma maior agilização do processo e come-
tendo a realização de tarefas burocráticas e objectivamente determinadas a 
profissionais com formação adequada e sob a fiscalização de um órgão dis-
ciplinar independente.

20 De ora em diante, as referências feitas ao CPC entendem-se como feitas ao CPC na redac-
ção dada pelo Decreto-Lei n.º 226/2008, de 20 de Novembro.

21 Com efeito, uma análise rigorosa às alterações ao CPC introduzidas pelo Decreto-Lei 
n.º 226/2008, de 20 de Novembro, revela que em 2008, o legislador consagra algumas 
soluções legislativas que tinham sido sugeridas durante a audição e discussão públicas 
encetadas pelo XIV Governo Constitucional entre 2001 e 2002, algumas plasmadas no 
1.º Ante-projecto de reforma da acção executiva, apresentado ao público no dia 01-06-2001, 
mas que forma abandonadas pelo XV Governo Constitucional em 2003 (o 1.º Ante-projecto 
encontra-se disponível on-line em http://www.dgpj.mj.pt/sections/politica-legislativa/anexos/
/reforma-da-accao/rae-projectos-de/, sob o título “Ante-Projecto da Lei de alteração do Código 
de Processo Civil — Junho de 2001”, e foi também objecto de publicação: Reforma da Acção 
Executiva — Anteprojecto da Lei de alteração do Código de Processo Civil — 01-06-2001, 
GPLP, Ministério da Justiça, 2001).

22 Cfr. “Apresentação (Setembro de 2008)”, disponível on-line em http://www.dgpj.mj.pt/sections/
/politica-legislativa/anexos/reforma-da-accao, Reforma da Acção Executiva, Simplificação da 
acção executiva (2008).
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Assim, o novo agente de execução viu aumentada a sua respon-
sabilidade, o que resulta claro da consagração das seguintes soluções 
legais:

a) Dever de informação do agente de execução perante o exequente 
(o artigo 837.º do CPC prevê a informação, por meios electrónicos, 
de todas as diligências efectuadas e do motivo da frustração do acto 
de penhora).  Este dever altera a triangulação que existia entre o 
exequente, o juiz e o agente de execução, permitindo a ligação 
directa entre o exequente e o agente de execução;

b) Livre substituição do agente de execução pelo exequente (cfr. 
primeira parte do n.º 6 do artigo 808.º do CPC).  Uma vez mais, 
o exequente passa agora a poder actuar directamente em relação 
ao agente de execução, substituindo-o sempre que entender neces-
sário;

c) Possibilidade de destituição do agente de execução pela Comissão 
para a Eficácia das Execuções, em caso de actuação processual 
dolosa ou negligente, ou violação grave de dever que lhe seja 
imposto pelo respectivo estatuto (cfr. segunda parte do n.º 6 do 
artigo 808.º do CPC);

d) Rigorosa formação dos agentes de execução, através da submissão 
a um exame de admissão e a uma avaliação final realizada por uma 
entidade externa e independente da Câmara dos Solicitadores e da 
Ordem dos Advogados (entidade que é escolhida e designada pela 
Comissão para a Eficácia das Execuções), a par do estágio de 10 
meses a cargo da Câmara dos Solicitadores (cfr. alínea c) do 
artigo 69.º-C, conjugada com a alínea b) do n.º 2 do artigo 69.º-F, 
e artigo 118.º, todos do ECS);

e) Sujeição do agente de execução à fiscalização, à inspecção e ao 
poder disciplinar da Comissão para a Eficácia das Execuções (cfr. 
alíneas e) a g) do artigo 69.º-C, conjugadas com a alínea a) do n.º 2 
do artigo 69.º-F, ambas do ECS);

f) Previsão de um rigoroso regime de incompatibilidades e impedimen-
tos do agente de execução (cfr. artigos 120.º a 122.º do ECS), 
supervisionado pela Comissão para a Eficácia das Execuções (cfr. 
alínea h) do artigo 69.º-C, conjugada com a alínea a) do n.º 2 do 
artigo 69.º-F, ambas do ECS).

Entendemos que é no âmbito da salvaguarda das garantias do exequente, 
em especial do princípio do favor creditoris, e do aumento dos poderes do 
agente de execução e da sua maior responsabilização, que surge a Comissão 
para a Eficácia das Execuções (CPEE), enquanto órgão independente dentro 
da Câmara dos Solicitadores, “responsável em matéria de acesso e admissão 
a estágio, de avaliação dos agentes de execução estagiários e de disciplina 
dos agentes de execução” (cfr. artigo 69.º-B do ECS).
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No entanto, é ao prever a tramitação electrónica dos processos execu-
tivos, nos termos do artigo 138.º-A do CPC (cfr. o n.º 2 do artigo 801.º 
do CPC), que o legislador está a simplificar, ou melhor, a “revolucionar” dis-
cretamente o sistema processual civil português, o que era há muito desejado 
por todos aqueles que defendem a celeridade das execuções cíveis, enquanto 
característica fundamental de um sistema judicial eficaz.

Com efeito, permite-se que o requerimento executivo seja enviado e 
recebido por via electrónica, assegurando-se a sua distribuição automática ao 
agente de execução, sem necessidade de envio de cópias em papel.

Assim, os processos executivos instaurados após o dia 31/03/2009 são 
integralmente electrónicos, assegurando-se uma maior celeridade e a trans-
parência da actividade dos diversos intervenientes processuais, dado que toda 
a sua actividade fica registada no sistema electrónico CITIUS (Juízes, Advo-
gados, CPEE), ou no Sistema Informático de Suporte da Actividade dos 
Agentes de Execução (SISAAE).  Por este facto, passou a ser possível ao 
Exequente, o principal interessado no andamento da acção, visualizar sempre 
que quisesse, no sistema electrónico CITIUS, os actos praticados pelo Agente 
de Execução.

É que, como bem sabemos, a sujeição do exequente a um processo 
executivo moroso constitui a violação de uma das suas garantias fundamen-
tais (chamemos-lhes garantias de primeiro grau), correspondente ao direito 
a uma tutela jurisdicional efectiva, ou seja, de satisfação do crédito exe-
quendo num prazo razoável (cfr. o n.º 1 do artigo 6.º da Convenção Europeia 
dos Direitos do Homem, § 1.º do artigo 47.º da Carta dos Direitos Funda-
mentais da União Europeia e o n.º 4 do artigo 20.º da Constituição da 
República Portuguesa), o que coloca em causa os alicerces do próprio 
Estado de Direito.

O projecto CITIUS veio colocar os sistemas informáticos ao serviço da 
simplificação dos processos judiciais, da melhor gestão e organização do 
trabalho nos tribunais, criando consequentemente as condições para uma 
tramitação processual mais célere.  Não há dúvida de que a tramitação 
electrónica do processo executivo será a trave mestra da eficácia das 
execuções no sistema português, tendo potencialidade para servir de 
modelo a adoptar pelos demais sistemas processuais civis europeus, 
aumentando-se a escala da eficácia e de eficiência processuais, o que se 
afigura da maior importância nas execuções transfronteiriças, realidade cada 
vez mais frequente

Visando promover a eficácia das execuções, o legislador:

a) Aumentou os poderes de investigação do agente de execução, 
permitindo-lhe realizar, sempre que necessário, e sem necessidade 
de autorização judicial, as diligências necessárias à identificação do 
executado, e à identificação e localização dos bens penhoráveis, 
através da consulta directa nas bases de dados da administração 
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tributária, da segurança social, das conservatórias do registo civil, 
predial, comercial e automóvel e outros registos e arquivos seme-
lhantes (cfr. artigos 833.º-A e 833.º-B do CPC).  Como sabemos, até 
agora isto era impossível, tendo-se tornado uma causa de morosi-
dade processual, ou mesmo uma causa de bloqueio processual no 
início da tramitação, sendo, em ambos os casos, uma causa de 
ineficácia das execuções;

b) Alargou aos advogados da possibilidade de desempenho das funções 
de agente de execução;

c) Possibilitou que o exequente destituísse livremente o agente de 
execução, sem necessidade de decisão judicial;

d) Previu uma ordem preferencial de realização da penhora (gradus 
executionis) a começar pelos depósitos bancários (cfr. artigo 834.º 
do CPC), sempre que seja possível obter informações sobre a sua 
existência, o que se nos afigura muito relevante, não só enquanto 
critério orientador de uma actuação do agente de execução mais 
eficiente, mas também porque assegura uma igualdade de tratamento 
de situações idênticas;

e) Criou a Comissão para a Eficácia das Execuções, enquanto “órgão 
independente da Câmara dos Solicitadores responsável em matéria 
de acesso e admissão a estágio, de avaliação dos agentes de exe-
cução estagiários e de disciplina dos agentes de execução”, nos 
termos do artigo 69.º-B do Estatuto da Câmara dos Solicitadores (de 
ora em diante simplesmente designado por ECS), cujos resultados 
atingidos nos primeiros 3 anos de actividade, constituem uma ver-
dadeira revolução na forma de analisar e monitorizar as execuções 
cíveis, e de disciplinar e fiscalizar a actividade dos agentes de exe-
cução;

f) Promoveu a abertura para a arbitragem institucionalizada no 
âmbito da acção executiva, prevendo-se a criação de centros de 
arbitragem voluntária com competência para a resolução de litígios 
resultantes do processo de execução e para a realização das dili-
gências de execução previstas na lei, assegurando ainda uma liga-
ção efectiva a sistemas de apoio a situações de sobreendividamento, 
nos termos a definir em regulamentação a aprovar (cfr. artigos 11.º 
a 18.º do Decreto-Lei n.º 226/2008).

Por último, pretendendo-se evitar acções judiciais desnecessárias, 
foi criada a Lista Pública de Execuções, na qual se regista o nome dos 
devedores que já não têm bens para pagar as suas dívidas (http://www.
citius.mj.pt/portal/execucoes/ListaPublicaExecucoes.aspx — a qual contava 
com 30.202 devedores até ao dia 30.09.2012) e, caso o contrato já tenha 
sido celebrado, recuperar o IVA pago relativo a contratos até 8.000€, pou-
pando tempo e dinheiro na instauração de uma acção judicial sem viabi-
lidade.
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4.   O RELEVANTE PAPEL DA COMISSÃO PARA A EFICÁCIA DAS EXE-
CUÇÕES (CPEE)

4.1.   A criação da CPEE enquanto concretização das Recomendações 
da CEPEJ e o lançamento dos seus alicerces entre 2009/2010

À CPEE 23 foi cometido o exercício das seguintes competências legais:

a) Emissão de recomendações sobre a eficácia das execuções e a 
formação dos agentes de execução;

b) Definição do número de candidatos a admitir em cada estágio de 
agente de execução;

c) Escolha e designação da entidade externa responsável pela elabo-
ração, definição dos critérios de avaliação e avaliação do exame de 
admissão a estágio de agente de execução.  À entidade externa 
escolhida e designada pela CPEE compete i) elaborar o exame 
anónimo de admissão a estágio de agente de execução (sobre o 
processo executivo), até ao número de candidatos a definir pela 
CPEE; ii) definir os critérios de avaliação dos agentes de execução 
estagiários; iii) avaliar o trabalho desenvolvido pelo estagiário durante 
os 10 meses de estágio e decidir pela aprovação e acesso à pro-
fissão;

d) Análise e decisão acerca dos impedimentos, escusas e suspeições 
dos Agentes de Execução;

23 Acerca da composição, competências legais, objectivos e resultados alcançados pela Comis-
são para a Eficácia das Execuções no triénio Março de 2009/Março de 2012, v. por todos, 
PAULA MEIRA LOURENÇO, “A Comissão para a Eficácia das Execuções”, in Scientia Iuridica, 
Tomo LVIII, n.º 317, Janeiro-Março, 2009, pp. 129-157; “Les nouveautés législatives du 
Décret-loi n.º 226/2008, du 20 Novembre: le renforcement du rôle de l`agent d’exécution 
portugais et la création de la Commission Pour l`Efficacité des Exécutions”, Éditions Juridiques 
et Techniques, Paris, 2009, pp. 285-293; “As Tecnologias de Informação e a Comissão para 
a Eficácia das Execuções: em busca de maior celeridade, eficiência, rigor, qualidade e trans-
parência”, in Interface — Administração Pública, N.º 57, Janeiro, 2011, pp. 25-32; “Du droit 
à l`exécution au droit de l`exécution”, in “Actes du Colloque International de Sibiu (Roumaine) 
— 13-14-25 Mai 2009 — l`Europe judiciaire: 10 ans après le conseil de Tampere; le droit de 
l`exécution — perspectives transnationales”, Éditions Juridiques et Techniques, Paris, 
p. 167-172; “A relevância do papel da Comissão para a Eficácia das Execuções no sistema 
português”, in I Jornadas de Direito Processual Civil — Olhares Transmontanos, obra colec-
tiva organizada pelo Juiz de Direito do Tribunal Judicial de Valpaços, Dr. José Alves Esteves, 
Valpaços, Novembro, 2011, pp. 233-246; “O Papel da Comissão para a Eficácia das Execu-
ções”, in Boletim da Ordem dos Advogados, n.º 85, Dezembro, 2011, pp. 64-65; “A Relevân-
cia da Participação dos Cidadãos e das Empresas na Comissão para a Eficácia das Execu-
ções”, in Revista Indústria — Revista de Empresários e Negócios, da CIP — Confederação 
Empresarial de Portugal, n.º 90, pp. 52-53; “The Portuguese system of control over the pro-
fession of enforcement agent, in compliance with criteria defined by the European Commission 
for the Efficiency of Justice”, in “Efficiency of enforcement proceedings of court judgments 
and acts of other official authorities”, Publications of the International Scientific Conference, 
June 8-11 2011, Kazan, Federal University, 2011, pp. 291-306.
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e) Destituição dos Agentes de Execução;
f) Disciplina dos Agentes de Execução — recepção das queixas 

acerca da actividade dos Agentes de Execução, seu tratamento 
e análise, podendo resultar no arquivamento das participações 
ou na instauração, instrução de processos disciplinares e aplica-
ção das respectivas penas disciplinares (à semelhança da Agên-
cia de Supervisão Financeira dos Agentes de Execução da 
Holanda);

g) Fiscalização e inspecção dos Agentes de Execução (uma vez mais, 
à semelhança da sua congénere holandesa).

O exercício destas competências legais seria assegurado pelo Plenário 
(11 Membros), pelo Grupo de Gestão (5 Membros) e por uma assessoria 
técnica (a determinar consoante as necessidades), cuja composição e modos 
de funcionamento podemos sintetizar no seguinte quadro:

Fig. 2 — Composição e modos de funcionamento da CPEE

1 PRESIDENTE PLENÁRIO (reuniões bimensais):
GRUPO DE GESTÃO
(reuniões semanais):

Triénio 2009/2012: 
Mestre Paula 

Meira Lourenço;
Triénio 2012/2015: 
Dr. Hugo Marques 

Lourenço

Presidente da CPEE
(sujeito ao regime de acumulação, incompatibili-

dades e impedimentos aplicável ao titular de 
cargo de direcção superior de 1.º grau da 

Administração Pública)

Presidente da 
CPEE

Conselho Superior da Magistratura

Presidente do 
Colégio de Espe-

cialidade dos 
Agentes de Exe-

cução

Membro do Governo responsável pela área 
da Justiça

3 Membros esco-
lhidos pela Presi-
dente da CPEE e 
votados favora-
velmente pelo 

Plenário (sujeitos 
ao regime legal de 

acumulação, 
incompatibilidades 
e impedimentos 

aplicável ao titular 
de cargo de direc-
ção intermédia de 
1.º grau da Admi-
nistração Pública)

Membro do Governo responsável pela área 
das Finanças
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1 PRESIDENTE PLENÁRIO (reuniões bimensais):
GRUPO DE GESTÃO
(reuniões semanais):

Membro do Governo responsável pela área 
da Segurança Social

Presidente da Câmara dos Solicitadores

Bastonário da Ordem dos Advogados

Presidente do Colégio de Especialidade dos 
Agentes de Execução

1 Vogal designado pelas associações repre-
sentativas dos consumidores e utentes dos 
serviços de Justiça: DECO, União Geral dos 
Consumidores, Associação de Consumido-
res de Portugal e Federação Nacional das 

Cooperativas de Consumidores, FCRL

2 Vogais designados pelas Confederações com 
assento na Comissão Permanente de Concerta-

ção Social do Conselho Económico e Social:
CAP, CCP, CIP, CTP, CGTP-IN, UGT

(Fonte: CPEE)

Atenta as competências legais e a sua composição, importa compreender 
os motivos que subjazem à criação da CPEE.

Em primeiro lugar, a criação da CPEE enquanto órgão público, demo-
crático, independente (sem tutela governamental), pluralista, corresponde à 
execução em Portugal das seguintes Recomendações da CEPEJ:

a) Recomendações n.os 3, 4 e 8 da CEPEJ, constantes da Reco-
mendação (2003) 17 do Comité de Ministros aos Estados Membros 
sobre as execuções cíveis:

“3.  No recrutamento de Agentes de Execução devem ser tidos 
em conta os standards morais, os conhecimentos legais e a forma-
ção dos candidatos em Direito e em processos.  Para tal, devem 
ser sujeitos a avaliação que permita aferir dos seus conhecimentos 
teóricos e práticos;

4.  Os agentes devem ser honrados e competentes no exercí-
cio dos seus deveres legais e devem actuar de acordo com altos 
standards profissionais e éticos.  Devem ser imparciais na sua 
actuação em relação às partes e sujeitos a uma selecção e avalia-
ção, que pode incluir controlo judicial”; (…)

8.  Os Agentes de Execução devem frequentar formação inicial 
e contínua de acordo com objectives e finalidades bem estruturados 
e definidos com clareza (sublinhado nosso).”
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b) Das Linhas de Orientação n.os 25, 26, 78 e 81, inseridas no 
documento As Linhas de Orientação para a Execução das Reco-

mendações da CEPEJ sobre a Eficácia das Execuções:

“25.  Para uma justa aplicação da Justiça, é importante garan-
tir a qualidade dos Agentes de Execução.  Os Estados Membros 
devem proceder à sua acreditação apenas se os candidatos têm 
perfil e formação compatível com a complexidade da função.  Uma 
formação de elevada qualidade dos profissionais é muito importante 
para o bom desempenho do serviço de Justiça e para aumentar a 
confiança dos utentes no seu sistema judicial;

26.  Deve ser exigida formação contínua obrigatória aos Agen-
tes de Execução;”

78.  As autoridades responsáveis pela supervisão e/ou controlo 
dos Agentes de Execução têm um importante papel ao garantir a 
qualidade dos serviços de execução.  Os Estados Membros devem 
assegurar que as execuções são avaliadas periodicamente.  Esta 
avaliação deve ser feita por uma entidade externa em relação aos 
órgãos de execução (como os órgãos profissionais).  Os Estados 
Membros devem definir com clareza os procedimentos de controlo 
a serem efectuados durante as inspecções”.

81.  A disciplina deve ser assegurada por uma entidade inde-
pendente (sublinhado nosso).”

Em segundo lugar, a experiência vivida entre 2003-2009 deixou-nos uma 
lição: é muito fácil criticar o novo regime legal da acção executiva de 2003, atirar 
a “culpa” para cima de terceiros e pensar numa nova lei.  O que é realmente 
difícil, mas seguramente mais eficaz, é colocar o sistema legal a funcionar (law 
in action) e só depois efectuar uma rigorosa análise de impacto legislativo e 
financeiro, contando para tal com a participação de todos os interessados na 
acção executiva: os responsáveis políticos, os operadores judiciários (aqueles 
que prestam o serviço público de Justiça) mas também com as empresas e os 
cidadãos (quem recebe o serviço público), até porque a complexidade e a trans-
versalidade da actual sociedade implica, inelutavelmente, que contemos com a 
participação da sociedade civil — em suma, a cooperação entre todos é actual-
mente indispensável.  Foi por isso que nasceu o PLENÁRIO DA CPEE.

Em terceiro lugar, com a possibilidade de entrada dos advogados para 
o exercício das funções de Agente de Execução (entre 2003-2008 apenas os 
solicitadores podiam ser Agentes de Execução, tendo tomado o nome de 
Solicitadores de Execução), importava assegurar o princípio de igualdade de 
tratamento de todos os Agentes de Execução (independentemente de se 
tratar de solicitador ou advogado, até porque as funções de Agente de Exe-
cução são bem distintas das de advogado ou solicitador), assegurando a 
entrada do n.º necessário de Agentes de Execução tendo em vista encurtar 
o tempo de duração média de uma acção executiva, e que o acesso à pro-
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fissão fosse feito através de uma exigente e rigorosa selecção e avaliação 
dos candidatos (competência do PLENÁRIO DA CPEE), a par de uma efectiva 
disciplina e fiscalização dos Agentes de Execução em exercício da actividade, 
que tinha de ser garantida por um órgão executivo e uma equipa de técnicos.  
Assim nasceu o GRUPO DE GESTÃO DA CPEE E A SUA ASSESSORIA TÉCNICA 
(técnicos e peritos), que também seriam o suporte do exercício de competên-
cias legais do PLENÁRIO DA CPEE.

Atendendo a que se tratava do primeiro órgão público independente em 
Portugal que iria estar totalmente dedicado à implementação na prática da reforma 
da acção executiva, por um lado, e à formação inicial, deontologia e ética, disci-
plina e fiscalização do exercício de funções públicas pelos Agentes de Execução, 
por outro, a CPEE, entre 2009 e 2010 ergueu de raiz os alicerces da sua actua-
ção no sentido de assegurar a independência, a isenção, a imparcialidade, a 
qualidade, a eficiência, a responsabilidade e a transparência na prossecução da 
sua actividade, sendo de destacar os seguintes provas desse alinhamento:

a) Criação de um logótipo próprio e seu registo junto do Instituto Nacio-
nal da Propriedade Intelectual — Junho de 2009;

b) Desenvolvimento e abertura ao público de um sítio oficial na Internet 
— http://www.cpee.pt — Junho de 2009;

c) Aprovação de um Cartaz e de um Folheto Electrónico informativo, e 
sua divulgação ao público através de distribuição junto dos tribunais, 
repartições de finanças e serviços de segurança social, e disponibili-
zação em http://www.cpee.pt/publicacoes/ — Junho/Julho de 2009;

d) Aprovação do REGULAMENTO INTERNO DE FUNCIONAMENTO DA CPEE e 
sua divulgação ao público em http://www.cpee.pt/publicacoes/ 
— Julho de 2009;

e) Aprovação do PROGRAMA DE ACÇÃO E LINHAS DE ORIENTAÇÃO DA CPEE 
PARA O TRIÉNIO 2009/2012, e sua divulgação ao público em http://www.
cpee.pt/publicacoes/, no qual se pode identificar os seus 3 objectivos 
estratégicos (Setembro de 2009):

(i) Objectivo I — Promover a eficácia das execuções: Celeridade 
e eficiência, através do processo electrónico;

(ii) Objectivo II — Aumento do nível de formação técnica e deon-
tológica dos Agentes de Execução, reforçando a sua disciplina 
e promovendo a dinamização do E-Agente de Execução;

(iii) Objectivo III — Assegurar a divulgação da CPEE;

f) Participação na elaboração do MANUAL DE PERGUNTAS E RESPOSTAS 
SOBRE A ACÇÃO EXECUTIVA E COMPILAÇÃO DA LEGISLAÇÃO, em co-auto-
ria com a Direcção-Geral da Política de Justiça do Ministério da 
Justiça, disponibilizado ao público em Setembro de 2009 nos res-
pectivos sítios na Internet, tendo uma edição impressa sido feita pelo 
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Ministério da Justiça e distribuída gratuitamente a diversos operado-
res judiciários a partir de Dezembro de 2009;

g) Aprovação do MANUAL DE PROCEDIMENTOS DE APRECIAÇÃO LIMINAR E DE 
PROCESSO DISCIPLINAR DO AGENTE DE EXECUÇÃO 2009/2012, e sua 
divulgação ao público em http://www.cpee.pt/publicacoes/ — Dezembro 
de 2009;

h) Aprovação do MANUAL DE PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO DA ACTIVI-
DADE DO AGENTE DE EXECUÇÃO 2009/2010 (Novembro de 2009) e do 
Manual de Procedimentos de Fiscalização da Actividade do Agente 
de Execução 2011/2012 (Janeiro de 2011), e sua divulgação ao 
público em http://www.cpee.pt/publicacoes/.

4.2.   Os resultados alcançados pela CPEE no 1.º triénio de actividade 
(Março/2009-Março/2012)

No que respeita ao exercício das competências legais importa destacar, 
como balanço da actividade da CPEE nos seus primeiros três anos de actividade:

a) Divulgação e discussão pública das questões relativas à eficácia das 
execuções — organização de 2 Conferências Internacionais — em 
Junho de 2010 (Lisboa) e em Setembro de 2011 (Espinho), dispo-
nibilização das intervenções ao público em http://www.cpee.pt;

b) Participação em 72 Conferências, Formações e Acções de Divulgação;
c) Integração de Membros da CPEE em 7 Grupo de Trabalho relativos 

à acção executiva;
d) Participação na elaboração de diplomas legais e portarias regula-

mentares relativas à acção executiva e à CPEE, quer através da 
emissão de Pareceres (sete), quer através da elaboração do Projecto 
de Portaria n.º 2/2012, de 2 de Janeiro (Regulamenta o acesso 
electrónico da CPEE ao CITIUS e ao SISAAE, para o exercício das 
competências legais da CPEE, reforçando a actividade de um órgão 
público ao serviço das execuções cíveis desde 31/03/2009);

e) Monitorização da execução prática do regime legal da acção execu-
tiva previsto no Decreto-Lei n.º 226/2008, beneficiando da coopera-
ção entre os Membros do Plenário da CPEE, tendo em vista a 
emissão das recomendações sobre a eficácia das execuções e a 
formação dos Agentes de Execução;

 Tendo em vista a emissão das recomendações para a eficácia das 
execuções e para a formação dos Agentes de Execução, a CPEE 
adoptou a seguinte metodologia:

(i) Identificação dos problemas e sua análise;
(ii) Elaboração dos critérios de análise, tendo em conta os critérios 

da CEPEJ;
(iii) Análise anual dos dados;
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(iv) Recolha de contributos junto dos Membros da CPEE e dos 10 
Agentes de Execução Fiscalizadores da CPEE;

(v) Convite dirigido aos Agentes de Execução para participar e 
recepção do contributo de 100 Agentes de Execução;

(vi) Promoção do amplo debate junto do público em geral, no âmbito 
da organização das 2 Conferências Internacionais e um 
Workshop.

 No dia 13.07.2010, a CPEE emitiu 93 Recomendações (v. RECOMEN-
DAÇÕES PARA A EFICÁCIA DAS EXECUÇÕES DA CPEE 2009/2010, dispo-
nível no sítio da CPEE na Internet).  Porém, em Novembro de 2011, 
da monitorização destas 93 Recomendações da CPEE resultou que: 
i) apenas 24,5% das recomendações da CPEE sobre a eficácia das 
execuções tinham sido executadas, encontrando-se 75,4% das reco-
mendações em falta, na sua maioria da responsabilidade do Minis-
tério da Justiça e da Câmara dos Solicitadores; ii) apenas 12,5% 
das recomendações da CPEE sobre a formação dos Agentes de 
Execução tinham sido executadas, encontrando-se 87,4% das reco-
mendações em falta, integralmente da responsabilidade da Câmara 
dos Solicitadores, razão pela qual no dia 22.11.2011 a CPEE emitiu 
105 Recomendações (72 para a eficácia das execuções e 33 para 
a formação dos Agentes de Execução), sendo que apenas 31 são 
novas recomendações, pois a sua maioria correspondia a medidas 
por executar desde 2010 (cfr. RECOMENDAÇÕES PARA A EFICÁCIA DAS 
EXECUÇÕES DA CPEE 2011/2012, disponível no sítio da CPEE na 
Internet).

f) Possibilidade de admissão de mais 850 Agentes de Execução no 
mercado, permitindo o acesso aos advogados (até 2009 as funções 
de Agente de Execução só eram exercidas por solicitadores), con-
corrência que assegura um aumento da qualidade de prestação do 
serviço público;

g) Maior rigor, exigência e qualidade na selecção dos candidatos ao 
estágio de agente de execução, contando aqui com a excelente 
cooperação da Escola de Direito de Lisboa da Universidade Católica 
Portuguesa (2009 e 2010) e da Faculdade de Direito da Universidade 
Nova de Lisboa (2012).  Já entraram na profissão 660 novos Agen-
tes de Execução (advogados e solicitadores).

h) Flexibilidade na decisão acerca dos pedidos de Agentes de Execu-
ção para não receberem novos processos: 222 deliberações favo-
ráveis, relativamente a 148 Agentes de Execução (os motivos são 
vários: “gozo de férias”, “problemas de saúde”, “a cessação de acti-
vidade como agente de execução”, dar “andamento dos processos 
antigos” e “a necessidade de reorganizar o escritório”;

i) Emissão de 26 pareceres acerca da reinscrição como agente de 
execução;
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j) Decisão de 109 pedidos de apreciação de impedimentos, suspeições 
e escusas, relativamente a 74 Agentes de Execução;

k) Destituição de 6 Agentes de Execução com fundamento em actuação 
processual dolosa ou negligente ou em violação grave de dever que 
lhes seja imposto;

l) Recepção de 2.584 Queixas relativas à actividade dos Agente de 
Execução, tendo sido apreciadas 396 Participações (71 deliberações 
de arquivamento e 297 deliberações de instauração de processo 
disciplinar), encontrando-se 2.188 Queixas pendentes.

 A análise das Participações ficou prejudicada devido à absoluta falta 
de assessoria técnica nos anos de 2010, 2011 e até ao final de Março 
de 2012, sendo na prática feita, em cumulação de funções, pelos 3 
Membros do Grupo de Gestão em exclusividade de funções, para que 
a CPEE não parasse (cfr. 3.º RELATÓRIO ANUAL DE ACTIVIDADES DA 
COMISSÃO PARA A EFICÁCIA DAS EXECUÇÕES (1 DE ABRIL DE 2011/6 DE 
MARÇO DE 2012), disponível ao público no sítio da CPEE na Internet);

 O aumento exponencial do n.º de Queixas entradas na CPEE alcan-
çou o seu auge entre 2011 e o início de 2012, como se pode veri-
ficar no seguinte quadro:

 Fig. 3 — Evolução do n.º de queixas entradas por mês 
entre Abril de 2011 e Fevereiro de 2012
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m) Aplicação de 27 medidas cautelares: suspensão preventiva de 22 
Agentes de Execução, com bloqueio de acesso às contas-clientes; 
suspensão de 5 Agentes de Execução de receber novos processos;
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n) Instauração de 297 Processos Disciplinares a 117 Agentes de Exe-
cução e aplicação das respectivas penas disciplinares;

o) Aplicação das penas disciplinares de expulsão a 3 Agentes de Exe-
cução, e de suspensão de funções a 1 Agente de Execução;

 Fiscalizações e inspecção de 731 Agentes de Execução (n.º total de 
Agentes de Execução em Junho de 2011) — 105 Agentes de Execução 
presencialmente, e 626 Agentes de Execução de forma electrónica.

 Até ao dia 31.03.2012, a CPEE contou apenas com o empenho e 
dedicação dos Membros do Plenário e do Grupo de Gestão, e de 
9 Agentes de Execução seleccionados para efectuarem a fiscalização 
de outros Agentes de Execução, deslocando-se aos seus escritórios, 
em regra, por mais de um dia.  Assim se compreende que se encon-
trassem pendentes de análise 600 fiscalizações, devido à falta de 
financiamento e assessoria técnica nos anos de 2009, 2010, 2011 
e primeiro trimestre de 2012 (cfr. 3.º RELATÓRIO ANUAL DE ACTIVIDADES 
DA COMISSÃO PARA A EFICÁCIA DAS EXECUÇÕES (1 DE ABRIL DE 2011/6 DE 
MARÇO DE 2012), disponível ao público no sítio da CPEE na Internet);

p) Distinção de 8 Agentes de Execução pela sua boa prestação de 
serviço público (informação disponível ao público no sítio da CPEE 
na Internet até 31.03.2012);

q) Elaboração de 3 Relatórios Anuais de Actividade, disponíveis ao 
público no sítio da CPEE na Internet;

r) Celebração de 7 Protocolos de Cooperação com as seguintes enti-
dades públicas: em 2010 com a Direcção-Geral da Política de Jus-
tiça do Ministério da Justiça, o Instituto Superior de Ciências Sociais 
e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa, o Instituto de Tecno-
logias de Informação na Justiça, o Colégio de Especialidade dos 
Agentes de Execução; e em 2011 com o Departamento de Investi-
gação e Acção Penal (DIAP) de Lisboa, o DIAP de Coimbra e o 
DIAP do Porto.

4.3.  A urgente necessidade de executar as Recomendações da CPEE

Como acima se esclareceu, a emissão das 105 recomendações da CPEE 
para a eficácia das execuções e para a formação dos Agentes de Execução, 
aprovadas por unanimidade pelas 18 entidades com assento no Plenário da 
CPEE, baseou-se:

a) Numa análise exaustiva, criteriosa e científica, feita atendendo a 10 
critérios de avaliação do sistema de execuções cíveis: a movimen-
tação processual, o critério organizacional, o critério financeiro, 
o critério da implementação das soluções tecnológicas, o critério 
funcional, os Agentes de Execução, o estágio dos Agentes de Exe-
cução, a conduta disciplinar dos Agentes de Execução, os dados 
provenientes da fiscalização feita aos Agentes de Execução e as 

7
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Recomendações da CEPEJ, da Associação Internacional dos Agen-
tes de Execução e as constantes do Memorando de Entendimento 
celebrado entre o Estado português e a Comissão Europeia-Banco 
Central Europeu-Fundo Monetário Internacional;

b) Na recolha das sugestões feitas nas 2 Conferências Internacionais 
organizadas pela CPEE em 2010 e 2011.

Assim sendo, parece-nos que a avaliação de impacto legislativo e finan-
ceiro sucessivo, que precedeu a emissão de Recomendações da CPEE, deve 
constituir a base da actuação prática das entidades públicas que têm a res-
ponsabilidade de colocar a funcionar, na prática, as soluções legais de 2008, 
pois muitas delas ainda não saíram do papel, em especial, as que implicam 
desenvolvimentos informáticos, e que estão a cargo do Ministério da Justiça, 
enquanto gestor do sistema informático CITIUS, e da Câmara dos Solicitado-
res, que gere o sistema informático SISAAE.

Aliás, de entre as 105 Recomendações da CPEE, parece-nos que 
importa proceder à execução, o quanto antes, das seguintes 20 Reco-
mendações (cfr. RECOMENDAÇÕES PARA A EFICÁCIA DAS EXECUÇÕES DA CPEE 
2011/2012, disponível no sítio da CPEE na Internet):

1)  Rec. 2 — Portaria que define os termos da venda em leilão 
electrónico (membro do Governo responsável pela área da justiça — cfr. 
artigo 907.º-B do CPC);

2)  Rec. 4 — Despacho conjunto de fixação da dotação máxima 
anual destinada *a assessoria técnica da CPEE, relativamente ao ano 
de 2013 (membros do Governo responsáveis pelas áreas das Finanças 
e da Justiça — cfr. o n.º 3 do artigo 69.º-F do Estatuto da Câmara dos 
Solicitadores, conjugado com a alínea c) do artigo 2.º do Decreto-Lei 
n.º 165/2009, de 22 de Julho).  Este despacho não é emitido desde 2009;

3)  Rec. 7 — Desenvolvimento do Perfil próprio da CPEE no CITIUS;
4)  Rec. 10 — Possibilidade de o Exequente substituir livremente 

um Agente de Execução, e designar outro, directamente no CITIUS;
5)  Rec. 11 — Possibilidade de o Autor prosseguir a imediata exe-

cução da sentença através do CITIUS;
6)  Rec. 14 — Previsão do pré-pagamento ao Agente de Execução 

do valor fixo da tarifa para a Fase 1 (a falta de pagamento da Fase 1 
ao Agente de Execução constitui uma das causas de paragem das exe-
cuções instauradas após 31.03.2009, quando não é justo que se lhe exija 
que avance com as diligências sem receber a provisão);

7)  Rec. 20 — Atribuição de poder regulamentar à CPEE em sede 
de disciplina e de fiscalização dos Agentes de Execução;

8)  Rec. 25 — Criação de um modelo eficaz de gestão dos tribu-
nais, electrónico, que assegure a qualidade da prestação de serviço 
público;
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9)  Rec. 26 — Adoptar sistemas informáticos de gestão de processos 
judiciais em todas as comarcas piloto, tendo como modelo o Projecto “X” 
da comarca da Grande Lisboa-Noroeste (Juízo de Execução de Sintra);

10)  Rec. 29 — Colocação de “informação e alarmes electrónicos 
automáticos” no CITIUS, que serão enviados à CPEE sempre que o 
processo executivo esteja parado há mais de X meses;

11)  Rec. 31 — Operacionalização da criação dos centros de arbi-
tragem da acção executiva prevista no Decreto-Lei n.º 226/2008, de 20 
de Novembro — tramitação das acções executivas dos litigantes de 
massa;

12)  Rec. 32 — Garantir uma relação efectiva entre os sistemas de 
apoio ao sobreendividamento (Portaria n.º 312/2009, de 30 de Março), 
e os centros de arbitragem da acção executiva, encaminhando-se as 
situações de sobreendividamento para os sistemas de apoio ao sobreen-
dividamento;

13)  Rec. 34 — Divulgar a possibilidade legal prevista no Decreto-Lei 
n.º 226/2008, de 20 de Novembro, de suspender os processos de exe-
cução submetidos a centros de arbitragem quando os mesmos digam 
respeito a devedores sobreendividados;

14)  Rec. 36 — Publicar um Decreto-Lei que permita à CPEE 
aceder de forma directa (sem intermediários) e electrónica aos proces-
sos executivos electrónicos, através do CITIUS e do SISAAE, para 
efeitos de fiscalização dos Agentes de Execução, e que determine o 
reforço institucional e a independência financeira da CPEE (ponto 7.3. 
do 1.º Relatório de Avaliação do Memorando de Entendimento com o 
Estado Português, de Setembro de 2011).  A publicação da Portaria 
n.º 2/2012, de 2 de Janeiro, elaborada com a participação da CPEE, 
constituiu a tentativa de concretização desta Recomendação, mas na 
presente data não existem dados disponíveis ao público que nos per-
mitam afirmar que as normas regulamentares aí previstas estejam, na 
prática, a ser aplicadas;

15)  Rec. 42 — Previsão da obrigatoriedade de prestação de infor-
mação pelos Agentes e Execução à CPEE, via automática, através de 
um formulário electrónico, a enviar mensalmente, contendo informação 
relativa aos montantes pecuniários depositados nas contas-cliente, con-
ciliação destas quantias com cada processo judicial a seu cargo (conci-
liação global), a conta corrente de cada processo judicial a seu cargo, e 
demais contabilidade do escritório;

16)  Rec. 43 — Assegurar que o processo electrónico seja constituído 
pelos mesmos actos, diligências e notificações no CITIUS/HABILUS e no 
SISAAE, através de i) mecanismos de sincronização em tempo real (para 
que os actos do agente de execução sejam vertidos no CITIUS/HABILUS, 
e os actos do juiz, mandatário judicial e oficial sejam vertidos no SISAAE); 
ii) uniformização do registo electrónico dos actos processuais no SISAAE 
e do tipo de acto visualizado no CITIUS/Habilus;
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17)  Rec. 44 — Assegurar a efectiva extinção das acções executivas 
pendentes por falta de bens do devedor por aplicação do n.º 6 do artigo 
833.º-B do CPC (inclusive em relação a processos anteriores a 2009), 
dado que milhares de execuções estão pendentes por falta de bens;

18)  Rec. 61 — Criação de meios electrónicos para conclusão dos 
processos pelo Agente de Execução directamente ao juiz, por oposição 
aos actos que devam ser remetidos à secretaria do Tribunal, evitando-se 
o entupimento dos tribunais com milhares de comunicações electrónicas 
de actos “não classificados” que originam tarefas inúteis ou a simples 
paragem dos processos;

19)  Rec. 69 — Disponibilização no CITIUS ou de um acesso elec-
trónico ao SISAAE, que permita ao Juiz, às partes, aos Mandatários 
Judiciais e à CPEE a visualização da conta-corrente dos processos 
executivos (conciliação entre a conta-cliente e os actos processuais 
praticados pelo Agente de Execução);

20)  Rec. 89 — Formação Contínua Obrigatória dos Agentes de 
Execução.

Em suma, parece-nos que urge proceder à execução destas 20 Reco-
mendações da CPEE, porque o país necessita urgentemente de revitalizar a 
sua Economia, e para tanto é fundamental assegurar um sistema de cobrança 
de dívidas eficaz.


