
JUSTIÇA AGENTES DE EXECUÇÃO PODEM SER RESPONSABILIZADOS

Sistema permite
penhoras erradas
Plataforma informática da Câmara dos Solicitadores tem vulnerabilidades

vários advogados tiveram as contas bancárias bloqueadas
SÓNIATRIGUEIRÃO

Anova plataforma informáticada Câmara dosSolicitadores usada
obrigatoriamente desde

outubro pelos agentes de execu
çãopara osprocessos executivos
permite que sejam selecionados
todos os intervenientes no pro
cesso incluindo advogados e en
tidades patronais para penhora
dos saldos bancários O CMsabe
que só nomês de novembrohou
ve seis queixas na Câmara dos
Solicitadores

Uma das queixas foi de Paulo
NunesMorgado Namanhãde 19
de novembro o advogado rece
beu o telefonema dobanco onde

temaplicações financeiras es
tavam penhoradas Em pouco
tempo descobriu que as contas
foram bloqueadas em dois ban
cos Decidido a resolver a situa
ção conseguiu contactar a agen
te de execução mas só lhe levan
taramobloqueioao fimde 15dias

Ao CM Adelina Carreira a
agente de execução responsável
pelo bloqueio inde
vido das contas de
PauloMorgado cri
tica o sistema infor
mático Quando
carreguei para fazer
apenhora o sistema
devolveu me uma
caixa com execu
tantes e executados
O nome de Paulo

Morgado estava na dos executa
dos O sistema convida ao erro
explica adiantandoque este tipo
de procedimentos está a entu
pir os bancos José Carlos Re
sende presidenteda Câmarados
Solicitadores responsabiliza os
agentesde execução e admite que
estes sejam alvo de pedidos de
indemnização dos lesados e de
processos disciplinares Al

guns processos
têm anos e é possí
vel que nos tribu
nais ao inserirem os
nomes se enga
nem nas classifica

ções Informatica
mente os interve
nientes estãoclassi
ficados como ata

que defesa e neutro Os man
datários devem ser inseridos no
campo neutro Euprópriofuipe
nhoradoháummês numproces
so fiscal porque se enganaramno
número de contribuinte do exe
cutado Segundo JoséCarlos Re
sende só no mês de novembro
foram feitas 20milpenhoras

Advogados
tiveram de pedir
emprestado
Cinco advogados de Ovar fi

caram comas contas bancárias
penhoradas e tiveramdepedir
dinheiro emprestadopara as
despesas do dia a dia na se
quênciado engano numaexe
cução ao seremconfundidos
cornos executados numpro
cesso que corre na Comarca do
Baixo Vouga
Ou seja a agente de execução

na caixa dos executados da apli
cação informática devia ter
tido o cuidado de selecionar
apenas as pessoas a executar e
não osmandatários
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