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1. Introdução 

Face ao reconhecimento generalizado da ineficiência e excessiva 

morosidade da ação executiva e das consequências negativas que esta acarreta ao 

funcionamento da economia, o legislador, no seguimento de uma tendência 

partilhada por outros países europeus, optou por adotar um modelo 

desjudicializado  de ação executiva1, mediante o recurso a um novo interveniente, 

o “agente de execução2”, a quem passou a incumbir a prática de atos executivos 

de natureza não jurisdicional, deixando para o juiz um papel de controlo do 

processo executivo. 

                                                
1 José Lebre de Freitas distingue quatro modelos de processo executivo de entre os existentes nas várias ordens 
jurídicas, no que respeita ao grau de intervenção do tribunal e do juiz: 1. intervenção do tribunal unicamente em caso 
de litígio, exercendo uma mera função de tutela, dando como exemplo extremo a Suécia, onde a execução se 
encontra confiada a um organismo administrativo e não judicial; 2. execução entregue a um funcionário que, embora 
de nomeação oficial, é contratado pelo exequente e que em certos casos atua extrajudicialmente (huissier de justice, 
em França, na Bélgica, no Luxemburgo, na Holanda e na Grécia); 3. execução entregue a um funcionário judicial 
pago pelo erário público, em que o processo é desjurisdicionalizado quando a execução é de sentença, exercendo o 
juiz uma função de controlo prévio quando a execução se baseia noutro título (de que são ex. a Alemanha e a 
Áustria); 4. direção de todo o processo entregue ao juiz, grupo este do qual Portugal fazia parte até à reforma de 2003 
e no qual se incluem Espanha e Itália – cfr., “Os Paradigmas da Acção Executiva”, in “Estudos Sobre Direito Civil e 
Processo Civil”, Coimbra Editora 2002, págs. 787 a 789. Roger Perrot observa, por sua vez, quanto ao papel do juiz, 
que os vários sistemas deixam transparecer duas conceções essencialmente distintas: “enquanto certas legislações 
fazem do juiz uma espécie de tutor permanente associado a todas as operações da execução, outras, ao contrário, só 
preveem a sua intervenção para dirimir os incidentes contenciosos a que aquelas operações possam dar lugar” – 
artigo publicado in “L’Éxecution des décisons de justice em matière civile”, Séminaire multilateral organizé par le 
Conseil de L’Europe en Cooperation avec La Fondation du Japon, Editions du Conseil de L’Europe, 1998, pag. 133 
(a tradução efetuada é da inteira responsabilidade da autora deste artigo). 
2 O “agente de execução” é definido pela Recommendation Rec (2003)17, do Comité des Ministres aux Etats-
Membres em matiére d’exécution des décisions de justice, como “toda a pessoa, seja um agente público ou não, 
autorizado pelo Estado a conduzir um processo executivo” – disponível in 
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=Rec(2003)17.  
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Tal reforma, concretizada pelo Decreto-Lei 38/2003, de 08 de março, veio 

a sofrer alterações de vulto com a publicação do Decreto-Lei 226/2008, de 20 de 

novembro, que, visando aperfeiçoar o modelo adotado e dotá-lo de maior 

eficácia, apostou na simplificação da tramitação e eliminação de procedimentos, 

dando mais um passo na desjudicialização da ação executiva, através da 

reformulação da figura do “agente de execução”, reforçando os seus poderes e 

competências e alterando o seu estatuto3. 

Uma das alterações mais polémicas da reformulação de tal figura respeita 

ao modo de cessação das suas funções, consistindo na atribuição da faculdade ao 

exequente de proceder à livre substituição do agente de execução, pelo nº6 do 

art.  808º do Código de Processo Civil,  em contraponto com a eliminação da 

destituição judicial anteriormente prevista no nº 4 do art.  808º. 

Decorridos cerca de três anos desde a entrada em vigor do Decreto-Lei 

226/2008, o Tribunal Constitucional foi,  finalmente, chamado a pronunciar-se 

sobre a eventual inconstitucionalidade de tal norma. E, apesar de toda a celeuma 

que tal questão havia já originado no decurso dos trabalhos e comentários que 

antecederam a publicação do DL226/20084, o Acórdão do Tribunal 

Constitucional nº 199/2012 de 24 de Abril de 2012 veio a concluir pela 

constitucionalidade de tal solução. Neste Acórdão, o Tribunal Constitucional 

(TC) considerou que a livre substituição do agente de execução por parte do 

exequente “não põe em causa a exigência constitucional de que todos têm direito 

                                                
3 O DL 226/2008 introduz alterações ao Estatuto da Câmara dos Solicitadores, submetendo os agentes de execução à 
fiscalização e ao poder disciplinar de um novo órgão independente, a Comissão para a Eficácia das Execuções 
(alíneas e) e f) do art. 69º-C, do ECS).   
4 Cfr., quanto às vozes a favor e contra tal solução no meio dos vários operadores Judiciários, “A Acção Executiva 
em Avaliação: Uma Proposta de Reforma”, Estudo do Observatório Permanente da Justiça Portuguesa, Centro de 
Estudos Sociais, Abril de 2007, págs. 234 a 26. Note-se ainda que, já então, Paulo Pimenta manifestava reservas 
quanto à própria possibilidade de nomeação do solicitador de execução pelo exequente, pelo facto de, em certas 
circunstâncias, poder levar a que a atuação do solicitador seja condicionada, pondo em causa a imparcialidade, 
isenção e equidistância que se lhe impõem pelos poderes públicos de que se encontra investido – “Reflexões Sobre a 
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a uma causa em que intervenham seja objeto de decisão em prazo razoável 

mediante um processo equitativo”. 

Com o presente artigo pretende-se discutir e analisar os principais 

argumentos invocados pelo Acórdão do TC para fundamentar tal juízo de 

constitucionalidade, procurando contribuir para uma reflexão sobre os 

fundamentos da sua decisão à luz da reflexão entretanto produzida . 

2. A fundamentação do Tribunal Constitucional: Acórdão nº 199/2012 

de 24 de Abril de 2012 

Resumidamente, o Acórdão do TC conclui que a norma em apreço não põe 

em causa a independência e a imparcialidade dos tribunais, baseando-se em duas 

ordens de razões: 

1º O agente de execução não exerce nem participa na função jurisdicional, 

e não integra o “tribunal”, enquanto órgão de soberania, sendo-lhe inaplicável 

o acervo de garantias que vinculam a função jurisdicional. 

2º A imparcialidade do órgão – o tribunal – mostra-se garantida pela 

atividade do juiz e não depende da atuação do agente de execução. A este está 

reservada uma outra função: a de tornar efetivo o crédito do exequente. Trata-

se, portanto de uma atuação que se justifica pelo interesse em dar pronta 

satisfação ao crédito do exequente, sendo exercida por um profissional liberal, 

sujeito a um especial estatuto profissional de caráter público. 

Mais se afirma, em tal Acórdão, que o poder de livre substituição do 

solicitador de execução, “ao aproximá-lo de uma relação de direito privado de 

mandato, vem impor a este órgão do processo executivo que atue em sintonia 

com o interesse do exequente, o que nada tem de constitucionalmente 

reprovável, tanto mais que, como consequência do seu carácter de profissional 

liberal,  a remuneração que o agente de execução aufere é aquela que respeitar 

                                                                                                                                                        
Nova Acção Executiva”, in Sub Judice, 29, Outubro/Dezembro 2004, “Reforma da Acção Executiva: da esperança à 
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aos serviços prestados”. Aí se conclui que a possibilidade de livre substituição 

do agente de execução pelo exequente, “não põe em causa, para além do 

admissível,  a independência e a imparcialidade que se mostram exigíveis ao 

agente de execução”. 

Os referidos fundamentos, em que o Tribunal Constitucional fez assentar o 

referido juízo de constitucionalidade, são altamente discutíveis, merecendo uma 

análise cuidada e mais aprofundada face ao regime da ação executiva atualmente 

em vigor, na sequência das alterações que lhe foram introduzidas pelo DL 

226/2008, muito em especial pela redistribuição de competências funcionais 

entre o agente de execução, o juiz de execução e a secretaria, operando, nas 

palavras de Elisabeth Fernandez5, uma desjudicialização completa da ação 

executiva, uma quase privatização da realização coerciva do direito. 

3. O direito a um processo equitativo e a ação executiva  

A Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia (2010/C 83/026), 

estabelece, no nº2 do seu art.  47º, que toda a pessoa tem direito a que a sua 

causa seja julgada de forma equitativa, publicamente e num prazo razoável, por 

um tribunal independente e imparcial,  previamente estabelecido por lei7.  

E o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, pronunciando-se sobre o 

nº1 do art.  6º do Convenção Europeia dos Direitos do Homem, reconheceu que a 

execução de uma decisão judicial faz parte integrante do direito fundamental a 

um processo equitativo consagrado em tal norma, recomendando que durante o 

                                                                                                                                                        
realidade” pág. 85.  
5 “A (pretensa) reforma da acção executiva”, Cadernos de Direito Privado, nº 26, Abril/Junho 2009, pág. 18.   
6 Publicada no Jornal Oficial da União Europeia de 30-03-2010, disponível in http://www.eur.lex.europa.eu.   
7 O direito a um processo equitativo, julgado por um tribunal independente e imparcial, havia já obtido igual 
consagração no  nº1  do  ar t .  6 º  da  Convenção  Europeia  dos  Dire i tos  do  Homem, no art. 14º do Pacto 
Internacional dos Direitos Civis e Políticos e no art. 10º da Declaração Universal dos Direitos do Homem. 
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processo executivo seja alcançado um justo equilíbrio entre o interesse do 

exequente e o interesse do executado8. 

O art.  20º da Constituição da Republica Portuguesa (CRP), por sua vez, ao 

consagrar o princípio fundamental do acesso ao direito e à tutela jurisdicional 

efetiva, envolve numa das suas múltiplas dimensões o direito a um processo 

equitativo  (nº4 da citada norma).   

Todo o processo – desde o momento do impulso da ação até ao momento 

da execução – deve estar informado pelo princípio da equitatividade, através da 

exigência do processo equitativo9.  Quanto a esta questão, a jurisprudência e a 

doutrina portuguesas têm vindo a assinalar duas vertentes no tratamento 

equitativo das partes no processo civil:  o princípio do contraditório e, no que 

especialmente aqui interessa discutir,  o princípio da igualdade processual ou de 

igualdade das armas ,  que se encontra conexionado com a particular garantia de 

imparcialidade do tribunal perante as partes .  

O princípio da imparcialidade dos tribunais, consagrado nos arts.  202º e 

203º da CRP, estabelece as funções de garantia e de independência dos tribunais. 

Durante muito tempo os juristas em geral menorizaram a ação executiva 

face à ação declarativa – visando esta a declaração do direito, tal implicava o 

respeito pelos princípios da igualdade e da equiparação das partes, enquanto que 

na acção executiva, encontrando-se o direito já declarado e certificado pelo 

título executivo, a respetiva tramitação era desenvolvida numa perspetiva de 

eficácia com vista à reparação do direito violado. 

 No processo executivo propriamente dito, como salienta Paulo Pimenta, a 

ideia de equiparação e igualdade entre o exequente e executado perdia muito do 

                                                
8 Cfr. “Recommendation REC(2003)17 do Comité des Ministres aux Etats Membres en matière d’exécution des 
décisions de justice”, em especial o ponto III.g. relativo aos princípios diretores aí plasmados – site do Conselho da 
Europa: https://wcd.coe.int/ViiewDoc.jsp?Ref=Rec(2003)17.  
9 Neste sentido, J. J. Gomes Canotilho e Vital Moreira, “Constituição da República Portuguesa Anotada, I Vol., 
Coimbra Editora, 2007, pág. 415. 
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seu significado, pois que, muito simplesmente, um era credor e outro devedor, 

tudo passando pelas diligências adequadas à satisfação do exequente10.  

Tal perspetiva tem vindo a sofrer alterações com o arrastar da ação 

executiva para o centro das preocupações judiciárias: por um lado, face ao 

relevo que o crédito tem vindo a assumir na economia internacional, aliado às 

crescentes dificuldades na cobrança coerciva de créditos, e ao reconhecimento de 

que a execução efectiva das decisões é tão importante quando a declaração do 

direito11,  e,  por outro lado, pelo maior peso que tem vindo a assumir a 

preocupação de assegurar a garantia dos direitos do executado e de terceiros. 

Miguel Teixeira de Sousa12,  aludindo à efetividade da tutela jurisdicional 

concedida pelos tribunais considera essencial,  no que toca ao processo 

executivo, a satisfação do crédito exequendo e mediante um processo equitativo, 

salientando que as garantias próprias do processo equitativo  – quer as relativas 

à independência e à imparcialidade do tribunal e dos demais órgãos de execução, 

quer a igualdade das armas e o respeito pelo contraditório – não podem deixar de 

vigorar no processo executivo .  

4. As competências e atribuições do agente de execução  

Mantendo na sua essência como verdadeira a asserção de que ao agente de 

execução não incumbem funções jurisdicionais, já que estas continuam 

reservadas ao juiz, o regime da ação executiva resultante da conjugação dos 

                                                
10 Cfr., neste sentido, Paulo Pimenta e outros autores, “O que fazer com a Reforma da Acção Executiva”, artigo 
disponível no site da Ordem dos Advogados, e elaborado no âmbito do VI Congresso dos Advogados Portugueses 
(2005) – http://www.oa.pt/Conteudos/Artigos/detalhe_artigo.aspx.  
11 Como refere M. Roger Perrot, a propósito do contraponto entre o “juridictio” e o “imperium”, a eficácia das 
instituições judiciárias assenta essencialmente em dois factores: na independência dos tribunais e na eficácia da 
justiça: “uma justiça sem eficácia não passa de um jogo de estética, não inspirando qualquer respeito (…), uma 
decisão que não seja executada, ou que o seja com dez anos de atraso, arrasta consigo o desaparecimento da 
autoridade do juiz” – cfr., “Les enjeux de l’exécution des décisions judiciaires em matiére civile”, artigo publicado in 
“L’Éxecution des décisons de justice em matière civile”, Séminaire multilateral organizé par le Conseil de L’Europe 
en Cooperation avec La Fondation du Japon, Editions du Conseil de L’Europe, 1998, págs. 12 e 13 (a tradução livre 
da autora deste artigo). 
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Decretos – Lei nº 38/2003, de 08 de março, e nº 226/2008, de 20 de Novembro, 

introduz alterações de tal modo profundas na repartição dos poderes atribuídos 

ao agente de execução, ao juiz de execução e às secretarias, que, como já é usual 

afirmar-se, nos encontramos verdadeiramente perante um novo paradigma da 

ação executiva. 

Tal redistribuição de competências pode ser sintetizada e analisada nos 

seguintes pontos, retratando, no seu conjunto, o papel actualmente reservado ao 

agente de execução: 

4.1. Ao agente de execução foi atribuída competência para a  prática de 

todos os atos de execução  (dentro das suas competências encontram-se 

abrangidos novos atos, alguns anteriormente reservados ao juiz e outros 

reservados à secretaria) – nº1 do art.  808º CPC. Nesta aceção se incluem o que 

habitualmente se designa por atos materiais de execução (citações, notificações, 

penhora, respetivo levantamento, suspensão da execução, liquidação dos créditos 

dos credores, etc.).  

4.2. Em simultâneo, foi-lhe confiado o  impulso e a gestão corrente do 

processo executivo ,  no âmbito das quais cabe ao agente de execução a tomada de 

uma série de decisões anteriormente confiadas ao juiz, nomeadamente a escolha 

dos bens sobre os quais irá incidir a penhora, a medida da mesma, a modalidade 

da venda e a fixação do valor base dos bens. 

No regime anterior ao DL 38/2003, o impulso e a promoção da execução 

pertencia ao exequente, em tudo quanto dizia respeito à indicação de bens a 

penhorar, à disponibilização dos próprios meios para efetuar a penhora e 

remoção de bens, até à determinação da modalidade da venda, sendo que, se em 

qualquer das fases do processo executivo falhasse tal impulso, o processo ficava 

a aguardar nos termos do art.  285º até à deserção da instância. Ao juiz, por sua 

                                                                                                                                                        
12 “A Reforma da Acção Executiva”, Lex Lisboa 2004, pág. 20, e “Aspectos Gerais da Reforma da Acção 
Executiva”, in Cadernos de Direito Privado, nº4 Outubro/Dezembro 2003, pág. 10. 
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vez, incumbia a determinação dos bens a penhorar, de entre os indicados pelo 

exequente, bem como a modalidade da venda e o valor base dos bens a ela 

sujeitos, ordenando os pagamentos, não sendo praticado qualquer ato executivo13 

que não fosse precedido de despacho judicial.  

Já no atual regime, tal como é sintetizado por Paulo Pimenta, o impulso do 

exequente reduz-se a pouco ou nada, “sendo que o agente de execução concentra 

em si,  e num único momento de raciocínio, a antiga promoção do exequente e a 

fiscalização do juiz, para logo de seguida levar à prática aquilo que ele próprio 

decidiu realizar14”. 

4.3. A transferência para o agente de execução das funções de apreciação 

liminar do requerimento executivo (incluindo a possibilidade de recusa do 

mesmo) – art.  811º CPC –, e de inscrição, controle e acesso ao registo 

informático de execuções – arts.  806º e 807º – (alterações introduzidas pelo DL 

226/208), veio completar o processo de “esvaziamento” das competências 

anteriormente atribuídas à secretaria judicial ,  confinadas agora a pouco mais do 

que a mera notificação dos despachos do juiz aos demais intervenientes 

processuais. 

No regime vigente, instaurada a execução pelo exequente mediante a 

apresentação do requerimento executivo, em regra por via eletrónica, esta 

prossegue inteiramente à margem e independentemente de qualquer ato da 

secretaria ou do juiz, incumbindo ao agente de execução, quer a apreciação 

prévia do requerimento executivo, quer do título executivo em que se sustenta – 

a possibilidade de recusa do requerimento executivo, até então confiada à 

secretaria é atribuída ao agente de execução, sendo este quem, após a análise 

liminar do título, incumbirá, em primeira linha, decidir se é de submeter o 

                                                
13 A realização material de tais atos encontrava-se confiada à secretaria, com recurso ainda a diversos intervenientes 
acidentais, como por exemplo, encarregado da venda por negociação particular (art. 905º, nº2), perito para avaliação 
dos bens penhorados (arts. 849º, nº2, e 886º-A, nº2), e depositário de bens penhorados (arts. 839º, nº1, e 848º, nº1). 
14 “Reflexões Sobre a Nova Acção Executiva”, local citado, pág. 84. 
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processo a despacho liminar ou de proceder à citação do executado ou ainda, se é 

caso de começar de imediato pela penhora de bens do executado. 

Com a deslocalização das competências até aí atribuídas à secretaria para 

o agente de execução, encontramo-nos, como refere Elisabeth Fernandez15, 

perante uma centralização do processo executivo no agente de execução .  

4.4. A circunscrição drástica das intervenções do juiz de execução16,  por 

via do DL 226/2008, atribuindo ao agente de execução17 a tomada de decisões 

anteriormente confiadas ao juiz, algumas das quais poderão ser reputadas como 

possuindo natureza jurisdicional18: poder de decidir ou propor ao juiz a decisão 

de redução para metade da parte penhorável ou a isenção da penhora de certos 

rendimentos do executado (ns. 4 e 5 do art.  824º do Código de Processo Civil 

(CPC)); decisão sobre o fracionamento do prédio nas hipóteses previstas no art.  

842º-A do CPC; autorização para venda antecipada dos bens nos casos previstos 

no art.  886º-C do CPC; competência para proceder ao levantamento da penhora 

nos casos previstos no nº2 do art.  827º19,  bem como nos casos previstos no art.  

847º do CPC20; sustação da execução nos termos dos arts.  870º e 871º, entre 

outros; a extinção da ação executiva, pois, embora por lei se produza 

“automaticamente” com a verificação de qualquer das causas previstas no nº1 do 

art.  919º do CPC, a partir do momento em que lhe é atribuída a incumbência de 

proceder à comunicação da mesma ao tribunal, será o agente de execução a 

avaliar quando se encontram reunidos os respetivos pressupostos; e o poder de 

aprovação das contas na prestação de facto por outrem, quando o exequente fizer 

                                                
15 Cfr., “A (pretensa) reforma da acção Executiva”, local citado, pág. 24. 
16 Cfr., neste sentido, Paula Costa e Silva, “Algumas Alterações de Fundo no Sistema Processual Civil”, in 
“Cadernos de Direito Privado”, nº 28, Outubro/Dezembro 2009, pág. 24. 
17 Embora com possibilidade de reclamação ou de impugnação para o juiz, tal como acontece com qualquer ato ou 
decisão do agente de execução (arts. 809º, nº1, al. c), e 824º, nº 8). 
18 Cfr., neste sentido, Elisabeth Fernandez, estudo e local citados, págs. 27. 
19 Penhora movida contra herdeiro, em que este, invocando que a penhora recaiu sobre bens que não tenha recebido 
da herança, solicite a sua substituição por bens da herança. 
20 Quando, por ato ou omissão que não sejam da responsabilidade do executado, não tenham sido realizadas 
quaisquer diligências para a realização do pagamento efetivo do crédito exequendo. 
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ou mandar fazer sob a sua direção e vigilância, abrangendo quer o custo da 

prestação, quer a liquidação da indemnização moratória que tenha sido pedida21 – 

arts.  936, ns. 1 e 2 e 937º, nº1, CPC.  

Ainda dentro deste âmbito, o agente de execução viu os seus poderes de 

investigação aumentados, procedendo às diligências necessárias à identificação e 

localização do executado e à identificação e localização de bens penhoráveis, 

sem necessidade de qualquer autorização judicial,  através da consulta direta das 

bases de dados da administração tributária, de identificação civil e da segurança 

social,  bem como das conservatórias de registo predial,  comercial e automóvel e 

outros registos ou arquivos semelhantes (art.  833º-A). 

4.5. Sobre o agente de execução recai atualmente o  poder de direção da 

ação executiva  – com o significado de que “a este cumpre decidir em cada 

momento qual o acto a praticar, qual a diligência a efectuar, se deve ou não 

ouvir o exequente e o executado, se deve aguardar a resposta de uma entidade 

pública ou o resultado de uma venda22” – e, desde as alterações introduzidas pelo 

DL 226/2008, sem o poder geral de controlo que até aí se encontrava a cargo do 

juiz. 

Com efeito, o legislador veio eliminar a referência contida no nº1 do art.  

809º ao “poder geral de controlo do processo” por parte do juiz, deixando clara a 

recusa de um juiz “supervisor”, sempre presente, ainda que à distância, com a 

função de sindicar a atuação de todos os intervenientes processuais, e pronto a 

intervir oficiosamente em defesa da legalidade. É de realçar, aliás, que o próprio 

afastamento da secretaria enquanto “tramitador” do processo eliminava já, por si 

                                                
21 Em apreciação ao projeto que esteve na base do DL 226/2008, José Lebre de Freitas chama a atenção para a 
discutível constitucionalidade de tal opção, pelo facto de se colocar nas mãos do agente de execução decisões de 
natureza jurisdicional que podem tornar-se definitivas, com grave prejuízo para o executado – cfr. “Apreciação do 
Projecto de diploma de Reforma da Acção Executiva”, in ROA, Ano 68, Vol. I, Jan.2008. 
22 Cfr., Mariana França Gouveia, segundo a qual, e sintetizando o poder de direção do processo executivo atribuído 
ao agente de execução, é este quem o conduz, o promove e o impulsiona – “Poder Geral de Controlo”, in Sub Júdice, 
Outubro/Dezembro 2004, “Reforma da Acção Executiva, da esperança à realidade”, págs. 18 e 21. 
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só, e em termos práticos, o elo de ligação do juiz ao processo, coartando-lhe a 

possibilidade de controlo dos atos aí praticados em tempo real. 

Assim sendo, com exceção dos incidentes declarativos (oposição de 

terceiros, oposição à execução e à penhora e reclamação de créditos), e de outras 

intervenções judiciais expressamente previstas na lei23 – art.  809º, nº1 –, a 

intervenção do juiz só ocorrerá quando provocada ,  mantendo-se por norma, à 

margem do processo executivo, só nele intervindo a solicitação do agente de 

execução, ou a requerimento do exequente ou do executado, ou ainda de algum 

terceiro cujas garantias sejam postas em causa por algum ato da execução. 

Verifica-se, portanto, que as funções e os poderes atribuídos ao agente de 

execução foram de tal modo reforçados que a ação executiva pode agora decorrer 

na íntegra, com penhora, venda de bens e pagamento ao exequente, sem que 

venha a ocorrer uma única intervenção do juiz24.  

4.6. O agente de execução deixou de se encontrar na dependência 

funcional  do juiz, eliminando-se, com o DL 226/2008, a referência anteriormente 

contida no art.  808º nº1, do CPC, à atuação do agente de execução “sob o 

controlo do juiz”, bem como a contida no art.  116º do Estatuto da Câmara dos 

Solicitadores quanto ao exercício das suas competências “sob a dependência 

funcional do juiz da causa”.  

O poder de destituição, com fundamento atuação processual dolosa ou 

negligente ou em violação de dever imposto pelo seu estatuto, até aí atribuído 

em exclusivo ao juiz do processo (nº4 do art.  808º do CPC), foi transferido para 

o órgão com competência disciplinar atuante sobre os agentes de execução – a 

Comissão para a Eficácia das Execuções (arts.  69º-B e 69º-C, als.  e) e f),  do 

Estatuto da Câmara dos Solicitadores, e art.  8º,  nº2 da Portaria nº 331-B/2009, 

                                                
23 No sentido de que o juiz de execução só pode intervir quando a lei lhe confere expressamente esse poder de 
intervenção, se pronuncia Paula Costa e Silva, estudo e local citados, pág. 26. 
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de 30 de março) –, atribuindo-se ao exequente a faculdade de “livremente 

substituir” o agente de execução (nº6 do atual art.808º). 

Por conseguinte, e não se questionando a opção do legislador pelo recurso 

à figura do agente de execução, o facto de se tratar de uma figura central do 

processo executivo cujo controle por parte do juiz surge como eventual e a 

posteriori  tornará prioritária a definição do respectivo estatuto, sobretudo 

quando por si passa a prática de uma serie de atos e especialmente a tomada de 

inúmeras decisões que contendem com interesses conflituantes do exequente e do 

executado. 

5. O estatuto do agente de execução  

As funções de agente de execução são atribuídas, em regra, a um agente de 

execução inscrito na Câmara dos Solicitadores, podendo ser desempenhadas por 

um oficial de justiça nos casos especialmente previstos na lei25.  

Embora o agente de execução, enquanto pessoa encarregada de executar as 

decisões judiciais e outros títulos executivos em matéria civil,  seja uma figura 

cada vez mais presente na maior parte dos países europeus, nos respetivos 

estatutos não logramos encontrar uma configuração uniforme26. 

                                                                                                                                                        
24 Como a tal propósito afirma Elisabeth Fernandez, a ação executiva foi pensada e estruturada para, em situações de 
normalidade, não carecer da intervenção do juiz de execução, procedendo-se por via deste sistema a uma verdadeira 
desjudicialização da justiça coerciva – “A (pretensa) reforma da acção executiva”, local citado, pág. 23 
25 Nomeadamente, nas execuções em que o Estado seja exequente (nº5 do art. 808º do CPC), nelas se incluindo as 
execuções por custas, em caso de inexistência de agente de execução inscrito ou registado na comarca e o exequente 
assim o requerer (nº4 do art. 808º), quando o exequente seja uma pessoa singular e a execução se destine à cobrança 
de créditos não resultantes da atividade profissional (art. 19º, nº1 do DL nº 226/2008), e no caso de o exequente 
gozar do benefício de apoio judiciário. 
26 Em matéria civil, a execução das decisões está confiada, na maior parte dos países da União Europeia, a “agentes 
de execução” com um estatuto público – funcionários nomeados e pagos pelo Estado e que exercem a sua atividade 
sob o controlo do juiz. Os “huissiers de justice” que praticam a sua profissão a título liberal constituem uma exceção. 
O estatuto liberal dos huissiers de justice começou por prevalecer essencialmente nos países do Benelux 
(Luxemburgo, Bélgica e Holanda) e na África Francófona. Os huissiers austríacos são funcionários, tal como os que 
exercem em Itália e o estatuto dos huissiers alemães é muito próximo dos “agentes de tesouro” franceses 
(funcionários ligados ao Ministério das Finanças). Em Espanha, os funcionários, denominados “agentes judiciais”, 
fazem parte da administração judiciária, agindo sob as ordens diretas do escrivão do tribunal, e sob a autoridade do 
juiz de execução. Na Polónia gozam de um estatuto híbrido que lhes deixa uma grande independência garantindo-
lhes um rendimento mínimo assegurado pelo Estado, ainda que a maior da sua remuneração seja paga pelas partes da 
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No sistema português, o agente de execução, cujo estatuto se encontra 

definido nos arts.  116º e ss. do Estatuto da Câmara dos Solicitadores (aprovado 

pelo Decreto-Lei nº 88/2003, de 26 de Abril,  com as alterações que lhe foram 

introduzidas pelo Decreto-Lei nº 226/2008) é um profissional liberal 

independente ,  cujas competências específicas  e demais funções que lhe forem 

atribuídas podem ser exercidas nos termos do referido Estatuto e da lei,  sob a 

fiscalização da Comissão para a Eficácia das Execuções  (art.  116º, do Estatuto).  

O agente de execução é designado pelo exequente (nº2 do art.  808º do 

CPC) ou pela secretaria (designação esta realizada por meios eletrónicos – art.  

811º-A, do CPC, nº5 do art.  5º,  e nº5 do art.  7º,  nº5 do art.  9º,  da Portaria nº 

331-B/2009, de 30 de Março) de entre os agentes de execução inscritos na 

Câmara dos Solicitadores.  

Praticando atos executivos, o agente de execução exerce verdadeiros 

poderes de autoridade27,  encontrando-se sujeito a deveres estatutários 

específicos e a um estreito regime de incompatibilidades, impedimentos e 

suspeições (arts.  120º e 121º, ECS), em conformidade com a natureza pública da 

função da administração da justiça em que participa, configurando-se como um 

novo auxiliar da justiça28.  Miguel Teixeira de Sousa não hesita em qualificá-lo 

                                                                                                                                                        
execução. Contudo, desde 2004 que se desenha uma tendência geral no sentido da privatização de toda ou de parte 
dos serviços de execução, de que são exemplo Portugal e a Bulgária (nos quais se encontram os dois tipos de agentes 
de execução: agentes de execução funcionários do Estado e agentes de execução com um estatuto privado) e a 
Eslováquia (onde actualmente a execução das decisões se encontra confiada em exclusividade a um agente com um 
estatuto privado) – cfr., quanto à caracterização dos agentes de execução nos diferentes países, Alexandre Mathieu-
Fritz, “Les Huissiers de Justice”, pág. 230, e Joaquím Bayo Delgado, “Les Acteurs de L’Exécution”, e Robert Waltr, 
“Les Agens d’Execution”, artigos publicados in “L’exécution des decisions de justice em matière civile”, Séminaire 
Multilateral (…), respectivamente, pags. 21 e 119, e ainda “L’ Execution des Decisions de Justice em Europe” – Les 
Études de la CEPEJ – nº8, in http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/Execution/defaut.  
27 Cfr., neste sentido, entre outros, José Lebre de Freitas, “Agente de Execução e Poder Jurisdicional”, in THEMIS, 
Revista da FD da UNL, Ano IV- Nº7, 2003, pág. 26. 
28 Na denominação da Union Internationale des Hussiers de Justice (UJHJ), o agente de execução “é um auxiliar da 
justiça que recebeu do Estado a missão de executar os títulos executivos em situação de monopólio. Beneficiando de 
uma delegação do poder público para executar as decisões judiciais e outros títulos executivos, se necessário, com 
recurso à força pública. A sua dupla qualidade, detentor de uma parcela de autoridade pública sob um estatuto de 
profissional liberal, constitui ao mesmo tempo uma garantia de independência, responsabilidade e eficácia” – cfr., 
“Présentation de position – L’huissier de Justice en Europe” Dezembro/2010, artigo apresentado pela Union 
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como um órgão da execução ,  a par do juiz de execução, exercendo o poder 

executivo do Estado – no desempenho da sua função para-jurisdicional,  exerce 

prorrogativas de poder público –, isto sem prejuízo de os seus atos e decisões 

poderem ser impugnados pelo juiz de execução29.  

Cabendo a designação do agente de execução, em primeira linha, ao 

exequente, e sendo este igualmente responsável pelo pagamento da respetiva 

remuneração30, a faculdade que agora lhe é atribuída de proceder à sua livre 

substituição, tem levado a doutrina a pronunciar-se pela caracterização da 

relação entre o exequente e o agente de execução como um contrato de prestação 

de serviços, na modalidade de mandato atípico  (art.  1170º CC),  em particular 

como mandato sem representação, em que o mandatário/agente de execução age 

em nome próprio sob a sua própria responsabilidade, embora por conta de outrem 

(art.  1180º CC)31. 

Chama-se a atenção para o facto de tal livre revogabilidade se encontrar 

prevista unicamente a favor do mandante/exequente e já não do agente de 

execução que, após aceitar a designação, apenas poderá pedir escusa do 

exercício das suas funções nos casos expressamente previstos no nº3 do art.  122º 

do Estatuto da Câmara dos Solicitadores ou renunciar ao mandato no caso de a 

                                                                                                                                                        
Internationale des Huissiers de Justice, disponível no site da Comissão Europeia para a Eficácia da Justiça 
(http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/Execution/defaut.) 
29 Cfr., “Novas tendências de desjudicialização na Acção Executiva: o Agente de Execução como órgão da 
Execução”, in “Cadernos de Direito Privado – I Seminário dos Cadernos de Direito Privado – O Processo Civil entre 
a Justiça e a Celeridade”, Numero Especial 01/Dezembro de 2010, págs. 4 a 8. 
30 A remuneração é suportada pelo exequente, embora integre as custas de parte que tenha a receber do executado – 
nº3 do art. 13º da Portaria nº 331-B/2009, e art. 455º do CPC. 
31 Cfr., quanto ao regime atual, José Alves de Brito, “Inovações introduzidas ao estatuto do agente de execução pelo 
DL nº 226/2008, de 20.11 (simplificação da acção executiva)”, in Sciencia Iuridica, Jan/Março 2009, Tomo LVIII-Nº 
317, pág. 164; Miguel Teixeira de Sousa, “Novas tendências de desjudicialização na acção executiva: o agente de 
execução como órgão de execução”, local citado, pág. 6; e Elisabeth Fernandez, “A (pretensa) reforma da acção 
Executiva”, revista citada, pág. 27. No âmbito do regime resultante do DL nº 38/2003, José Lebre de Freitas e 
Carlos Lopes do Rego já se haviam pronunciado no sentido de que só o facto de ao exequente não ter sido então 
atribuído o poder de denunciar o contrato permitia afastar a qualificação (ou descaracterizar) a relação estabelecida 
entre o exequente e o solicitador de execução como um contrato de prestação de serviços de direito privado – quanto 
ao primeiro, in “Agente de Execução e Poder Jurisdicional”, local citado, pág. 26, e, quanto ao segundo, 
“Comentários ao Código de Processo Civil”, Vol. II, 2ª ed., 2004, pág. 19. 
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exigência de provisão por conta de honorários e despesas não for satisfeita (nº2 

do art.  111º do ECS). E é esta faculdade de livre revogabilidade que aqui se 

questiona, por contender com o papel simultaneamente atribuído ao agente de 

execução, enquanto detentor dos poderes de impulso, gestão e direção da ação 

executiva, chegando-se finalmente à questão que motivou a presente reflexão e 

que é objeto do presente artigo. 

6. (In)constitucionalidade da sua livre destituição por parte do exequente  

O regime da ação executiva decorrente do DL 38/2003, tinha já originado 

o surgimento de vozes houve que alertaram para a perigosidade da relação de 

proximidade criada entre o exequente e o solicitador de execução e, 

nomeadamente, para a relação de dependência originada pelo facto pertencer 

àquele a responsabilidade pela sua remuneração32. O reforço das funções 

atribuídas ao agente de execução, aliado à eliminação do poder geral de controlo 

por parte do juiz, veio acentuar os riscos de imparcialidade resultantes de uma 

dependência funcional do exequente, que a livre substituição necessariamente 

acarretará para o agente de execução. 

Assim, há que ter presente que é este agente de execução – com a extensão 

de funções e de poderes acima descrita – cuja livre destituição por parte de um 

dos intervenientes processuais se encontra em causa, quando discutimos a 

constitucionalidade de tal solução. 

E se é certo que alguns ordenamentos jurídicos foram ainda mais longe na 

privatização da execução coerciva, permitindo que a mesma se concretize através 

                                                
32 Cfr., entre outros, Paulo Pimenta, segundo o qual o estabelecimento de uma certa proximidade, uma certa 
afinidade entre o solicitador e o exequente, fruto até da quantidade de processos, seriam passíveis de, “aqui e além, 
retirarem ao solicitador de execução alguma dose de independência e autonomia”, afirmando ainda que, “se não 
houver cautela parcimónia e sobriedade nas relações entre o exequente e o solicitador por si designado, há o risco de, 
inadvertidamente, o solicitador poder converter-se numa espécie de porta-estandarte de certos exequentes. A 
acontecer, isso não só implicaria um tratamento discriminatório entre o exequente e executado, como até entre 
exequentes” – “Reflexões Sobre a Nova Acção Executiva”, local citado, pág. 85.  
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da atribuição expressa de um mandato a um agente privado por parte do 

exequente33,  não foi este o sistema adotado pelo nosso legislador. 

Note-se que, a fim de garantir a objetividade no exercício das suas 

funções, o legislador teve a preocupação de lhe vedar o exercício do mandato 

judicial em qualquer execução, o exercício das funções próprias de solicitador de 

execução por conta da entidade empregadora no âmbito do contrato de trabalho, 

e a intervenção em processos executivos quando haja participado na obtenção do 

título executivo ou representado alguma das partes em ação anterior (nº1 do art.  

120º do Estatuto da Câmara dos Solicitadores34).  

Como afirma José Lebre de Freitas, “no regime da acção executiva, tal 

como no da acção declarativa, há que procurar um ponto de equilíbrio, nem 

sempre fácil,  entre a realização do direito de quem recorre aos tribunais e o 

direito de defesa daquele contra quem esse recurso tem lugar. O direito de ação e 

o direito de defesa, ambos consagrados no art.  20º da Constituição da Republica, 

exprimem-se na ação executiva através do direito à execução  e da garantia 

perante a execução injusta35”. Nesta busca do equilíbrio necessário, como bem 

alerta aquele autor36,  não podemos olvidar que Portugal figura entre um dos 

sistemas europeus mais generosos no alargamento dos títulos executivos 

particulares, com o inerente grau de incerteza na existência da obrigação 

exequenda37. 

                                                
33 É o caso do sistema Francês, no qual o “huissier de justice”, no âmbito da cobrança de créditos, representa o seu 
credor, a quem se encontra ligado mediante a atribuição de um mandato – cfr., neste sentido, Alexandre Mathieu-
Fritz, “Les Huissiers de Justice”, Presses Universitaires de France, 2005, pag. 14, e ainda, Jean Vincent e Jacques 
Prévault, “Voies d’Exécution et Procédures de Distribuition, 19ª ed., Dalloz, 1999, pag. 7. 
34 Na redação que lhe foi dada pelo DL 226/2008, de 20 de Novembro. 
35 “”Os Paradigmas da Ação Executiva”, local citado, pags. 793 e 794.  
36 Estudo e local citados, pág. 794.  
37 Reconhecendo que o sistema português comporta um alargamento excessivo e único no espaço da União Europeia 
no que concerne à exequibilidade dos documentos extrajudiciais, António Santos Abrantes Geraldes alerta para o 
facto de o acesso imediato à ação executiva, em situações em que não está assegurado o acertamento da obrigação, 
poder brigar com os direitos de defesa do executado, na medida em que o processo executivo pode evoluir 
rapidamente para a realização de atos de execução imediata – “Títulos Executivos”, in THEMIS, Revista da FD da 
UNL, Ano IV, nº7, 2003, págs. 40 e 41. 
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Ora, a faculdade atribuída ao exequente de nomear o agente de execução, 

aliada à possibilidade que o DL 2216/2008 lhe veio atribuir de proceder à livre  – 

sem necessidade de indicação de qualquer motivo –  substituição do agente de 

execução ,  rompe com o equilíbrio necessário de forças entre as partes 

processuais. 

A possibilidade da sua livre substituição fará pender a balança 

perigosamente para o lado do exequente, atribuindo a este um poder que colocará 

o agente de execução nas suas mãos: confrontado com a ameaça permanente da 

sua substituição, caso a sua atuação não agrade ao exequente, nem sequer lhe é 

concedido o direito de formular pedido de escusa face a exigências deste não 

consentâneas com os princípios éticos que devem pautar a sua atuação, entre os 

quais o da proporcionalidade e da moderação.  

E ao agente de execução de nada valerá a retidão e eficácia da sua atuação, 

não a podendo invocar como modo de obstar a tal substituição, uma vez que, no 

momento de formular no processo a comunicação de substituição, o exequente 

nem sequer tem de indicar os respetivos motivos, tratando-se de uma 

substituição livre  e imotivada ,  por mero ato de vontade do exequente, e 

produzindo efeitos na data da sua comunicação ao agente de execução38 (nº7 do 

art.  808º). Atentar-se-á em que, mesmo nas relações contratuais, um tal poder de 

revogabilidade – livre e imotivada – só encontrará paralelo no contrato de 

mandato e nas relações de consumo relativamente ao contraente mais fraco.  

José Lebre de Freitas tece duras críticas a tal solução: “ao mesmo tempo 

que se atribui mais poderes ao agente de execução, acentuando a sua qualidade 

de autoridade, acentua-se paradoxalmente a natureza de prestação de serviços do 

contrato que o liga ao exequente. (…) Radicando no exequente – e não no juiz – 

o poder de destituição, não se estará comprometendo a isenção do agente de 

                                                
38 A substituição opera por requerimento emitido eletronicamente pelo exequente no processo, sendo o agente de 
execução notificado eletronicamente da substituição promovida pelo exequente através do sistema informático de 
suporte à atividade dos agentes de execução (art. 7º, ns. 1 e 2, da Portaria nº 331-B/2009, de 30 de março). 
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execução e a possibilidade de um controlo efetivo da sua atuação? O agente de 

execução passa a saber que, se desagradar ao exequente, é destituído e que, 

estando o juiz impedido de oficiosamente o afastar, se for violando interesses 

legítimos do executado só terá de temer a reclamação deste para uma anulação 

casuística dos atos praticados (art.  809º-1-c), enquanto não tem lugar uma 

destituição que, dependendo de procedimento disciplinar, será seguramente 

demorada39”. 

Também Elisabeth Fernandez não vê com bons olhos tal solução 

legislativa, afirmando mesmo duvidar “da imparcialidade, da isenção e da 

independência de um agente de execução relativamente ao qual o exequente 

dispõe de poderes de escolha e de permanência na função, tal e qual como 

duvidaríamos da imparcialidade, da isenção e da independência de um juiz que 

uma das partes pudesse livremente escolher e substituir a seu bel-prazer40”.  

Note-se ainda que, caso se trate de um grande litigante, o deixar de estar 

nas boas graças de um determinado exequente pode implicar a perda de centenas 

ou milhares de processos por parte do agente de execução, pondo em causa a sua 

subsistência financeira e económica e a de toda a equipa em que se apoia. A este 

respeito, Alexandre Mathieu-Fritz41 refere que quanto mais o cliente seja um 

“grande portador de negócios” mais hipóteses tem de com a sua demanda exercer 

influência sobre as práticas do mandatário, face aos riscos que esta representa no 

plano económico. 

Por outro lado, não podemos confiar em que as demais normas estatutárias 

vigentes, nomeadamente as que respeitam às incompatibilidades e impedimentos, 

sejam suficientes para assegurar a integridade e a lisura do comportamento do 

agente de execução e, sobretudo, que sejam suficientes para obstar a que, na 

                                                
39 “Apreciação do Projecto de Diploma de Reforma (…)”, local citado. 
40 “A (pretensa) reforma da acção executiva”, pág. 27. 
41 “Les Huissiers de Justice», Presses Universitaires de France, pág. 169. 
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prática, se sinta pressionado a seguir as instruções do exequente quando estas 

conflituem com o cumprimento da lei.  

7. O dever de imparcialidade – ponderação dos diversos interesses. 

A imparcialidade do agente de execução terá de ser garantida e assegurada 

por um estatuto que o deixe livre de agir fazendo uma ponderada adequação dos 

interesses em jogo – de um lado, o do credor em rapidamente ver satisfeito o 

valor do seu crédito, e do outro, o do executado em restringir o prejuízo causado 

pela execução ao estritamente necessário ao cumprimento da obrigação 

exequenda. Não podemos igualmente esquecer que o processo executivo pode 

contender com direitos e garantias fundamentais do devedor (direito à dignidade, 

liberdade individual, respeito pela vida privada, inviolabilidade do domicílio, 

etc.) ou de terceiros. 

O papel do agente de execução, ao contrário do assumido pelo Acórdão do 

Tribunal Constitucional em questão, não pode ter-se por confinado à função de 

tornar efectivo o crédito do exequente, sendo chamado no decurso da execução a 

tomar posições e decisões que pressupõem uma ponderação dos interesses 

conflituantes do exequente e do executado. Como sustenta Miguel Teixeira de 

Sousa42. ,  se toda a execução pressupõe um favor creditoris ,  isto é a prevalência 

dos interesses do exequente sobre os interesses do executado, este favor não 

pode postergar os direitos do devedor executado: por um lado, devem ser 

reconhecidos ao executado certos direitos que não dependem de qualquer 

ponderação perante os interesses conflituantes do exequente – é o caso dos 

direitos do executado que emergem da garantia do processo equitativo, como o 

direito a que a execução decorra perante um tribunal parcial e independente, o 

direito a ser tratado em plena igualdade com o exequente e, finalmente, o direito 

a que a execução seja concluída num prazo razoável. Noutros casos, os direitos 

                                                
42 “A Reforma da Acção Executiva”, Lex, Lisboa 2004, pág. 27. 
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do executado dependem de uma ponderação perante os interesses conflituantes 

do exequente, sendo que os interesses do executado relativos à dignidade 

humana e pessoal prevalecem sobre o interesse do exequente na satisfação do seu 

crédito, mas, em contrapartida, este interesse do exequente na realização do seu 

crédito prevalece sobre o interesse do executado na proteção de alguns aspectos 

da sua vida privada. 

Não deixa de ser curioso que as grandes críticas a tal relação de 

dependência surjam precisamente no interior do sistema francês, um dos 

primeiros a confiar a execução a um agente privado43, o qual se move no âmbito 

de uma relação de mandato com o credor, seu cliente. Será, assim, fundamental 

que o agente de execução se mova dentro de um quadro legal que promova e 

facilite a sua independência e imparcialidade, mediante o estabelecimento de 

garantias orgânicas, estatutárias e processuais. Assim como, não será por acaso 

que, apesar da sua reconhecida utilidade social,  a profissão de “huissier de 

justice” se encontra frequentemente associada a representações sociais 

negativas, surgindo como os mais mal-amados profissionais do mundo jurídico e 

judiciário, sendo que, no âmbito da sua atividade de cobrança, a sua 

ambivalência estatutária (apresentando-se como um serviço ao mesmo tempo 

público e privado) parece garantir essencialmente a satisfação do credor, 

enquanto que esta última é sinónimo de remuneração para o credor44.  

                                                
43 Em França, o “hussier de justice” goza, desde o Sec. XVI, de um estatuto de oficial ministerial, de delegatário de 
uma parcela das prorrogativas do poder público, que lhe confere o direito de executar certas decisões judiciais num 
quadro de monopólio. No âmbito da cobrança de créditos representa o seu credor pertencendo à categoria dos 
profissionais liberais – os seus honorários são recebidos em função do volume dos serviços efetuados – embora de 
acordo com tarifas fixadas pelo Estado – e é a ele que compete a tarefa de gerir o seu ofício (cfr., Alexandre 
Mathieu-Fritz, “Les Huissiers de Justice”, págs. 12 a 15).   
44 Sobre as representações sociais da profissão de “huissier de justice”, cfr., Alexandre Mathieux-Fritz que, 
respondendo à questão sobre quem são os “huissiers de Justice”, recorre à expressão utilizada por Lydie Salvayare: 
são predadores impassíveis que esperam pacientemente pela sua presa – “Les Huissiers de Justice”, obra citada, págs. 
11, 145 e 166. 
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Roger Perrot45 chama a atenção de que, quando se trata de discutir o papel 

da autoridade judiciária, é menos importante o juiz que o agente encarregado de 

operações de execução. E, realça ainda que, mais do que definir o “estatuto 

legal” do agente de execução, o problema essencial passa por determinar quais 

as qualidades que devem ser as de um agente encarregado de exercer a 

autoridade ( ius imperii): “o estatuto legal é menos importante do que a total 

independência do agente encarregado da execução em relação ao credor. Não é 

desejável, com efeito, que aquele que é incumbido da execução de uma decisão 

judicial seja o mandatário do credor e, por conseguinte, seu representante  

quando  executa uma ordem do juiz. Não é saudável que ele esteja na 

dependência do credor, sobretudo se se trata de um credor institucional, quando 

a sua missão é fazer respeitar a lei,  se necessário contra os interesses pessoais 

do seu mandante. Assim sendo, finalmente, essencial é que sejam tomadas 

medidas para liberar o agente encarregado da execução de toda a dependência em 

relação ao credor, e que o seu estatuto legal o liberte de se sentir como um 

mandatário, para que faça prevalecer em todas as circunstâncias a sua qualidade 

de oficial de justiça, portador de uma ordem judicial46” .  

A imparcialidade pressupõe, necessariamente e antes de mais, uma 

independência funcional  relativamente a ambas as partes, para além de uma 

postura de neutralidade e de equidistância relativamente a estas47,  sendo que a 

possibilidade de o exequente substituir livremente o agente de execução 

condicionará necessariamente todo o processo executivo. 

                                                
45 Professor da Universidade de Panthéon-Assas, França. 
46 “L’Exécution des décisions de justice en matière civil »  – Séminaire multilatéral organisé par le Conseil de 
L’Europe en coopération avec la Fondation du Japon, Editions du Conseil de L’Europe, 1998, págs. 133 e134 
(tradução livre da autora). 
47 Como refere Paulo Pimenta, “embora eventualmente escolhido pelo exequente, o solicitador de execução deve 
tratar o exequente e o executado com imparcialidade, isenção e equidistância, como se fora um juiz, e deve actuar de 
acordo com a lei e segundo critérios objectivos” – “Reflexões sobre a nova acção executiva”, Sub Judice, 2004, 
Outubro/Dezembro, pág. 85.  



Maria João Areias  
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

 

22 

Por conseguinte e perante este processo de “desjudicialização” da ação 

executiva – no sentido de deslocação dos atos executivos para fora do tribunal, 

passando a decorrer junto de um órgão não judicializado, que é o agente de 

execução – poder-se-á considerar que, não fazendo diretamente parte do tribunal, 

o agente de execução possa ser livremente substituído sem que tal afete a 

imparcialidade e a independência desse mesmo tribunal? 

O tribunal é aqui assumido, como salientam J. J.  Canotilho e Vital 

Moreira48,  em anotação ao art.  202º da Constituição, num sentido técnico-

funcional, não se identificando com o juiz – os tribunais são órgãos complexos 

conglobando as funções não apenas dos juízes, mas também de outros agentes 

com estatutos muito distintos como o Ministério Público, os advogados, os 

oficias de justiça, os administradores judiciais, etc..  

Por conseguinte, as garantias de independência e imparcialidade dos 

tribunais consagradas no art.  203º da Constituição terão, assim, de ser 

configuradas por referência a todos os  operadores judiciários  e não somente ao 

juiz, ideia que se impõe sobretudo quando se encontra em causa o principal 

órgão de execução – o agente de execução –, e ao juiz é atribuído um papel 

secundário ou subsidiário. 

A imparcialidade e a independência dos tribunais não se bastará com a 

existência de um juiz de execução para o qual se possa reclamar dos atos ou 

decisões do agente de execução, antes se impondo que tais qualidades se 

manifestem desde logo junto deste, face aos poderes de decisão que lhe são 

atribuídos ao longo do processo, sendo ele a entidade que decide em primeira e 

mesmo em última linha em caso de inexistência de reclamação das partes. 

 Na opinião de Miguel Teixeira de Sousa, “pode mesmo discutir-se se essa 

liberdade de substituição é compatível com o processo equitativo imposto pelo 

art.  20º, nº4 do da CRP, dado que este não pode deixar de exigir a completa 
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imparcialidade e autonomia de todos os órgãos que nele participam49”. Para tal 

autor, poder-se-á ainda discutir se esse regime é compatível com o princípio da 

igualdade das partes constante do art.  13º, nº1, da CRP, pelo facto de o 

exequente poder substituir o agente de execução sem qualquer justificação 

enquanto o executado só pode obter essa vantagem pela via disciplinar.  

 Quanto à jurisprudência, e relativamente à questão que nos ocupa, apenas 

se conhecem o Acórdão do Tribunal da Relação do Porto de 18.11.2010, que 

concluiu pela não inconstitucionalidade no nº6 do art.  808º, e que deu origem ao 

Acórdão do Tribunal Constitucional aqui em discussão, bem como uma outra 

decisão daquele Tribunal da Relação, de 23.02.2012, julgando tal norma 

inaplicável por inconstitucionalidade material,  por atentatória da imparcialidade 

e independência do agente de execução e, como tal “em manifesta violação do 

princípio da independência dos tribunais, enquanto entidade de administração da 

Justiça no âmbito do Estado de Direito50”. 

Reconhecendo-se que o exequente é o principal interessado no controlo da 

execução51 e que a credibilidade do sistema judiciário depende da eficácia da 

justiça, o que pressupõe que as suas decisões sejam executadas em tempo útil ,  

impõe-se que tal execução decorra no respeito pela lei e das garantias dos 

direitos fundamentais do devedor52.  

8. Notas finais 

                                                                                                                                                        
48 “Constituição da República Portuguesa Anotada”, II Volume – artigos 108º a 296º”, Coimbra Editora 2005, págs. 
506, 508 e 509.  
49 “Novas tendências de desjudicialização na acção executiva (…)”, artigo e local citados, pág. 6.  
50 Decisão sumária proferida no Proc.1995/09.4TBGDM-BP1. 
51 É este o argumento assumido pelo preâmbulo do DL 226/2008, como estando na base da atribuição ao exequente 
da faculdade de livre substituição do agente de execução. 
52 Como refere Viriato Ferreira de Castro, a propósito da inconstitucionalidade da solução em causa, “interessando 
sempre ao exequente, em primeira linha, o sucesso da ação executiva que intenta, para satisfação de um direito que é 
seu, não nos poderemos esquecer que nunca deixará de interessar ao Estado de Direito a correta e boa aplicação das 
leis e a realização da paz social, concretizada, neste contexto litigioso, pelo poder jurisdicional – “A Livre 
Substituição do Agente de Execução à Luz da Nova Reforma da Acção Executiva”, disponível in 
http://viriatofcastro.wordpress.com/2010/07/13/a-livre-substituição-do-agente-de-execução-a-luz-da-nova-reforma-
da-acçao-executiva/. 
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À ordem pública não interessa somente que a decisão de justiça seja 

executada, interessando-lhe igualmente em que o seja corretamente, no respeito 

dos direitos de cada um, do credor e do devedor53.  

Respondendo a estas preocupações, a Comissão Europeia Para a Eficiência 

da Justiça (CEPEJ), elaborou as directrizes para a aplicação efectiva das normas 

do Conselho da Europa, elegendo como princípio ou objectivo a obtenção de um 

processo executivo efectivo e equitativo. Como afirmam nas “Lignes Directrices 

pour une meilleure mise en œuvre de la recommandation existante du Conseil de 

L’Europe sur l’exécution”, “A execução deve encontrar um equilíbrio entre as 

necessidades do exequente e os direitos do executado. Os Estados membros são 

encorajados a supervisionar os procedimentos de execução, a controlar o 

tratamento dos assuntos pelo tribunal e a tomar as medidas necessárias para 

garantir a igualdade de procedimentos em relação às partes (…), a fim de 

garantir a imparcialidade do agente de execução e a protecção dos interesses do 

executado e de terceiros54”. 

Deste modo, e perante a argumentação efetuada ao longo deste artigo, é 

possível a elaboração de um conjunto de notais finais, que se expõem de 

seguida: 

1. Ao agente de execução cabe actualmente um papel central na acção 

executiva – de impulso, gestão e direção da acção executiva –, no âmbito do qual 

é chamado a tomar de posições e decisões que pressupõem uma ponderação dos 

interesses conflituantes do exequente e do executado. 

                                                
53 Cfr., neste sentido, Roger Perrot, “Rapport General”, L’Exécution des décisions de justice en matière civil »  – 
Séminaire multilatéral organisé par le Conseil de L’Europe en coopération avec la Fondation du Japon, Editions du 
Conseil de L’Europe, 1998, pág. 129. 
54 Adotadas pela CEPEJ, na sequência da sua 14ª reunião plenária (10 de Dezembro de 2009) – site da Comissão 
Europeia para a Eficácia da Justiça (CEPEJ, https://wcoe.int/viewDoc.jsp?Ref=CEPEJ(2009)11 (tradução livre da 
autora). 
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2. O agente de execução, enquanto órgão da execução que exerce 

prerrogativas de poder público, integrará o conceito de “tribunal” previsto no 

art.  202º da Constituição, encontrando-se abrangido pelas garantias de 

independência e de imparcialidade previstas no art.  203º.  

3. A liberdade de substituição do agente de execução por parte do 

exequente mostrar-se-á incompatível com o direito a uma decisão justa e 

equitativa e com o princípio da igualdade de armas – consagrados nos arts.  20º, 

nº4, e 203º da CRP –, na medida que põe em causa a sua imparcialidade e 

independência, bem como a equidistância necessária em relação às partes no 

processo. 

Concluindo, como foi reconhecido pela Comissão Revisora do Código de 

Processo Civil nomeada pelo actual Governo, aquando da elaboração de um 

primeiro pré-projecto, impor-se-á o reforço da imparcialidade e autonomia do 

agente de execução perante o exequente que o designou, reservando ao juiz a 

competência para a sua destituição com fundamento em actuação dolosa ou 

violação reiterada dos deveres estatutários. 

Contudo, a referida Comissão Revisora, na nova versão do projecto de 

reforma do Código de Processo Civil por si apresentada a 30 de Setembro de 

2012, consagrando embora algumas soluções que vêm restaurar o equilibro de 

forças entre o exequente e o executado 55, vem admitir novamente a cessação de 

                                                
55 Como se pode ler da Exposição dos Motivos da proposta de revisão do Código de Processo Civil datada de 30 de 
Setembro de 2012, preveem-se, entre outras, as seguintes alterações à acção executiva: 
1. Retirar exequibilidade aos documentos particulares, qualquer que seja a obrigação que titulem (ressalvados os 
títulos de crédito). 
2. Procurar clarificar a repartição de competências entre o juiz, fazendo depender de decisão judicial os actos 
conexionados com o princípio da reserva de juiz ou susceptíveis de afectar direitos fundamentais das partes ou de 
terceiros. 
3. Criação de duas formas de processo de execução, sumária e ordinária, é nesta assegurada a intervenção liminar do 
juiz e a citação do executado em momento anterior à penhora. 
4. Abolição da necessidade de despacho judicial na penhora de saldos bancários, a efectuar por comunicação 
electrónica. 
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funções do agente de execução por substituição do parte do exequente, no que 

constitui um retrocesso relativamente à primeira proposta por si apresentada. 

E, sem que tal recuo se mostre devidamente justificado na exposição de 

motivos que o precede, a substituição por parte do exequente encontra-se 

prevista no nº4 do art.  721º do referido projecto em termos muito semelhantes à 

consagrada actualmente no nº6 do art.  808º: “O agente  de execução pode ser  

subst i tuído pelo  exequente ,  devendo este  expor o  motivo da subst i tuição ,  ou,  com 

fundamento em atuação processual  dolosa ou em violação rei terada dos deveres  que 

lhe sejam impostos  pelo  respet ivo estatuto ,  dest i tu ído pelo órgão com competência 

discipl inar sobre os  agentes  de execução; a  subst i tu ição ou dest i tu ição produzem 

efei tos  na data da comunicação ao agente  de execução,  e fe tuada nos termos def inidos 

por portaria  do membro do Governo responsável  pela  área da just iça .” (nº4 do art.  

721º, na redacção do projecto). 

A eliminação do adjetivo “livremente” e a previsão da obrigatoriedade de 

o exequente “indicar o motivo da substituição”, parece não passar de uma mera 

alteração de forma – não se exigindo a invocação de um “motivo justificado” 

equivalente a um “justa causa”, nem se prevendo a sua apreciação e eventual 

indeferimento por parte do juiz (produzindo efeitos na data da sua comunicação 

ao agente de execução), equivalerá, na prática, a manter a possibilidade de o 

exequente proceder à substituição do agente de execução em caso de mero 

desagrado com a sua atuação. 

E enquanto não se conferir ao agente de execução um estatuto de isenção e 

imparcialidade que lhe confira credibilidade junto de todos os operadores 

judiciários, merecendo a confiança e o respeito destes, dificilmente logrará 

ocupar em toda a sua plenitude o lugar que lhe compete no processo executivo. 

 

                                                  Coimbra, Outubro de 2012 

 


