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Em vez de irem directamente para tribunal, os

credores podem pesquisar os bens que os

devedores têm e decidir se vale a pena avançar com uma acção. O novo processo vai

engrossar o número de nomes na lista de devedores.

A lei que regula o procedimento extra-judicial pré-executivo (PEPEX) foi publicada esta sexta-feira em Conselho

de Ministros e entra em vigor a 1 de Setembro, juntamente com o novo mapa-judiciário. O diploma era muito

aguardado nos meios judiciais, uma vez que, espera-se, será um elemento precioso para reduzir o número de

processos de acções executivas pendentes nos tribunais.

 

"Estou convencido que uma percentagem grande de exequentes [credores] vai optar pelo PEPEX, que é um

processo muito mais simples e barato e permite resultados imediatos", afirma José Carlos Resende, presidente

da Câmara dos Solicitadores. Na sua opinião, "Em um ano ou dois, o PEPEX corresponderá a 30% ou 40% das

acções de cobrança de dívidas e significará uma descida grande nas pendências".

 

O novo procedimento baseia-se na realização de pesquisas às várias bases de dados e junto dos bancos, para

averiguar da existência de bens penhoráveis. Esse trabalho é realizado pelos agentes de execução – os mesmos

que tramitam já as cobranças de dívidas –  através de uma plataforma informática gerida pelo Ministério das

Finanças e onde todos os movimentos são registados e podem ser seguidos pelos exequentes. E, também, ser

avaliados do ponto de vista da legalidade, ou seja, não podem ser feitas pesquisas que não estejam

devidamente fundamentadas.

 

Banco de Portugal vai fornecer dados sobre contas bancárias

 

Para identificação e localização de bens penhoráveis, o agente de execução pede ao Banco de Portugal que lhe

forneça os bancos em que o devedor tem contas. Os dados vêm por via electrónica e não podem ser divulgados

ou utilizados para outros fins.

 

Entretanto, o agente de execução consulta também as várias bases de dados publicas, como o registo predial ou

o registo automóvel, e no final está pronto a fazer um relatório que apresenta ao credor e com base no qual este

poderá decidir se, perante os bens detectados, vale ou não a pena ir para tribunal para cobrar a dívida.

 

Entretanto, o devedor será também notificado do PEPEX que está em curso e é informado do que pode fazer: ou

paga a dívida, ou faz um acordo de pagamento a prestações, ou indica bens à penhora ou, ainda, opõe-se ao

procedimento, o que terá de fazer em tribunal.

 

A notificação, sublinha José Carlos Resende é feita sempre pessoalmente, uma preocupação que houve na

concepção da nova lei para se garantir que o devedor tem todo o conhecimento sobre o processo que está em

curso e sobre o que lhe pode acontecer.

 

Devedor pode ir para a lista pública de execuções

 

Se o devedor não responder e não tomar nenhuma das atitudes previstas na lei, dentro de 30 dias o seu nome

será incluído na lista pública de execuções, onde estão listados os devedores que não têm quaisquer bens

penhoráveis e que já foram alvo de acções de cobrança de dívida. Isto que dizer que deixa de ser necessário

passar por uma acção executiva para ver o nome incluído nesta lista.

 

Se avançar com uma oposição, o devedor pode travar este processo, mas para isso também tem de ter dinheiro,

já que terá de ir para tribunal e haverá custas a suportar, que variam entre os 153 euros e os 303 euros,

consoante o valor da dívida ultrapasse ou não a alçada da relação (30 mil euros).

 

Refira-se que no PEPEX também é possível pedir apoio judiciário, aplicando-se as regras gerais.

 

Para garantir que o procedimento extra-judicial é rápido, a lei prevê que este não se suspende durante as férias

judiciais. 
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