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Justiçaextinguemaisde100milacçõesdecobrançadedívidasMais de 100 mil acções
de cobrança de dívidas
vão ser extintas
Regras transitórias entram em vigor amanhã e visam limpar estatísticas por
ordem da troika Acções paradas e sem bens a penhorar têm os dias contados
Inês Davld Bastos

ines bastos@economico pt

Mais de 100 mil acções de co
brança de dívidas que estão pa
radas nos tribunais há 10 anos

podem ser extintas a partir de
amanhã Para tal basta que não
tenham sido encontrados até

hoje bens a penhorar e que o
agente de execução ou o tribu
nal ordenem o encerramento

Em risco estão segundo disse
fonte oficial do Ministério da
Justiça ao Diário Económico
pelo menos 86 mil execuções
Como este número respeita
apenas a 64 do universo total
dos processos executivos pen
dentes Paula Teixeira da Cruz
ainda está a analisar as restantes

acções os processos em risco
de extinção podem ultrapassar
os 100 mil Número confirmado
pelos advogados contactados
pelo Diário Económico

Para conseguir cumprir a
meta imposta pela troika de
acabar com os processos para
dos em tribunal até 2014 só ac
ções executivas são 1 2 mi
lhões a ministra Paula Teixeira
da Cruz decidiu não esperar
pelo novo Código de Processo
Civil CPC em Setembro e
avançou já com regras transitó
rias para começar a limpar mi
lhares de acções já consideradas
inviáveis Muitas das acções
estão mortas mas não extintas
e este decreto lei vem resolver
isso diz ao Diário Económico o
advogado Soares Machado

O decreto lei que impõe os
requisitos para a extinção ver
caixas ao lado entra amanhã
em vigor e caduca com o novo
CPC que inclui regras para as
execuções Assim correm o ris
co de extinção além das acções
de cobrança de dívidas anterio
res a 15 Setembro de 2003 sem

bens a penhorar todas aquelas
em que o exequente credor es
teja seis meses sem tomar qual
quer iniciativa Podem ser ainda
extintos os processos em que o
exequente não paga honorários
e despesas ao agente de execu
ção Os advogados especialistas
em direito civil são unânimes
em considerar que estas regras

visam limpar estatísticas para
cumprir o memorando da
troika e vão atingir sobretudo
os processos das empresas de
telecomunicações e de presta
ção de serviços públicos

Há neste decreto lei a im

posição de um ónus ao exe
quente mas não aos tribunais
que também são responsáveis
pela demora das execuções
reagiu ao Diário Económico
Paulo Cunha Trindade advoga
do na Rui Pena Arnaut Para

este especialista em direito civil
os advogados vão ter que rever
todos os processos de execução
para verificarem quais estão há
seis meses sem uma iniciativa

do exequente e tentarem evitar
a extinção das acções

No meio desta guerra entre
Governo que quer limpar es
tatísticas e advogados que
tentam manter as acções dos
clientes Paulo Cunha Trinda
de acredita que este decreto lei
vai levar à extinção de muitos
milhares de acções Fonte do
Ministério da Justiça esclarece
ao Diário Económico que a ex
tinção não é automática e de
pende sempre ou da acção do
agente de execução que tem
que comunicar não haver bens
ou do decurso de um prazo Mas
o agente de execução será pena
lizado se não comunicar a au
sência de bens e a inviabilidade

da acção

Governo admite maus resultados

na redução de pendências
No próprio preâmbulo do de
creto o Ministério lembra que
Portugal assumiu compro
missos com o FMI e BCE para
melhorar o funcionamento

da justiça O problema é que
as novas regras das acções
executivas inseridas no CPC
só entram no terreno em Se

tembro e as medidas pontuais
de agilização das acções não
estão a ter resultados na redu

ção das pendências como ad
mite o Governo Com o prazo
da troika a esgotar se a mi
nistra viu se obrigada a avan
çar com estas regras São
medidas administrativas e

correctivas de patologias do
sistema diz o advogado Ra
poso Subtil para quem o novo
CPC não vai resolver o pro
blema da acção executiva
porque não prevê ou um Bal
cão Único dos Execuções ou
Juízos de Execução

Além destas extinções o de
creto lei prevê uma regra para
acelerar processos executivos
em que os agentes de execução
deixam de precisar de autoriza
ção do juiz para aceder às bases
de dados dos processos anterio
res a 2009 E uma medida van
tajosa porque permite ao agente
saltar uma formalidade que
pode demorar meses diz Soa
res Machado

TRÊS PERGUNTAS A

JOSÉ CARLOS RESENDE

Presidente da Câmara dos Solicitadores

Processo
executivo deve sair
dos tribunais

O presidente da Câmara dos
Solicitadores que perdem poderes
nas acções executivas aplaude
as regras transitórias mas critica
a devolução aos juizes das acções
de cobrança de dívidas prevista
no Código de Processo Civil

Acabar com acções por não
haver bens não coloca em
causa os direitos do credor
Essa questão fica assegurada com
o decreto lei porque este permite
que caso venham a ser
identificados bens o exequente
pode reabrir o processo É uma
forma de incentivar os credores a

deixarem acabar a acção porque
sabem que a podem reabrir
Como vê estas regras
transitórias

São alterações cirúrgicas mas
positivas porque resolvem
problemas concretos Resolvem
milhares de processos não
só pela extinção mas também
pela agiização Por exemplo o
agente de execução agora vai ter
acesso a todas as bases de dado e
não precisa de autorização do juiz
Só isso acelera muitos processos
O Código de Processo Civil
devolve as acções executivas
aos Juizes Concorda
Eu percebo que neste contexto se
vá nesse sentido mas mais tarde
ou mais cedo terá que se chegar
à conclusão que o processo
executivo deve sair dos tribunais
e só deve estar num tribunal
se houver controvérsia

Acções inviáveis
antes de 2003

As acções de cobrança anteriores
a 15 de Setembro de 2003 em

que não existem bens a penhorar
serão extintas Não será assim se
o exequente identificar bens no
prazo de 30 dias desde a entrada
do decreto lei em vigor amanhã
A ideia do Ministério é acabar
com as acções consideradas já
mortas e que estão a acumular
se nas secretarias dos tribunais
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Falta de impulso
processual
Governo quer penalizar
os exequentes credores
que mostrem inércia na acção
executiva Por isso serão extintas
as acções executivas que
estejam a aguardar impulso
processual do exequente há
mais de seis meses Se há acordo

de prestações extingue se três
meses após terminar o prazo
se exequente nada fizer

Não pagamento
de honorários
A acção de cobrança de dívidas
extingue se também no caso em
que o exequente não pague ao
agente de execução honorários
e despesas O agente que tem
a responsabilidade da acção
notifica o credor e se ao fim
de trinta dias este não efectuar

qualquer pagamento o agente
de execução pode requerer que a
instância seja dada como extinta

Consulta a base de
dados mais aberta
Para agilizar a tramitação dos
processos de cobrança de dívidas
o Ministério da Justiça determina
que os agentes de execução
podem consultar as bases
de dados de bens penhoráveis
sem autorização do juiz
Esta liberdade aplicava se
aos processos após 2009
Agora aplica se a todos
os processos executivos
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