
 

 

N/Ref. 140/14                 Angra do Heroísmo, Dezembro de 2014 

 

Assunto: RReegguullaammeennttaaççããoo  ddoo  PPrroocceeddiimmeennttoo  EExxttrraajjuuddiicciiaall  PPrréé--EExxeeccuuttiivvoo.. 

 

Exmo.(s) Associado(s), 

 

Leva-se ao conhecimento de V.Ex.a(s), da Portaria n.º 233/2014, de 14 de Novembro, que vem 

proceder à regulamentação do procedimento extrajudicial pré-executivo aprovado pela Lei 

n.º 32/2014, de 30 de Maio. 

 

Este procedimento extrajudicial pré-executivo tem natureza facultativa e permite ao credor, 

munido de um título executivo idóneo para o efeito, proceda por via do agente de execução, à 

consulta às várias bases de dados em termos idênticos àqueles que se verificam no âmbito da 

ação executiva, para averiguar se o devedor tem bens penhoráveis antes de ser instaurada a 

correspondente ação executiva. 

 

Como supramencionado, a presente portaria veio regulamentar a Lei n.º 32/2014, de 30 de 

Maio, nos seguintes aspetos: 

a) Aprova a plataforma informática de suporte ao procedimento extrajudicial pré-

executivo, sendo da responsabilidade da Câmara dos Solicitadores a sua criação, 

desenvolvimento, manutenção e gestão. Esta plataforma encontra-se acessível no sítio 

da internet com o endereço www.pepex.mj.pt.; 

b) Estabelece os critérios de distribuição dos procedimentos aos agentes de execução, 

tendo como suporte regras de proximidade geográfica relativamente à morada do 

requerido; 

c) Determina o regime de pagamento dos valores devidos aos agentes de execução nos 

procedimentos em que alguma das partes beneficie de apoio judiciário na modalidade 

de dispensa de taxa de justiça e demais encargos com o processo, na modalidade de 

pagamento faseado de taxa de justiça e demais encargos com o processo ou na 

modalidade de atribuição de agente de execução; 

d) Aprova os modelos genéricos de notificações e requerimentos a utilizar no 

procedimento extrajudicial pré-executivo, designadamente no PEPEX. 

 

http://www.pepex.mj.pt/


 

 

Por último, para além do referido anteriormente, a presente portaria também vem proceder à 

alteração da Portaria n.º 282/2013, de 29 de Agosto, que regulamentou diversos aspetos das 

ações executivas, de forma a adaptar a apresentação eletrónica de requerimentos executivos 

ao novo procedimento extrajudicial pré-executivo em processo de execução. 

 

A presente circular não dispensa a leitura do diploma que poderá consultar em www.dre.pt ou 

através do site desta Câmara do Comércio, em 

http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1420027793.pdf. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direção. 

 

 

http://www.dre.pt/
http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1420027793.pdf

