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Nota dos Autores

As numerosas e significativas alterações consagradas no novo 
Código de Processo Civil, que vão muito para além da renumeração e 
de uma nova sistematização, impõem que os diversos atores judiciários 
lhe dediquem especial atenção.

A presente obra visa proporcionar, a todos quantos estudam ou 
lidam profissionalmente com a ação executiva, um instrumento de 
trabalho sobre o atual regime da ação executiva, após a entrada em 
vigor do novo Código de Processo Civil.

O texto que compõe a primeira parte destaca e comenta as prin-
cipais alterações introduzidas pelo novo Código no regime da ação 
executiva. Sem a pretensão de tratar exaustivamente todo o regime 
da ação executiva, foi nosso objetivo salientar os aspetos mais rele-
vantes e de interesse prático, numa abordagem didática, simples e 
comparativa, centrando-nos na ação executiva para pagamento de 
quantia certa. Propositadamente, evitaram-se referências doutrinais e 
jurisprudenciais expressas, procurando não desviar a atenção do leitor 
das principais alterações ao regime da ação executiva, à luz do atual 
Código de Processo Civil.

Na segunda parte da obra é apresentada uma coletânea da le-
gislação que versa sobre a ação executiva, facilitando a sua consulta 
aos que, na vida académica ou profissional, lidam com esta temática.

Adverte-se que a leitura dos textos legislativos disponibilizados 
nesta obra não dispensa a consulta dos textos legislativos originais 
publicados no Diário da República.



PARTE I
Síntese das principais alterações introduzidas 

pelo novo Código de Processo Civil no regime da 
ação executiva para pagamento de quantia certa



I – Nota Prévia

Analisado o novo Código de Processo Civil (de ora em diante 
NCPC), verificamos que a ação executiva para pagamento de quantia 
certa foi a modalidade de ação executiva que, verdadeiramente, sofreu 
as alterações mais significativas. Além disso, continua a ser a «execução 
paradigma» e o seu regime aplica-se subsidiariamente às demais execu-
ções (artigo 551.º, n.º 2)1. Por estas razões, é sobre ela que, no essencial, 
se desenvolve o presente texto, onde serão apresentadas as principais 
alterações introduzidas pelo novo Código no regime da ação executiva.

No que diz respeito à execução para entrega de coisa certa, são 
de realçar as alterações consagradas no artigo 626.º, n.º 3, para o caso 
em que a execução se baseie em decisão judicial condenatória. Agora, 
nos termos gerais no n.º 1 desse mesmo artigo, em regra, a execução 
corre nos próprios autos (ressalvando-se o caso de decisão judicial con-
denatória proferida no âmbito do procedimento especial de despejo); e, 
além disso, passa a vigorar um regime de «entrega prévia» à notificação 
do executado para deduzir oposição. À semelhança da tramitação das 
execuções com penhora imediata, já há muito vigente no âmbito do 
processo executivo para pagamento de quantia certa, primeiro opera-
-se a apreensão e entrega da coisa e só depois é chamado o executado 
para apresentar a sua defesa no âmbito da execução.

A tramitação da execução para prestação de facto também sofre 
alterações, no caso de a execução se basear em decisão judicial con-
denatória. De acordo com o artigo 626.º, n.º 4, se a execução tiver por 
finalidade, para além do pagamento de quantia certa ou da entrega de 
coisa certa, a prestação de facto, a citação do executado para os termos 
da execução para prestação de facto (prevista no n.º 2 do artigo 868.º) 

1 - Doravante, as referências legais desacompanhadas de indicação expressa do respetivo 
diploma reportam-se ao novo Código de Processo Civil (NCPC), aprovado pela Lei n.º 41/2013, 
de 26 de junho.
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é realizada em conjunto com a notificação do executado para deduzir 
oposição ao pagamento ou à entrega. E, estabelece o n.º 5 do mesmo 
artigo 626.º, podem ser logo penhorados bens suficientes para cobrir a 
quantia decorrente da eventual conversão destas execuções, bem como a 
destinada à indemnização do exequente e ao montante devido a título de 
sanção pecuniária compulsória. Relativamente às disposições do NCPC 
que versam sobre a execução para prestação de facto, verificamos que 
a tramitação aí estabelecida permanece inalterada, face ao disposto no 
anterior Código, com exceção da competência quanto à aprovação das 
contas relativas às obras e trabalhos necessários para a prestação do 
facto, que volta a ser do juiz (artigos 871.º e 872.º).



II – A reforma da ação executiva de 2013

1. LINHAS GERAIS DA REFORMA DA AÇÃO EXECUTIVA 
DE 2013

Se houvesse que definir em poucas palavras a reforma da ação 
executiva de 2013, introduzida pela Lei n.º 41/20132, de 26 de junho, que 
aprovou o novo Código de Processo Civil, dir-se-ia que a mesma visou 
repor a normalidade na ação executiva e na sua tramitação. 

As últimas alterações significativas nesta matéria tinham sido 
levadas a cabo pelo Decreto-Lei n.º 226/2008, de 20 de novembro, e 
trouxeram, na sua maioria, medidas boas mas que não eram novas e 
medidas novas que não eram boas. Por isso se justificou repensar, mais 
uma vez, alguns aspetos do processo executivo, em especial na ação exe-
cutiva para pagamento de quantia certa, embora sem afastar o modelo 
de ação executiva com penhora imediata e dispensa de citação prévia 
versus o de ação executiva com citação prévia. Dualidade que, aliás, 
remonta às modificações levadas a cabo em 1997 e que permaneceu até 
hoje, embora progressivamente com contornos diferentes.

Como sabemos, nem sempre o legislador é feliz nas suas inter-
venções. Malgrado, não o tem sido, reiteradamente, no caso da ação 
executiva:

- Em 2003, não tanto por razões de fundo, pois a desjudicializa-
ção foi largamente aceite como uma boa opção, mas sobretudo 
por falta de meios e por motivos de má operacionalidade da 
reforma.

- Em 2008, arrebatado por um zelo excessivo, pretendeu «apro-
fundar» a desjudicialização, «clarificar» as posições e compe-
tências do juiz de execução e do agente de execução, mas o que 
conseguiu foi obscurecer e entorpecer os mecanismos, além 

2 -  Retificada pela Declaração de Retificação n.º 36/2013, de 12 de agosto.
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de causar lacunas indesculpáveis, nuns casos, e inocuidades, 
noutros.

O mal-estar na ação executiva – área que constitui o barómetro 
da eficácia do sistema – foi razão mais do que suficiente para, uma 
outra vez, serem alterados os contornos do modelo adotado. Por isso 
mesmo, a Reforma do Processo Civil, iniciada em 2010, teve a ação 
executiva como prioridade. Desta vez, a ação executiva não foi relegada 
para segundo plano, lamentavelmente por motivos relacionados com 
a crise económico-financeira. Essa prioridade já tinha sido apontada 
no memorando da troika, passou para o Programa do Governo e foi 
assumida na exposição de motivos da proposta de alteração ao Código 
de Processo Civil.

Numa apreciação geral, a revisão da ação executiva tem aspetos 
positivos.

O traço essencial da reforma está no retomar de soluções que 
foram indevidamente adulteradas em anteriores alterações ao Código 
de Processo Civil. A reforma da ação executiva introduzida pelo NCPC 
provocará, no geral, o regresso a uma “normalidade” de onde não 
se devia ter saído, por referência à Reforma de 2003, embora sejam 
também repristinados aspetos que remontam a 1997. Foram, ainda, 
melhorados ou ajustados aspetos instrumentais ou complementares, 
mas igualmente importantes para o curso da execução. Por outro lado, 
resolveu algumas querelas doutrinárias e jurisprudenciais, no sentido 
de consagrar, em letra de lei, soluções já assumidas na prática. Além 
de que trouxe algumas inovações que visam contribuir para a maior 
eficácia da execução.

Antecipando algumas das alterações do NCPC, em especial as que 
o próprio legislador enumerou na sua exposição de motivos, vejamos 
o que temos de novo:

a. É revisto o elenco dos títulos executivos;
b. Consagra-se a possibilidade de os cidadãos recorrerem ao 

sistema público de justiça, requerendo que o oficial de justiça 
desempenhe as funções de agente de execução, em dois casos;

c. Clarifica-se a repartição de competências entre o juiz, a se-
cretaria e o agente de execução, estabelecendo-se que a este 
cabe efetuar todas as diligências do processo executivo que 
não estejam atribuídas à secretaria ou sejam da competência 
do juiz;
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d. A cessação de funções do agente de execução pode resultar de 
substituição promovida pelo exequente, devendo este expor o 
motivo da substituição;

e. Na tramitação do processo executivo comum para pagamento 
de quantia certa, retoma-se a distinção entre forma ordinária 
e forma sumária;

f. Na execução de sentença, consagra-se a regra de que a execução 
de decisão judicial condenatória corre nos próprios autos;

g. Na oposição à execução, é repristinada a terminologia tradi-
cional do processo civil português (embargos de executado, 
embargante e embargado);

h. Altera-se o regime dos efeitos da pendência dos embargos de 
executado: deixa de haver suspensão automática da execução 
no caso de haver penhora imediata;

i. Nos regimes de penhorabilidade, clarifica-se que a parte a 
penhorar nos salários é a parte líquida e alarga-se a noção de 
rendimentos abrangidos; abandona-se a determinação legal 
de uma ordem de prioridade quanto aos bens penhoráveis, 
ficando estabelecido que o agente de execução deverá respeitar 
as indicações do exequente quanto aos bens que este pretende 
ver prioritariamente penhorados;

j. É criado um novo regime de comunicabilidade da dívida exe-
quenda ao cônjuge do executado;

k. Na penhora de depósitos bancários, não há necessidade de 
despacho judicial;

l. Na penhora de veículos automóveis, no sentido de evitar a 
ocultação e o uso do veículo a penhorar, prevê-se que a penhora 
seja precedida de imobilização do veículo, sendo estabelecida 
a regra da sua remoção;

m. As diligências necessárias para a realização do pagamento 
devem ser efetuadas, obrigatoriamente, no prazo de três meses 
a contar da penhora, independentemente do prosseguimento 
do apenso da verificação e graduação de créditos;

n. Nos casos de penhora de rendimentos periódicos, não tendo 
havido oposição, ou depois de esta ter sido julgada improce-
dente, as quantias depositadas são entregues ao exequente e 
as vincendas são-lhe adjudicadas;



PARTE II
Legislação



Código de Processo Civil

LIVRO I
Da ação, das partes e do tribunal

TÍTULO I
Das disposições e dos princípios fundamentais

ARTIGO 1.º
Proibição de autodefesa

A ninguém é lícito o recurso à força com o fim de realizar ou assegu-
rar o próprio direito, salvo nos casos e dentro dos limites declarados na lei.

ARTIGO 2.º
Garantia de acesso aos tribunais

1 - A proteção jurídica através dos tribunais implica o direito de 
obter, em prazo razoável, uma decisão judicial que aprecie, com força de 
caso julgado, a pretensão regularmente deduzida em juízo, bem como 
a possibilidade de a fazer executar.

2 - A todo o direito, exceto quando a lei determine o contrário, 
corresponde a ação adequada a fazê-lo reconhecer em juízo, a prevenir 
ou reparar a violação dele e a realizá-lo coercivamente, bem como os 
procedimentos necessários para acautelar o efeito útil da ação.

ARTIGO 3.º
Necessidade do pedido e da contradição

1 - O tribunal não pode resolver o conflito de interesses que a ação 
pressupõe sem que a resolução lhe seja pedida por uma das partes e a 
outra seja devidamente chamada para deduzir oposição.
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2 - Só nos casos excecionais previstos na lei se podem tomar pro-
vidências contra determinada pessoa sem que esta seja previamente 
ouvida.

3 - O juiz deve observar e fazer cumprir, ao longo de todo o 
processo, o princípio do contraditório, não lhe sendo lícito, salvo caso 
de manifesta desnecessidade, decidir questões de direito ou de facto, 
mesmo que de conhecimento oficioso, sem que as partes tenham tido 
a possibilidade de sobre elas se pronunciarem.

4 - Às exceções deduzidas no último articulado admissível pode a 
parte contrária responder na audiência prévia ou, não havendo lugar 
a ela, no início da audiência final.

ARTIGO 4.º
Igualdade das partes

O tribunal deve assegurar, ao longo de todo o processo, um estatuto 
de igualdade substancial das partes, designadamente no exercício de 
faculdades, no uso de meios de defesa e na aplicação de cominações ou 
de sanções processuais.

ARTIGO 5.º
Ónus de alegação das partes 

e poderes de cognição do tribunal

1 - Às partes cabe alegar os factos essenciais que constituem a 
causa de pedir e aqueles em que se baseiam as exceções invocadas.

2 - Além dos factos articulados pelas partes, são ainda conside-
rados pelo juiz:

a) Os factos instrumentais que resultem da instrução da causa;
b) Os factos que sejam complemento ou concretização dos que as 

partes hajam alegado e resultem da instrução da causa, desde 
que sobre eles tenham tido a possibilidade de se pronunciar;

c) Os factos notórios e aqueles de que o tribunal tem conhecimento 
por virtude do exercício das suas funções.

3 - O juiz não está sujeito às alegações das partes no tocante à 
indagação, interpretação e aplicação das regras de direito.
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ARTIGO 6.º
Dever de gestão processual

1 - Cumpre ao juiz, sem prejuízo do ónus de impulso especialmente 
imposto pela lei às partes, dirigir ativamente o processo e providenciar 
pelo seu andamento célere, promovendo oficiosamente as diligências 
necessárias ao normal prosseguimento da ação, recusando o que for 
impertinente ou meramente dilatório e, ouvidas as partes, adotando 
mecanismos de simplificação e agilização processual que garantam a 
justa composição do litígio em prazo razoável.

2 - O juiz providencia oficiosamente pelo suprimento da falta de 
pressupostos processuais suscetíveis de sanação, determinando a rea-
lização dos atos necessários à regularização da instância ou, quando a 
sanação dependa de ato que deva ser praticado pelas partes, convidando 
estas a praticá-lo.

ARTIGO 7.º
Princípio da cooperação

1 - Na condução e intervenção no processo, devem os magistra-
dos, os mandatários judiciais e as próprias partes cooperar entre si, 
concorrendo para se obter, com brevidade e eficácia, a justa composição 
do litígio.

2 - O juiz pode, em qualquer altura do processo, ouvir as partes, 
seus representantes ou mandatários judiciais, convidando-os a fornecer 
os esclarecimentos sobre a matéria de facto ou de direito que se afigu-
rem pertinentes e dando-se conhecimento à outra parte dos resultados 
da diligência.

3 - As pessoas referidas no número anterior são obrigadas a 
comparecer sempre que para isso forem notificadas e a prestar os 
esclarecimentos que lhes forem pedidos, sem prejuízo do disposto no 
n.º 3 do artigo 417.º.

4 - Sempre que alguma das partes alegue justificadamente di-
ficuldade séria em obter documento ou informação que condicione o 
eficaz exercício de faculdade ou o cumprimento de ónus ou dever pro-
cessual, deve o juiz, sempre que possível, providenciar pela remoção 
do obstáculo.
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ARTIGO 8.º
Dever de boa-fé processual

As partes devem agir de boa-fé e observar os deveres de cooperação 
resultantes do preceituado no artigo anterior.

ARTIGO 9.º
Dever de recíproca correção

1 - Todos os intervenientes no processo devem agir em confor-
midade com um dever de recíproca correção, pautando-se as relações 
entre advogados e magistrados por um especial dever de urbanidade.

2 - Nenhuma das partes deve usar, nos seus escritos ou alegações 
orais, expressões desnecessária ou injustificadamente ofensivas da 
honra ou do bom nome da outra, ou do respeito devido às instituições.

TÍTULO II
Das espécies de ações

ARTIGO 10.º
Espécies de ações, consoante o seu fim

1 - As ações são declarativas ou executivas.
2 - As ações declarativas podem ser de simples apreciação, de 

condenação ou constitutivas.
3 - As ações referidas no número anterior têm por fim:
a) As de simples apreciação, obter unicamente a declaração da 

existência ou inexistência de um direito ou de um facto;
b) As de condenação, exigir a prestação de uma coisa ou de um 

facto, pressupondo ou prevendo a violação de um direito;
c) As constitutivas, autorizar uma mudança na ordem jurídica 

existente.
4 - Dizem-se «ações executivas» aquelas em que o credor requer 

as providências adequadas à realização coativa de uma obrigação que 
lhe é devida.

5 - Toda a execução tem por base um título, pelo qual se determi-
nam o fim e os limites da ação executiva.

6 - O fim da execução, para o efeito do processo aplicável, pode 
consistir no pagamento de quantia certa, na entrega de coisa certa ou 
na prestação de um facto, quer positivo quer negativo.
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TÍTULO III
Das partes

[...]

CAPÍTULO IV
Disposições especiais sobre execuções

ARTIGO 53.º
Legitimidade do exequente e do executado

1 - A execução tem de ser promovida pela pessoa que no título 
executivo figure como credor e deve ser instaurada contra a pessoa que 
no título tenha a posição de devedor.

2 - Se o título for ao portador, será a execução promovida pelo 
portador do título.

ARTIGO 54.º
Desvios à regra geral da determinação da legitimidade

1 - Tendo havido sucessão no direito ou na obrigação, deve a exe-
cução correr entre os sucessores das pessoas que no título figuram como 
credor ou devedor da obrigação exequenda; no próprio requerimento 
para a execução o exequente deduz os factos constitutivos da sucessão.

2 - A execução por dívida provida de garantia real sobre bens 
de terceiro segue diretamente contra este se o exequente pretender 
fazer valer a garantia, sem prejuízo de poder desde logo ser também 
demandado o devedor.

3 - Quando a execução tenha sido movida apenas contra o terceiro 
e se reconheça a insuficiência dos bens onerados com a garantia real, 
pode o exequente requerer, no mesmo processo, o prosseguimento da 
ação executiva contra o devedor, que é demandado para completa sa-
tisfação do crédito exequendo.

4 - Pertencendo os bens onerados ao devedor, mas estando eles 
na posse de terceiro, pode este ser desde logo demandado juntamente 
com o devedor.



124 Código de Processo Civil

ARTIGO 55.º
Exequibilidade da sentença contra terceiros

A execução fundada em sentença condenatória pode ser promovida 
não só contra o devedor, mas ainda contra as pessoas em relação às 
quais a sentença tenha força de caso julgado.

ARTIGO 56.º
Coligação

1 - Quando não se verifiquem as circunstâncias impeditivas pre-
vistas no n.º 1 do artigo 709.º, é permitido:

a) A vários credores coligados demandar o mesmo devedor ou 
vários devedores litisconsortes;

b) A um ou vários credores litisconsortes, ou a vários credores 
coligados, demandar vários devedores coligados desde que 
obrigados no mesmo título;

c) A um ou vários credores litisconsortes, ou a vários credores 
coligados, demandar vários devedores coligados, titulares de 
quinhões no mesmo património autónomo ou de direitos rela-
tivos ao mesmo bem indiviso sobre os quais se faça incidir a 
penhora.

2 - Não obsta à cumulação a circunstância de ser ilíquida alguma 
das quantias, desde que a liquidação dependa unicamente de operações 
aritméticas.

3 - É aplicável à coligação o disposto nos nºs 2 a 5 do artigo 709.º 
para a cumulação de execuções.

ARTIGO 57.º
Legitimidade do Ministério Público como exequente

Compete ao Ministério Público promover a execução por custas e 
multas judiciais impostas em qualquer processo.

ARTIGO 58.º
Patrocínio judiciário obrigatório

1 - As partes têm de se fazer representar por advogado nas exe-
cuções de valor superior à alçada da Relação e nas de valor igual ou 
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inferior a esta quantia, mas superior à alçada do tribunal de 1.ª ins-
tância, quando tenha lugar algum procedimento que siga os termos do 
processo declarativo.

2 - No apenso de verificação de créditos, o patrocínio de advogado 
só é necessário quando seja reclamado algum crédito de valor superior 
à alçada do tribunal de 1.ª instância e apenas para apreciação dele.

3 - As partes têm de se fazer representar por advogado, advogado 
estagiário ou solicitador nas execuções de valor superior à alçada do 
tribunal de 1.ª instância não abrangidas pelos números anteriores.

TÍTULO IV
Do Tribunal

[...]

CAPÍTULO III
Da competência interna

[...]

SECÇÃO V
Disposições especiais sobre execuções

ARTIGO 85.º
Competência para a execução fundada em sentença

1 - Na execução de decisão proferida por tribunais portugueses, 
o requerimento executivo é apresentado no processo em que aquela foi 
proferida, correndo a execução nos próprios autos e sendo tramitada 
de forma autónoma, exceto quando o processo tenha entretanto subido 
em recurso, casos em que corre no traslado.

2 - Quando, nos termos da lei de organização judiciária, seja 
competente para a execução secção especializada de execução, deve ser 
remetida a esta, com caráter de urgência, cópia da sentença, do requeri-
mento que deu início à execução e dos documentos que o acompanham.

3 - Se a decisão tiver sido proferida por árbitros em arbitragem que 
tenha tido lugar em território português, é competente para a execução 
o tribunal da comarca do lugar da arbitragem.
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