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Sabemos que no mundo económico todos os 

minutos contam, o tempo com que um 

cidadão/empresa é informado sobre a possibilidade 

de recuperar os seus créditos é fundamental para a 

decisão de recorrer ou não à tutela judicial. 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

  

A decisão de recorrer aos tribunais judiciais para recuperação de créditos 

pode hoje ser uma opção do credor com o surgimento do Procedimento 

Extrajudicial Pré-Executivo (doravante designado PEPEX), em vigor desde 17 de 

abril de 2014.  

O PEPEX foi aprovado pela Lei n.º 32/2014, de 30 de maio, e consiste num 

instrumento de natureza facultativa, ao dispor dos cidadãos/empresas, que visa 

facultar ao credor (requerente), num curto espaço de tempo, as informações 

necessárias sobre eventuais bens de um devedor (requerido). O resultado é crucial 

para uma decisão sobre a instauração de uma execução junto do tribunal 

competente ou a obtenção de uma certidão de incobrabilidade.  

Trata-se de um procedimento desmaterializado, cuja tramitação é 

exclusivamente efetuada por meios eletrónicos, através da plataforma disponível 
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em endereço web (www.pepex.pt), gerida pela Ordem dos Solicitadores e dos 

Agentes de Execução (OSAE).  

Recorrendo às novas tecnologias, o PEPEX traduz-se numa alternativa ao 

recurso direto aos tribunais judiciais, sendo certo que em muitos casos evitam-se 

ações judiciais desnecessárias, garantindo a eficácia das execuções.  

 

2. ADMISSIBILIDADE  

  

A adesão ao PEPEX, atendendo à sua natureza e ao seu mecanismo 

desmaterializado, é simplificada, não obstante as formalidades que devem ser 

cumpridas.   

Vejamos, a seguir, os requisitos necessários, previstos nas seguintes alíneas 

do artigo 3.º da Lei n.º 32/2014, de 30 de maio:  

 

a) O requerente esteja munido de título executivo que reúna as condições para 

aplicação da forma sumária do processo comum de execução para pagamento de 

quantia certa, nos termos do artigo 550.º do Código de Processo Civil.  

 

O título executivo consiste num documento formal, comprovativo da 

existência do direito do credor e, conforme refere José Lebre de Freitas (2013)1, 

trata-se de um “pressuposto de caráter formal”, sendo, assim, um requisito 

necessário para dar início a uma ação executiva, conforme preceitua o n.º 5 do 

artigo 10.º do Código do Processo Civil (CPC), pelo qual se determina o fim e os 

limites da ação. De acordo com o n.º 6 do mesmo preceito legal (no que se refere 

ao fim da execução) esta poderá consistir numa ação para pagamento de quantia 

certa, na entrega de coisa certa ou para prestação de um facto.  

 
1 Freitas, José Lebre de – A Ação Executiva à Luz do Código de Processo Civil de 2013 – 6ª Edição, 
Coimbra: Gestlegal, 2013, p. 38.  
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Ainda no que respeita ao título executivo, vigoram os princípios da 

tipicidade e da taxatividade. Neste sentido, são considerados títulos executivos 

apenas aqueles que constam expressamente na Lei (vide artigo 703.º do CPC).  

Por fim, o título executivo determina a forma do processo (cf. artigo 550.º 

do CPC), designadamente a forma de processo sumário ou a forma de processo 

ordinário, consoante o grau de segurança e certeza dos títulos, bem como a 

verificação de controvérsia entre as partes.   

Isto significa que, quando se trata de processos ordinários, o processo 

poderá ser remetido ao Juiz para despacho liminar e o executado citado 

previamente, ou, nos casos de processos sumários, ser remetido de imediato ao 

agente de execução para as diligências de penhora.  

  

b) A dívida seja certa, exigível e líquida. 

  

 Como já vimos, para intentar uma ação executiva é necessário um título 

executivo (cf. n.º 4 do artigo 10.º do CPC), no entanto, a obrigação para a qual se 

pretende o cumprimento coercivo deve ser certa, exigível e líquida, conforme 

dispõe o artigo 713.º do CPC.  

Podemos afirmar, de um modo simplificado, que para que uma dívida seja 

considerada certa deve, desde logo, ser definida na qualidade. Conforme explica 

Marco Carvalho Gonçalves (2020)2, “o mesmo é dizer que a obrigação será certa 

desde que seja possível diferenciá-la de todas as outras”. 

Já no que se refere à exigibilidade, tal significa que a obrigação se deve 

encontrar vencida ou depender apenas de simples interpelação do devedor. 

Conforme refere Rui Pinto (2013)3, “exigibilidade é a qualidade substantiva da 

obrigação que deve ser cumprida de modo imediato e incondicional após a 

interpelação do devedor”.  

 
2 Gonçalves, Marco Carvalho – Lições de Processo Civil Executivo – 4ª Edição. Coimbra: Almedina, 
2020, p. 173.  
3 Pinto, Rui – Manual da Execução e do Despejo. Coimbra: Coimbra Editora, 2013, p. 227.  
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Por último, a dívida será considerada líquida quando for possível 

determinar o seu quantitativo. De acordo com José Lebre de Freitas (2013)4, “a 

obrigação líquida é aquela que tem por objeto uma prestação quantitativamente 

determinada”.  

  

c) O requerente indique o seu número de identificação fiscal em Portugal, bem 

como o do requerido.  

 

O procedimento é tramitado exclusivamente por meios eletrónicos, sendo 

o intuito deste mecanismo possibilitar a verificação da existência de bens 

suscetíveis de penhora em nome do requerido, mediante as consultas efetuadas 

nas bases de dados existentes no território nacional, sendo necessário, para o 

efeito, a indicação do número fiscal português. Aquando do preenchimento do 

requerimento inicial, introduzido o número fiscal, é de imediato preenchido o 

nome do interveniente, evitando eventuais lapsos.  

    

3. TRAMITAÇÃO  

  

Reunidos os requisitos referenciados no capítulo anterior, o pedido é 

apresentado por via eletrónica, através da plataforma disponível para o efeito 

(www.pepex.mj.pt).  

O acesso à plataforma pode ser efetuado mediante vários mecanismos: 

através de certificado profissional, nos casos dos solicitadores e advogados, através 

do cartão de cidadão, para pessoas singulares, ou, ainda, através do acesso ao portal 

das finanças, quando se trata de pessoas singulares ou coletivas.  

O requerimento inicial é preenchido através de um formulário 

disponibilizado na plataforma, onde devem ser indicados os dados necessários para 

identificação das partes. 

 
4 Freitas, José Lebre de – A Ação Executiva à Luz do Código de Processo Civil de 2013 – 6ª Edição, 
Coimbra: Gestlegal, 2013, p. 98, nota 1.   
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Vejamos:  

Na primeira parte, capa, deve ser indicado o tribunal competente, em caso 

de convolação e, caso se trate de execução de decisão judicial condenatória, deve 

ser indicado o processo e o tribunal onde correu os seus termos; é, ainda, 

disponibilizado um campo para exposição dos factos e para indicação do correio 

eletrónico para onde se pretende ser notificado no âmbito do procedimento 

(lembrando que se trata de um mecanismo cuja tramitação é feita por meios 

eletrónicos).  

De seguida, torna-se necessária a indicação dos dados do(s) requerente(s) e 

é neste separador que será indicado se o requerente está a ser representado por 

mandatário (solicitador ou advogado) e se beneficia de apoio judiciário, devendo, 

nestes casos, juntar os documentos comprovativos, nomeadamente procuração e 

comprovativo da concessão do apoio, respetivamente.  

Quanto aos dados do(s) requerido(s) e indicação do(s) cônjuge(s), deve ser 

informado se a identificação do cônjuge consta no título executivo, bem como se 

se pretende a identificação dos bens comuns e, em caso afirmativo, caberá ao 

agente de execução a conversão do(s) cônjuge(s) em requerido(s).  

Para concluirmos passamos, então, para a liquidação.   

Será nesta fase que o requerente deverá indicar e juntar o título executivo, 

sendo possível a inclusão de múltiplos títulos, desde que as partes sejam 

exatamente as mesmas, contudo, deverá ser efetuada a liquidação para cada título 

individualmente.  

Quando sejam múltiplos devedores e/ou múltiplos credores, é possível, na 

liquidação, a decomposição do valor em dívida, atendendo a várias situações, 

designadamente:  

- Os requeridos são devedores com responsabilidades distintas;   

- A responsabilidade dos devedores é solidária;   

- Os devedores participam com responsabilidades solidárias e 

individuais.  
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Podemos conceder uma analogia com o princípio da economia processual 

que, de acordo com a explicação de José Lebre de Freitas (2017)55, visa “o 

aproveitamento da ação proposta e, indiretamente, evitar a propositura de nova 

ação para conseguir a solução do litígio”.  

Finalizado o requerimento inicial, o processo é distribuído a um agente de 

execução inscrito para o efeito, no entanto, o mesmo apenas receciona o 

procedimento após o pagamento da provisão66, exceto quando o requerente 

beneficia de apoio judiciário.  

A distribuição do procedimento é efetuada de forma automática, sendo 

utilizado o critério de proximidade, ou seja, por referência à distância entre a 

morada do requerido e o domicílio profissional do agente de execução, garantindo, 

assim, a equidade entre os profissionais.  

Rececionado o procedimento no sistema informático de suporte à atividade 

dos agentes de execução (SISAAE), o agente de execução dispõe de 5 dias para a 

realização das consultas às bases de dados disponibilizadas na plataforma 

informática, acima referida, sendo elaborado e remetido ao requerente, por via 

eletrónica, um relatório onde constam os resultados destas buscas.  

O relatório é disponibilizado na plataforma PEPEX, dispondo o requerente 

de 30 dias para decidir entre as seguintes opções:  

 

• Requerer a notificação do requerido;  

A notificação é efetuada por contacto pessoal do agente de execução, 

recorrendo a uma plataforma disponível para sistemas android, sendo certificada 

a presença no local, através da obtenção das coordenadas geográficas, data e hora.  

O requerido é notificado para: pagar o valor em dívida; celebrar um acordo 

de pagamento; indicar bens à penhora ou opor-se ao procedimento.  

 
5 FREITAS, José Lebre de – Introdução ao Processo Civil - Conceitos e Princípios Gerais à Luz do 
Novo Código - 4ª Edição. Coimbra: Gestlegal, 2013, p. 206.   
6 0,50 UC, ao qual acrescem 0,25 UC quando se trata de entidades grandes litigantes – vide alíneas 
a) e b) do n.º 1 do artigo 20.º da Lei n.º 32/2014, de 30 de maio.   
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Na falta de reação por parte do requerido, o seu nome é incluído na lista 

pública de devedores e, neste caso, o requerente poderá obter a certidão de 

incobrabilidade para efeitos fiscais.  

 

• Proceder à convolação do procedimento em processo de execução;  

A convolação, como não poderia deixar de ser, é um processo simplificado. 

Para o efeito, basta indicar na plataforma PEPEX a referência MB gerada na entrega 

do requerimento executivo no Citius/tribunal.  

Utilizando este recurso, no prazo de 30 dias a partir da notificação enviada 

pelo agente de execução, o credor é dispensado do pagamento da fase 1, devida na 

entrega do requerimento executivo.  

 

Não tendo sido localizados bens do requerido, é ainda disponibilizada ao 

requerente a possibilidade de requerer novas consultas no âmbito do mesmo 

procedimento, sem que se mostre necessário dar início a um novo PEPEX e com 

um custo reduzido77, desde que:  

a) Não tenham sido identificados bens;  

b) Não tenham decorrido 3 anos desde a extinção do procedimento;  

c) Não tenha ocorrido a convolação do procedimento ou a oposição do 

requerido. 

 

No que respeita a garantias do requerido, é-lhe disponibilizado o acesso, na 

íntegra, ao procedimento, através da plataforma PEPEX, podendo, também, 

deduzir oposição ao mesmo. 

São fornecidas, no teor da notificação, todas as informações necessárias 

sobre o procedimento e as reações que poderá adotar, de forma simplificada e clara, 

traduzindo-se numa linguagem que tanto se almeja na atualidade do mundo 

jurídico.  

 
7 0,15 UC – vide al. e) do n.º 1 do artigo 20.º da Lei n.º 32/2014, de 30 de maio.  
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Salientamos aqui o respeito pelo princípio de utilização de linguagem clara 

pelos tribunais nas comunicações dirigidas a cidadãos e empresas que, de acordo 

com a exposição dos motivos constantes do Decreto-Lei n.º 97/2019, de 26 de julho, 

tem “em vista aumentar a transparência e proximidade do sistema judicial”.  

  

4. CONCLUSÃO  

  

Não obstante o PEPEX não ser um processo judicial, o legislador não 

descuidou em garantir os princípios basilares do nosso sistema jurídico, dos quais 

destacamos:  

• O princípio da economia processual, através do qual se 

permite num único procedimento a junção de múltiplos títulos 

executivos;  

• O princípio do acesso aos tribunais, sendo possível recorrer a 

este mecanismo com apoio judiciário;  

• O princípio da celeridade processual, atendendo a que em 

poucos dias o requerente obtém os resultados das consultas 

efetuadas.  

Trata-se de um recurso economicamente vantajoso para o requerente, na 

medida em que os custos com o procedimento são inferiores aos dos processos 

judiciais. Além do mais, sendo convolado o procedimento em ação executiva, o 

requerente fica isento do valor inicial devido pela entrega do requerimento 

executivo.  

É, de facto, um instrumento desmaterializado, seguro e eficaz, traduzindo-

se num mecanismo inovador, com recurso às novas tecnologias e ao dispor da 

Justiça.     

 


