
Mudamregrasdaspenhoras JUSTIÇA REGRAS MUDAM A 1DE SETEMBRO

Penhora leva um
terço do salário
Novo Código de Processo Civil mexe nas ações executivas trava sucessi

vos adiamentos dos julgamentos e penaliza atrasos e manobras dilatórias
MANUELA GUERREIRO

OnovoCódigodeProces soCivil publicado ontem emDiário da Repú
blica prevêaimpossibi

lidade de penhorar mais do que
umterço do salário reforma in
demnizaçãoporaci
dente ou renda vita
lícia Quando o de
vedor não tem ou
tros rendimento é
impossívelpenhorar
o montante equiva
lente a um salário
mínimo Exceção
apenas para os cré
ditos que digam res
peito apensões de alimentos
Segundoumanotadaministra

daJustiça PaulaTeixeiradaCruz
esta reforma que entrará emvi
gor a 1 de setembro vaipermitir

pôr fimàs idas dos cidadãos a tri
bunalvezes semfim aadiamen
tos sucessivos a longas horas de
espera ou a ações que duravam
anos

Apensarna celeridade proces
sual onovo códigoprevêapena
lização de todos os atos por

exemplo requeri
mentos recursos
reclamações ou in
cidentes quevisem
manobras dilatórias
Por decisão funda
mentada do juiz

pode ser excecionalmenteaplicada uma taxasancionatória
Apartir de setem

bro todos os intervenientes in
cluindo juizes são penalizados se
não cumprirem os prazos No
caso dos magistrados o incum
primento é passível de queixa

paraaentidade comcompetência
disciplinar
Em relação a atrasos também

há novidades Quando o código
entrar em vigor as audiências
tomam se praticamente inadiá
veis e terão de ser justificados
quaisquer atrasos com partici
pação às autoridades competen
tes evitandovárias deslocações a
tribunale adiamentos

Paraevitar que as ações execu
tivas se prolonguemno tempo a
reformaestabelece que três me
ses depois do início das diligên
cias para penhora e caso nãohaja
bens penhoráveis a execução
sejaextinta

A reforma porém não é con
sensual existindo já umapetição
apediro seuadiamentopara2014
combase nos 400 artigos que fo
ram eliminados e na centena de
regras novas

SAIBA MAIS

DIREITO ROMANO
Antes da aprovação do primei
ro Código Civil Portugal tinha
um sistema jurídico baseado
no direito romano

1867
ano emque entrou em vigor
o primeiro Código Civil por
tuguês elaborado pelo Vis
conde de SeabraO atual foi
aprovado em 1966

SALÁRIOS PENHORADOS
No ano passado o fisco or
denou a penhora de 471011
salários de contribuintes com
dívidas
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