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I. A INICIATIVA 

 

A iniciativa legislativa sub judice visa introduzir uma alteração no Código de Processo 

Civil, incidindo sobre o artigo 737.º (Bens relativamente impenhoráveis) -, de forma a 

estabelecer um regime transitório, com vigência limitada ao ano de 2023, de isenção de 

execução da penhora do bem imóvel hipotecado com a finalidade de habitação própria 

permanente do executado para a satisfação de garantia real de créditos hipotecários. 

Esta iniciativa salvaguarda a possibilidade de o executado indicar, por sua iniciativa, a 

sua habitação para a penhora e não prejudica a existência de outras medidas 

substitutivas da execução hipotecária. Este regime, ainda que com uma vigência 

transitória, assegura a criação do regime legal de proteção previsto no n.º 4, do artigo 

47.º da Lei de Bases da Habitação, aprovada pela Lei n.º 83/2019, de 3 de setembro. 

Na exposição de motivos, os proponentes referem que o contexto de crise provocado 

pela guerra na Ucrânia e pela COVID-19, associado à política monetária adoptada pelo 

Banco Central Europeu nos últimos meses, tem gerado um aumento das taxas de juro, 

o que tem criado um forte impacto no rendimento das famílias em Portugal.  

Estes dados e o preocupante impacto que estes aumentos poderão ter nos rendimentos 

das famílias, demonstram a necessidade de se adotarem medidas de apoio às famílias 

com créditos à habitação. 

Para melhor compreensão das alterações propostas, apresenta-se, em anexo, um 

quadro comparativo entre a redação atual das normas do diploma em causa e a redação 

proposta por esta iniciativa. 

 

II. APRECIAÇÃO DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS, REGIMENTAIS E 
FORMAIS 

 

▪ Conformidade com os requisitos constitucionais e regimentais 

A iniciativa em apreciação é apresentada pela Deputada Única Representante do 

Pessoas-Animais-Natureza (PAN), ao abrigo e nos termos do n.º 1 do artigo 167.º da 

https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2013-34580575-53441575
https://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?artigo_id=3171A0047&nid=3171&tabela=leis&pagina=1&ficha=1&so_miolo=&nversao=#artigo
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Constituição da República Portuguesa1 (Constituição) e do n.º 1 do artigo 119.º do 

Regimento da Assembleia da República 2  (Regimento), que consagram o poder de 

iniciativa da lei. Trata-se de um poder dos Deputados, por força do disposto na alínea 

b) do artigo 156.º da Constituição e b) do n.º 1 do artigo 4.º do Regimento, bem como 

dos grupos parlamentares, por força do disposto na alínea g) do n.º 2 do artigo 180.º da 

Constituição e da alínea f) do artigo 8.º do Regimento. 

A iniciativa assume a forma de projeto de lei, em conformidade com o disposto no n.º 2 

do artigo 119.º do Regimento. Encontra-se redigida sob a forma de artigos, é precedida 

de uma breve exposição de motivos e tem uma designação que traduz sinteticamente 

o seu objeto principal, cumprindo assim os requisitos formais previstos no n.º 1 do artigo 

124.º do Regimento. 

São também respeitados os limites à admissão da iniciativa estabelecidos no n.º 1 do 

artigo 120.º do Regimento, uma vez que esta parece não infringir a Constituição ou os 

princípios nela consignados e define concretamente o sentido das modificações a 

introduzir na ordem legislativa. 

O projeto de lei em apreciação deu entrada a 4 de janeiro de 2023, tendo sido junta a 

ficha de avaliação prévia de impacto de género. A 5 de janeiro foi admitido e baixou na 

generalidade à Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação (6.ª), 

por despacho do Presidente da Assembleia da República, tendo sido anunciado na 

reunião plenária do dia 6 de janeiro. A sua discussão, na generalidade, encontra-se 

agendada para a sessão plenária de  20 de janeiro. 

 

▪ Verificação do cumprimento da lei formulário 

A Lei n.º 74/98, de 11 de novembro, conhecida como lei formulário3, contém um conjunto 

de normas sobre a publicação, identificação e formulário dos diplomas que são 

relevantes em caso de aprovação da presente iniciativa. 

O título da presente iniciativa legislativa - «Aprova um regime transitório de isenção de 

execução de penhora de bens imóveis para a satisfação de garantia real de créditos 

 
1 Hiperligação para o sítio da Internet da Assembleia da República. 
2 Hiperligação para o sítio da Internet da Assembleia da República. 
3 Hiperligação para o sítio da Internet da Assembleia da República. 

http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/constpt2005.pdf
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/RegimentoAR_Simples.pdf
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063484d364c793968636d356c6443397a6158526c63793959566b786c5a79394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c32595338314d324d304d4759775a5330794e575a6b4c54526a59544974596a45345a4331695a474d314d7a55304f546b775a4745756347526d&fich=53c40f0e-25fd-4ca2-b18d-bdc5354990da.pdf&Inline=true
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/PublicacaoIdentificacaoFormulariosDiplomas_Simples.pdf
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hipotecários» - traduz o seu objeto, mostrando-se conforme ao disposto no n.º 2 do 

artigo 7.º da lei formulário. Em caso de aprovação, o título poderá ser objeto de 

aperfeiçoamento formal, em sede de apreciação na especialidade ou em redação final. 

Em caso de aprovação, esta iniciativa revestirá a forma de lei, nos termos do n.º 3 do 

artigo 166.º da Constituição, pelo que deve ser objeto de publicação na 1.ª série do 

Diário da República, em conformidade com o disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 3.º 

da lei formulário.  

No que respeita ao início de vigência, o artigo 3.º do projeto de lei estabelece que a sua 

entrada em vigor ocorrerá «no dia seguinte ao da sua publicação», mostrando-se assim 

conforme com o previsto no n.º 1 do artigo 2.º da lei formulário. 

Nesta fase do processo legislativo, a iniciativa em apreço não nos parece suscitar outras 

questões em face da lei formulário. 

 

▪ Conformidade com as regras de legística formal 

A elaboração de atos normativos da Assembleia da República deve respeitar as regras 

de legística formal constantes do Guia de legística para a elaboração de atos 

normativos,4  por forma a garantir a clareza dos textos normativos, mas também a 

certeza e a segurança jurídicas. 

Relativamente ao título da iniciativa - «Aprova um regime transitório de isenção de 

execução de penhora de bens imóveis para a satisfação de garantia real de créditos 

hipotecários» -, deve acrescentar-se ao mesmo a referência ao diploma alterado pela 

mesma. Sugere-se o seguinte título: «Aprova um regime transitório de isenção de 

execução de penhora de bens imóveis para a satisfação de garantia real de créditos 

hipotecários, alterando o Código de Processo Civil». 

A iniciativa em apreço não nos suscita outras questões pertinentes no âmbito da 

legística formal, na presente fase do processo legislativo, sem  prejuízo da análise mais 

detalhada a ser efetuada no momento da redação final. 

 

 
4 Documento disponível no sítio da Internet da Assembleia da República. 

https://www.parlamento.pt/ArquivoDocumentacao/Documents/AR_Regras_Legistica.pdf
https://www.parlamento.pt/ArquivoDocumentacao/Documents/AR_Regras_Legistica.pdf
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III. ENQUADRAMENTO JURÍDICO NACIONAL  

 

A Constituição determina, no n.º 1 do seu artigo 65.º, que «todos têm direito, para si e 

para a sua família, a uma habitação de dimensão adequada, em condições de higiene 

e conforto e que preserve a intimidade pessoal e a privacidade familiar». O n.º 2 do 

mesmo artigo acrescenta que, para assegurar o direito à habitação, incumbe ao Estado, 

nomeadamente, «programar e executar uma política de habitação inserida em planos 

de ordenamento geral do território e apoiada em planos de urbanização que garantam 

a existência de uma rede adequada de transportes e de equipamento social; promover, 

em colaboração com as regiões autónomas e com as autarquias locais, a construção 

de habitações económicas e sociais; e estimular a construção privada, com 

subordinação ao interesse geral, e o acesso à habitação própria ou arrendada». De 

referir, também, os artigos 70.º e 72.º da Lei Fundamental que estipulam, 

respetivamente, que «os jovens gozam de proteção especial para efetivação dos seus 

direitos económicos, sociais e culturais, designadamente, no acesso à habitação» e que 

«as pessoas idosas têm direito à segurança económica e a condições de habitação e 

convívio familiar e comunitário que respeitem a sua autonomia pessoal e evitem e 

superem o isolamento ou a marginalização social». Já o n.º 1 do artigo 62.º da 

Constituição consagrou o direito de propriedade privada para todos. 

De acordo com os Profs. Doutores Gomes Canotilho e Vital Moreira, o direito à 

habitação «consiste, por um lado, no direito de não ser arbitrariamente privado da 

habitação ou de não ser impedido de conseguir uma; neste sentido, o direito à habitação 

reveste a forma de «direito negativo», ou seja, de direito de defesa, determinando um 

dever de abstenção do Estado e de terceiros, apresentando-se, nessa medida, como 

um direito análogo aos «direitos, liberdades e garantias» (cfr. artigo 17.º). Por outro lado, 

o direito à habitação consiste no direito a obtê-la por via de propriedade ou 

arrendamento, traduzindo-se na exigência das medidas e prestações estaduais 

adequadas a realizar tal objetivo. Neste sentido, o direito à habitação apresenta-se como 

verdadeiro e próprio «direito social»5. 

 
5 J. J. Gomes Canotilho e Vital Moreira, Constituição da República Portuguesa Anotada, Volume 
I, Coimbra Editora, 2007, pág. 834. 

http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art65
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art70
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art72
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art62
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art17
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No mesmo sentido, os Profs. Doutores Jorge Miranda e Rui Medeiros defendem que «o 

direito à habitação não se confunde com o direito de propriedade, mesmo na sua 

dimensão positiva enquanto direito à aquisição de propriedade. O direito à habitação, 

por si só, não se esgota ou, ao menos, não aponta, ainda que de modo primordial ou a 

título principal, para o direito a ter uma habitação num imóvel da propriedade do cidadão 

(Acórdão n.º 649/996). Daí que uma norma que admite a penhora de um imóvel onde se 

situe a casa de habitação do executado e seu agregado familiar não viole o direito que 

todos têm de haver, para si e para a sua família, uma habitação de dimensão adequada, 

em condições de higiene e conforto, pois a habitação em causa, desligada da 

titularidade do direito real de propriedade sobre o imóvel onde essa habitação se situa, 

não é afetada, já que pela penhora o executado e sua família não são privados da 

respetiva habitação, podendo, pois, manter-se no imóvel (Acórdão n.º 649/99)»7. 

No desenvolvimento dos mencionados preceitos constitucionais foi aprovada a Lei n.º 

83/2019, de 3 de setembro8, que aprovou a Lei de bases da habitação. Estabelece o n.º 

1 do artigo 7.º que «todos têm direito, para si e para a sua família, a uma habitação de 

dimensão adequada, em condições de higiene e conforto e que preserve a intimidade 

pessoal e a privacidade familiar». Já o artigo 10.º consagra o direito à proteção da 

habitação permanente, ou seja, à proteção da residência habitual e permanente que é 

utilizada pelos indivíduos, famílias e unidades de convivência. 

Nos termos da Constituição, o acesso à habitação própria inclui a aquisição, 

conservação e fruição em condições de legalidade, estabilidade, segurança e 

salubridade (n.º 1 do artigo 46.º). Relativamente ao crédito à habitação, o n.º 1 do artigo 

47.º determina que este constitui um instrumento de acesso à habitação, sem prejuízo 

dos demais instrumentos ao dispor dos cidadãos, e inclui os contratos de mútuo 

destinados à aquisição, construção ou realização de obras de conservação ordinária ou 

extraordinária e de beneficiação de habitação própria permanente. Acrescenta o n.º 4 

do mesmo artigo, que os devedores de crédito à habitação que se encontrem em 

 
6 Todas as referências legislativas e jurisprudenciais são feitas para o sítio da Internet do Diário 
da República Eletrónico, salvo indicação em contrário. Consultas efetuadas a 11/01/2023. 
7 Jorge Miranda e Rui Medeiros, Constituição Portuguesa Anotada, Tomo II, Coimbra Editora, 
2006, págs. 665 e 666. 
8 Trabalhos preparatórios. Todas as referências a trabalhos preparatórios são feitas para o portal 
na Internet da Assembleia da República, salvo indicação em contrário. Consultas efetuadas a 
11/01/2023. 

https://dre.pt/application/file/a/1753986
https://files.dre.pt/1s/2019/09/16800/0001100033.pdf
https://files.dre.pt/1s/2019/09/16800/0001100033.pdf
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=21904
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situação económica muito difícil pode ser aplicado um regime legal de proteção, que 

inclua, nomeadamente, a possibilidade de reestruturação da dívida, a dação em 

cumprimento, ou medidas substitutivas da execução hipotecária. 

O Decreto-Lei n.º 349/98, de 11 de novembro (versão consolidada), veio estabelecer o 

regime jurídico de concessão de crédito à habitação própria, regulando a concessão de 

crédito à aquisição, construção e realização de obras de conservação ordinária, 

extraordinária e de beneficiação de habitação própria permanente, secundária ou para 

arrendamento e à aquisição de terreno para construção de habitação própria 

permanente. Segundo a exposição de motivos, devido à «acentuada descida das taxas 

de juro torna-se imperativo reequacionar, numa perspetiva de racionalização de 

afetação de recursos financeiros do Estado, o sistema de concessão de bonificações, 

por forma a que o mesmo se adeque às necessidades reais de apoio à habitação, 

prevenindo excessos na sua utilização». Visa-se, também, dar «satisfação a exigências 

de moralização e de prevenção da fraude, consagrando-se soluções tendentes a uma 

disciplina mais rigorosa na concessão de crédito bonificado, quer na aquisição e 

construção, quer na realização de obras. A estas preocupações associam-se, em 

contrapartida, a adoção de medidas tendentes a possibilitar a mudança de regime e 

agilizar a mudança de instituição de crédito, tendo em conta o atual quadro concorrencial 

do sector, bem como a abertura do crédito bonificado a outras realidades como sejam 

a possibilidade de recurso ao mesmo para a realização de obras em partes comuns em 

edifícios habitacionais em regime de propriedade horizontal». 

Em matéria de sobreendividamento das famílias e de proteção dos devedores de crédito 

à habitação, e no âmbito da legislação aprovada pelo Parlamento, cumpre destacar a 

Lei n.º 57/2012, de 9 de novembro9, que aprovou a 2.ª alteração ao Decreto-Lei n.º 

158/2002, de 2 de julho (versão consolidada), permitindo o reembolso do valor de planos 

poupança para pagamento de prestações de crédito à habitação. A redação introduzida 

por aquela lei foi, por sua vez, alterada pela Lei n.º 44/2013, de 3 de julho10, permitindo-

se agora o reembolso do valor dos planos de poupança no pagamento de prestações 

de contratos de crédito sobre imóvel destinado a habitação própria e permanente do 

participante, mesmo que garantidos por hipoteca (alínea g) do n.º 1 do artigo 4.º). 

 
9 Trabalhos preparatórios. 
10 Trabalhos preparatórios. 

https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/1998-34448075
https://dre.pt/application/file/a/191950
https://dre.pt/application/file/a/142666
https://dre.pt/application/file/a/142666
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/34431475/view?p_p_state=maximized
https://dre.pt/application/file/a/497372
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=17300
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=17634
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Na mesma data, foi também publicada a Lei n.º 58/2012, de 9 de novembro11 (versão 

consolidada), diploma que criou um regime extraordinário de proteção de devedores de 

crédito à habitação em situação económica muito difícil. Nos termos do n.º 1 do artigo 

2.º o regime previsto nesta lei aplica-se às situações de incumprimento de contratos de 

mútuo, celebrados no âmbito do sistema de concessão de crédito à habitação, destinado 

à aquisição, construção ou realização de obras de conservação e de beneficiação de 

habitação própria permanente, de agregados familiares que se encontrem em situação 

económica muito difícil e, apenas, quando o imóvel em causa seja a única habitação do 

agregado familiar, e tenha sido objeto de contrato de mútuo com hipoteca. A Lei n.º 

58/2012, de 9 de novembro, foi alterada pela Lei n.º 58/2014, de 25 de agosto12, que 

introduziu um conjunto de modificações, designadamente, o aumento do valor 

patrimonial tributário dos imóveis objeto de crédito à habitação, e a inserção e 

autonomização da figura dos agregados considerados «famílias numerosas». 

Seguiu-se a Lei n.º 59/2012, de 9 de novembro13, que veio criar salvaguardas para os 

mutuários de crédito à habitação tendo, com esse objetivo, alterado o Decreto-Lei n.º 

349/98, de 11 de novembro, (versão consolidada) e a Lei n.º 60/2012, de 9 de 

novembro14, que alterou o Código de Processo Civil, modificando as regras relativas à 

ordem de realização da penhora e à determinação do valor de base da venda de imóveis 

em processo de execução. 

Posteriormente, a Lei n.º 13/2016, de 23 de maio, alterou o Código de Procedimento e 

de Processo Tributário e a Lei Geral Tributária, com o fim de proteger a casa de morada 

de família no âmbito de processos de execução fiscal. 

Mais recentemente, a Lei n.º 117/2019, de 13 de setembro15 , alterou, nomeadamente, 

o artigo 751.º do Código do Processo Civil tendo estabelecido um regime de 

impenhorabilidade da habitação própria e permanente e fixado restrições à penhora e à 

execução de hipoteca. O n.º 3 do mencionado artigo estipula que «ainda que não se 

adeque, por excesso, ao montante do crédito exequendo, é admissível a penhora de 

bens imóveis que não sejam a habitação própria permanente do executado, ou de 

 
11 Trabalhos preparatórios. 
12 Trabalhos preparatórios. 
13 Trabalhos preparatórios. 
14 Trabalhos preparatórios. 
15 Trabalhos preparatórios. 

https://dre.pt/application/file/a/191949
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2012-107640694
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2012-107640694
https://dre.pt/application/file/a/56346454
https://dre.pt/application/file/a/191952
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/1998-34448075
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/1998-34448075
https://dre.pt/application/file/a/191953
https://dre.pt/application/file/a/191953
https://dre.pt/application/file/a/74499667
https://dre.pt/application/file/a/124680536
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2013-34580575-124707503
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=17301
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=18241
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=17302
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=17303
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=21968
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estabelecimento comercial, desde que a penhora de outros bens presumivelmente não 

permita a satisfação integral do credor no prazo de seis meses». Acrescenta o n.º 4 do 

artigo 751.º do CPC que «caso o imóvel seja a habitação própria permanente do 

executado, só pode ser penhorado: a) Em execução de valor igual ou inferior ao dobro 

do valor da alçada do tribunal de 1.ª instância, se a penhora de outros bens 

presumivelmente não permitir a satisfação integral do credor no prazo de 30 meses; b) 

Em execução de valor superior ao dobro do valor da alçada do tribunal de 1.ª instância, 

se a penhora de outros bens presumivelmente não permitir a satisfação integral do 

credor no prazo de 12 meses». 

De destacar, ainda, a Resolução da Assembleia da República n.º 129/2012, de 19 de 

outubro16, que recomendou ao Governo que solicitasse ao Banco de Portugal a criação 

de um manual de boas práticas em matéria de prevenção e de sanação de situações de 

incumprimento de contratos de crédito com particulares, documento este que veio a ser 

efetivamente publicado. 

Importa mencionar, que a penhora é o «ato judicial de apreensão dos bens do 

executado, que ficam à disposição do tribunal para o exequente ser pago por eles»17. 

Nos termos do n.º 1 do artigo 735.º do Código de Processo Civil (CPC) «estão sujeitos 

à execução todos os bens do devedor suscetíveis de penhora que, nos termos da lei 

substantiva, respondem pela dívida exequenda». «Limita-se aos bens necessários ao 

pagamento da dívida exequenda e das despesas previsíveis da execução, as quais se 

presumem, para o efeito de realização da penhora e sem prejuízo de ulterior liquidação, 

no valor de 20%, 10% e 5% do valor da execução, consoante, respetivamente, este 

caiba na alçada do tribunal da comarca, a exceda, sem exceder o valor de quatro vezes 

a alçada do tribunal da Relação, ou seja, superior a este último valor» (n.º 3 do artigo 

735.º do CPC). Os bens podem ser absoluta ou totalmente impenhoráveis (artigo 736.º 

do CPC), relativamente impenhoráveis (artigo 737.º do CPC) ou parcialmente 

penhoráveis (artigo 738.º do CPC). A penhora começa pelos bens cujo valor pecuniário 

seja de mais fácil realização e se mostrem adequados ao montante do crédito do 

exequente (n.º 1 do artigo 751.º do CPC e n.º 1 do artigo 219.º do Código de 

Procedimento e de Processo Tributário). Podem ser penhorados bens imóveis, bens 

móveis ou juntamente bens móveis e imóveis, automóveis, dinheiro ou valores 

 
16 Trabalhos preparatórios. 
17 Ana Prata, Dicionário Jurídico, Volume I, Almedina, 2006, pág. 1035. 

https://dre.pt/application/file/a/192365
https://dre.pt/application/file/a/192365
https://clientebancario.bportugal.pt/sites/default/files/2019-08/BrochuraIncumprimentoA5_0.pdf
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2013-34580575-53441375
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2013-34580575
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2013-34580575-106555880
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2013-34580575-53441575
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2013-34580575-185432915
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2013-34580575-124707503
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/122178580/201906251031/73698899/diploma/indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/34577575/view
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/34577575/view
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=17283
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depositados, créditos, participações em sociedades como quotas ou ações, títulos de 

crédito, abonos, vencimentos ou salários bem como outros rendimentos. 

Com a implementação do projeto Justiça Tributária Eletrónica - Plano Estratégico para 

a Justiça e Eficácia Fiscal a tramitação dos processos passou a ser feita, na sua maior 

parte, de forma automática. Esta plataforma apresenta como objetivo simplificar o 

cumprimento das obrigações fiscais dos contribuintes, aumentar a eficácia da 

administração fiscal na cobrança de dívidas e no sancionamento de atos ilícitos e 

proporcionar aos contribuintes o rápido reconhecimento dos seus direitos nas situações 

de litígio, diminuindo os custos de contexto para empresas e cidadãos, com recurso à 

exploração das novas tecnologias, apresentando como estratégia a informatização, 

desmaterialização e automatização dos procedimentos de cobrança coerciva, 

contraordenação, reclamações graciosas, inquéritos criminais e impugnações judiciais 

na fase administrativa e disponibilização na Internet das funcionalidades disponíveis nos 

serviços18. Já o Sistema Integrado de Gestão de Vendas Coercivas – SIGVEC é a 

«aplicação que gere informaticamente todo o processo de venda de bens penhorados 

em sede de execução fiscal, aferidos os requisitos de que depende (citação pessoal 

concretizada, ausência de contencioso pendente e avaliação do imóvel nos termos do 

CIMI)», tendo permitido a «gestão integrada e informatizada de todo procedimento de 

venda desde a sua marcação, até à adjudicação, incluindo a respetiva publicitação na 

Internet», através da «desmaterialização do procedimento de venda, deixando para os 

Serviços a mera gestão dos procedimentos técnicos e do próprio sistema, e com isso 

trouxe importantes ganhos de celeridade e certeza processuais, aproximando a penhora 

da respetiva venda»19. 

No sítio relativo à venda eletrónica de bens penhorados podemos consultar a evolução 

das vendas realizadas, por tipo de bem, entre 2021 e 2023 (até 11 de janeiro): 

 

Vendas realizadas por tipo de bem 2021 2022 2023 Total 

Outros Valores e Rendimentos 120 363 4 487 

Partes Sociais em Sociedades 2 11 0 13 

Veículos 269 498 8 775 

 
18 Informação constante do sítio da Agência para a Modernização Administrativa. 
19 Relatório sobre o Combate à Fraude e Evasão Fiscais e Aduaneiras de 2021, pág. 155. 

http://www.rcc.gov.pt/Directorio/Temas/MA/Paginas/Justi%C3%A7a-Tribut%C3%A1ria-Electr%C3%B3nica.aspx
http://www.rcc.gov.pt/Directorio/Temas/MA/Paginas/Justi%C3%A7a-Tribut%C3%A1ria-Electr%C3%B3nica.aspx
https://vendas.portaldasfinancas.gov.pt/bens/estatisticas.action
http://www.rcc.gov.pt/Directorio/Temas/MA/Paginas/Justi%C3%A7a-Tribut%C3%A1ria-Electr%C3%B3nica.aspx
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Imóveis 189 390 14 593 

Total 580 1262 26 1868 

 

Segundo o Relatório sobre o Combate à Fraude e Evasão Fiscais e Aduaneiras de 2021, 

naquele ano registaram-se no «sistema informático de penhoras eletrónicas, 514.049 

penhoras. Porém, foi no ano de 2016 que se registou o maior número de penhoras 

marcadas/registadas. Este resultado não pode ser dissociado da implementação do 

sistema de penhoras eletrónicas, que sistematizou a nível nacional a integração dos 

sistemas e a automatização dos procedimentos de deteção dos bens penhoráveis e da 

promoção dos atos de penhora pelos órgãos de execução fiscal. Desde 2017 esse 

número tem vindo a descer consecutivamente. Apesar do acentuado decréscimo 

registado em 2020, com uma variação negativa de 47%, o ano 2021 revelou uma nova 

e destacada diminuição de penhoras marcadas, quantificada em 34%, resultado direto  

das medidas que provocaram a inibição da prática de atos coercivos durante o período 

de vigência das medidas excecionais e temporárias de resposta à situação 

epidemiológica, assim como pelos planos prestacionais oficiosos»20. 

No gráfico seguinte mostra-se a evolução das penhoras marcadas no período de 2011 

a 2021.  

 

 

 

 
20 Relatório sobre o Combate à Fraude e Evasão Fiscais e Aduaneiras de 2021, pág. 154. 

https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=%3D%3DBQAAAB%2BLCAAAAAAABAAzNDYwNgcAyxRA0AUAAAA%3D
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As penhoras incidem sobre vários tipos de ativos e o gráfico abaixo disponibilizado 

mostra a sua distribuição. «A penhora de Outros Valores e Rendimentos é a que assume 

maior expressão, representando 36% das penhoras marcadas/registadas. Os Bens e 

Estabelecimentos Comerciais, os Vencimentos e Salários e os Créditos, com 28%, 15% 

e 12% respetivamente, são os ativos que surgem do segundo ao quarto lugares, na 

totalidade das penhoras marcadas. Os Imóveis, em 2021, representam 4% do total das 

penhoras marcadas/registadas. Os Vencimentos e Salários, Outros Valores e 

Rendimentos, Créditos e Móveis representam 63% da totalidade de penhoras. Esta 

situação vem de encontro ao disposto na lei, nomeadamente no que respeita à seleção 

dos bens a penhorar prioritariamente, que são, também, os de mais fácil realização 

pecuniária»21. 

 

 

 

A terminar, importa referir sobre políticas de habitação podem ser consultados, 

designadamente, os sítios do Portal da Habitação e do Instituto da Habitação e da 

Reabilitação Urbana (IHRU). 

 

IV. ENQUADRAMENTO JURÍDICO NA UNIÃO EUROPEIA E INTERNACIONAL 

 

▪ Âmbito internacional 

Países analisados 

Apresenta-se, de seguida, o enquadramento internacional referente a: Espanha e 

França.  

 
21 Relatório sobre o Combate à Fraude e Evasão Fiscais e Aduaneiras de 2021, pág. 155. 

https://www.portaldahabitacao.pt/habitacao
https://www.ihru.pt/
https://www.ihru.pt/
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ESPANHA 

O Decreto de 8 de febrero de 194622 por el que se aprueba la nueva redacción oficial de 

la Ley Hipotecaria, define nos termos do seu Titulo V, as regras aplicáveis às hipoteca, 

relevando para efeitos da temática em apreço, as disposições constantes no Artículo 

105. De acordo com o previsto neste artigo, podem ser constituídas hipotecas para 

garantir quaisquer tipo de obrigações do consumidor, não alterando o conceito de 

responsabilidade pessoal ilimitada do devedor, que responde, para este efeito, com 

todos os seus bens, presentes e futuros, conforme se estabelece nos termos do artículo 

1911 do Código Civil23. Adicionalmente cumpre mencionar as seguintes disposições 

constantes do Código Civil: 

• O artículo 114, relativas a hipotecas constituídas a favor de um crédito; 

• O artículo 129, relativo às possibilidades de exercício de ações hipotecárias; e 

• O artículo 129 bis, relativo a créditos garantidos mediante hipoteca de bens imóveis 

para fins habitacionais. 

No que concerne ao quadro legal decorrente da Ley 1/2000, de 7 de enero, de 

Enjuiciamento Civil, cumpre também relevar as normas constantes do seu artículo 57924, 

e as constantes nos artigos 681 a 698, relativos às particularidades da execução sobre 

bens hipotecados ou penhorados.  

Adicionalmente, releva-se ainda os seguintes diplomas: 

• O Real Decreto 8/2011, de 1 de julio25, nomeadamente ao nível do enquadramento 

previsto no Capítulo I (Situación de los deudores hipotecarios); 

• O Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de 

deudores hipotecarios sin recursos, para efeito de enunciação de medidas de 

proteção de devedores sem recursos na vertente de crédito imobiliário, e atento o 

âmbito de aplicação constante no 2.º parágrafo do artículo 2. As medidas de 

execução da penhora do bem imóvel com finalidade de habitação própria 

 
22  Diploma retirado do portal oficial boe.es. Todas as ligações eletrónicas a referências 
legislativas referentes a Espanha são feitas para o referido portal, salvo referência em contrário. 
Consultas efetuadas a 10.01.2022. 
23 Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil. 
24 Ejecución dineraria en casos de bienes especialmente hipotecados o pignorado. 
25 Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de 
control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las 
entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de 
simplificación administrativa. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1946-2453&p=20220906&tn=1
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1946-2453&p=20220906&tn=1#tv
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1946-2453#a105
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1946-2453#a105
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-4763&p=20180804&tn=1#art1911
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-4763&p=20180804&tn=1#art1911
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-4763&p=20180804&tn=1
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1946-2453&p=20220906&tn=1#a114
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1946-2453&p=20220906&tn=1#a129
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1946-2453&p=20220906&tn=1#a1-2
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-323
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-323&p=20221223&tn=1#a579
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-323&p=20221223&tn=1#cv-8
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-11641
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-11641#ci
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-3394
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-3394&p=20221123&tn=1#a2
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permanente encontra-se definida nos termos do artículo 3, sujeitando a atuação das 

entidades de crédito, ao Código de Boas Práticas, aprovado em anexo ao diploma 

supracitado; 

• O Real Decreto Ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para 

reforzar la protección a los deudores hipotecários, nomeadamente no que concerne 

às disposições constantes do artículo 1, que impedem a iniciação de processos 

judiciais de execução hipotecária, sobre imóveis de habitação permanente de 

agregados familiares especialmente vulneráveis; 

• A Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores 

hipotecarios, reestructuración de deudas y alquiler social, onde se relevam as 

disposições constantes do artículo 1, relativas à suspensão de processos de 

execução da penhora do bem imóvel hipotecado e com finalidade de habitação 

própria permanente, assim como a Disposición transitoria segunda, relativa à 

aplicação de juros de mora de hipotecas constituídas sobre imóveis com finalidade 

de habitação permanente; 

• A Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario26, 

assim como os desenvolvimentos decorrentes do Real Decreto 309/2019, de 26 de 

abril27; e  

• A Orden ECE/482/2019, de 26 de abril, por la que se modifican la Orden 

EHA/1718/2010, de 11 de junio, de regulación y control de la publicidade de los 

servicios y productos bancários, y la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de 

transparecia y protección del cliente de servicios bancários. 

 

Sobre a matéria, salientam-se as decisões judiciais: 

• Rolo Civil de sala n.º 74/2010, de 13 de Noviembre de 2009 do Juzgado de 

Primea Instancia e Instrucción núm. 2 de Estella, confirmada pelo Auto núm. 

111/202028, da Sección Segunda da Audiencia de Navarra, de 17 de diciembre 

de 2010;  

 
26 Relevando para efeitos do presente diploma, as disposições constantes da Ley 2/1994, de 30 
de marzo, sobre subrogación y modificación de préstamos hipotecários. 
27 Real Decreto 309/2019, de 26 de abril, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 5/2019, de 
15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario y se adoptan otras medidas en 
materia financeira. 
28 Auto retirado do portal observatoridesc.org. Consultas efetuadas a 10.01.2023. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-3394&p=20221123&tn=1#a3
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-3394&p=20221123&tn=1#an
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-14115
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-14115#a1
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-5073
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-5073#a1
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-5073#dtsegunda
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2019-3814
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2019-6299
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2019-6299
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-6301
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-10315
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-10315
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-17015
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-13440
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-13440
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1994-7556
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1994-7556
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• O Acórdão do Tribunal de Justiça (primeira Secção) de 14 de março de 2013 

(pedido de decisão prejudicial do Juzgado de lo Mercantil no 3 de Barcelona – 

Espanha) – Mohamed Aziz/Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa 

(Catalunyacaixa)29, entre outros30. 

A Asociación Hipotecaria Española apresenta no seu portal informações adicionais 

relativas à temática em apreço. 

 

FRANÇA 

Em França, verifica-se a penhora de bens imóveis quando se atesta que o devedor 

demonstra incapacidade para o pagamento das suas dívidas. Neste contexto31, e em 

determinadas condições, qualquer propriedade de um devedor pode ser confiscada. 

No que concerne às disposições previstas no âmbito do Code de la Consommation32, 

cumpre relevar o enquadramento legal decorrente do Livre VI, relativo ao tratamento 

das situações de sobre-endividamento33, previstas nos articles L712 a L712-9. Por outro 

lado, o article L722-6 prevê a possibilidade de suspensão da aplicação de medidas de 

despejo da habitação permanente, por via do recurso ao procedimento da Commission 

de surendettement34. O Institut National de la Consommation35, assim como o Banque 

de France 36 , apresentam informações adicionais relativas a aplicabilidade desta 

tipologia de procedimento. 

Para efeitos da matéria em apreço, cumpre adicionalmente relevar as disposições 

constantes do Code des procédures civiles d’execution, nomeadamente ao nível do seu 

Livre III (La Saisie Immobilière), respeitante à temática da execução de penhoras de 

bens imóveis hipotecados.  

 

Organizações internacionais 

 

 
29 Acórdão retirado do portal oficial eur-lex.europa.eu. Consultas efetuadas a 10.01.2023. 
30 Vasconcelos, L. Miguel P. de (2015) I Congresso de Direito Bancário – Edições Almedina, S.A. 
- “O impacto da crise financeira no regime de crédito à habitação” – pág. 12 e seguintes. 
31 Auto retirado do portal service-public.fr. Consultas efetuadas a 11.01.2023. 
32 Diploma retirado do portal oficial legifrance.gouv.fr. Todas as ligações eletrónicas a referências 
legislativas referentes a França são feitas para o referido portal, salvo referência em contrário. 
Consultas efetuadas a 11.01.2022. 
33 Auto retirado do portal service-public.fr. Consultas efetuadas a 11.01.2023. 
34 Informação retirada do portal anil.org. Consultas efetuadas a 11.01.2023 
35 Informação retirada do portal inc-conso.fr. Consultas efetuadas a 11.01.2023 
36 Informação retirada do portal particuliers.banque-france.fr. Consultas efetuadas a 11.01.2023 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pt/TXT/PDF/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2013.141.01.0005.01.POR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pt/TXT/PDF/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2013.141.01.0005.01.POR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pt/TXT/PDF/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2013.141.01.0005.01.POR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pt/TXT/PDF/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2013.141.01.0005.01.POR
http://www.ahe.es/bocms/sites/ahenew/medidas-proteccion/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16987
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006069565/2023-01-11/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069565/LEGISCTA000032223535/2016-07-01/#LEGISCTA000032224616
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F134
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069565/LEGISCTA000032223565/2016-07-01/#LEGISCTA000032224585
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032224522/2016-07-01
https://www.anil.org/commission-de-surendettement/
https://www.anil.org/commission-de-surendettement/
https://www.inc-conso.fr/content/banque/le-surendettement-2
https://particuliers.banque-france.fr/surendettement/comprendre-la-procedure/le-guide-du-surendettement
https://particuliers.banque-france.fr/surendettement/comprendre-la-procedure/le-guide-du-surendettement
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000025024948/2023-01-11/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000025024948/LEGISCTA000025025920/#LEGISCTA000025026546
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FEDERAÇÃO HIPOTECÁRIA EUROPEIA (EMF)37 

A Federação Hipotecária Europeia (European Mortgage Federation) 38  é uma 

associação de instituições que concedem crédito hipotecário, fundada em 1967, 

representando aproximadamente 75% do crédito concedido na Europa. Esta instituição, 

no sentido da promoção da melhoria do entendimento sobre a temática do crédito 

hipotecário e do reforço da confiança dos consumidores, criou o Mortgage Guide for 

Consumers39, que se destina, em particular, a fornecer uma visão clara e transparente 

das diferentes etapas envolvidas na contratação e reembolso de um empréstimo 

hipotecário e a fornecer uma explicação sobre as regras em vigor no nível da União 

Europeia. 

 

V. ENQUADRAMENTO PARLAMENTAR  

 

▪ Iniciativas pendentes (iniciativas legislativas e petições) 

Efetuada uma pesquisa à base de dados da atividade parlamentar (AP), constatou-se 

que se encontram pendentes as seguintes iniciativas sobre matéria idêntica: 

• Projeto de Lei 299/XV/1.ª (CH) - Estabelece medidas de apoio e proteção dos 

particulares, por motivo do aumento das taxas de juros aplicáveis aos contratos 

de financiamento à aquisição de habitação própria e permanente; 

• Projeto de Lei 451/XV/1.ª (PCP) - Regime extraordinário de proibição de penhora 

e execução de hipoteca de habitação própria permanente. 

 

▪ Antecedentes parlamentares (iniciativas legislativas e petições) 

Efetuada consulta à base de dados da Atividade Parlamentar (AP), verificou-se que nas 

XIII e XIV Legislaturas foram apresentadas as seguintes iniciativas legislativas sobre 

matéria idêntica ou conexa com a presente iniciativa (condições de penhorabilidade da 

habitação própria e permanente do executado):  

 
37 European Mortgage Federation. 
38 Informação retirada do portal hypo.org/emf. Consultas efetuadas a 11.01.2023. 
39 Informação retirada do portal hypo.org/emf. Consultas efetuadas a 11.01.2023. 

https://hypo.org/emf/
https://hypo.org/emf/market-initiative/mortgage-consumer-guide/
https://hypo.org/emf/market-initiative/mortgage-consumer-guide/
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=151912
https://srvsgap/#/legislativeProcesses/initiatives/152205/details?showDescriptors=true
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- Projeto de Lei n.º 6/XIV/1.ª (PCP) - Altera o Código do Processo Civil estabelecendo 

um regime de impenhorabilidade da habitação própria e permanente e fixando restrições 

à penhora e à execução de hipoteca – esta iniciativa baixou à Comissão e foi rejeitada, 

em votação realizada na Reunião Plenária de 28 de fevereiro de 2020; 

- Projeto de Lei n.º 1234/XIII/4.ª (PCP) - Altera o Código do Processo Civil estabelecendo 

um regime de impenhorabilidade da habitação própria e permanente e fixando restrições 

à penhora e à execução de hipoteca;  

- Proposta de Lei n.º 202/XIII/4.ª (GOV) - Altera o regime aplicável ao processo de 

inventário; 

Discutidas e votadas em conjunto com o Projeto de Lei n.º 1235/XIII/4.ª, estas duas 
iniciativas vieram a dar origem à Lei 117/2019 -  Altera o Código de Processo Civil, em 
matéria de processo executivo, recurso de revisão e processo de inventário, revogando 
o regime jurídico do processo de inventário, aprovado pela Lei n.º 23/2013, de 5 de 
março, e aprovando o regime do inventário notarial, e altera o regime dos procedimentos 
para cumprimento de obrigações pecuniárias emergentes de contratos de valor não 
superior à alçada do tribunal de 1.ª instância, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 269/98, de 
1 de setembro [DR I série n.º 176/2019 2019.09.13 (pág. 36-65)] 
 

- Proposta de Lei n.º 14/XIII/1.ª (ALRAM) - Alteração ao Código de Processo Civil e ao 

Código de Procedimento e de Processo Tributário; - Rejeitada, em votação na 

generalidade realizada a 23.03.2018, com os votos contra do PSD, PS, PAN; a 

abstenção do CDS-PP e os votos a favor do  BE, PCP, PEV; 

 

- Projeto de Lei n.º 86/XIII/1.ª (BE) - Garante a impenhorabilidade e a impossibilidade 

de execução de hipoteca do imóvel de habitação própria e permanente por dívidas 

fiscais (altera o Código de Procedimento e Processo Tributário, aprovado pelo Decreto-

Lei n.º 433/99, de 26 de outubro);  

- Projeto de Lei n.º 87/XIII/1.ª (PS) - Protege a casa de morada de família no âmbito de 

processos de execução fiscal; 

- Projeto de Lei n.º 88/XIII/1.ª (PCP) - Estabelece um regime de impenhorabilidade da 

habitação própria e permanente fixando restrições à penhora e à execução de hipoteca; 

- Projeto de Lei n.º 89/XIII/1.ª (PCP) - Suspende as penhoras e vendas de habitação 

própria e permanente em processos de execução fiscal e determina a aplicação de um 

regime de impenhorabilidade desses imóveis.  

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43950
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43950
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43950
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43950
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43840
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43840
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43840
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43773
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43773
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=21968
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40076
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40076
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39930
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39930
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39930
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39930
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39931
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39931
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39933
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39933
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39932
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39932
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39932
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Discutidas e aprovadas em conjunto, em votação de 08.04.2016, estas iniciativas 

estiveram na origem da Lei 13/2016 -  Altera o Código de Procedimento e de Processo 
Tributário, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 433/99, de 26 de outubro, e a Lei Geral 
Tributária, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 398/98, de 17 de dezembro, e protege a casa 
de morada de família no âmbito de processos de execução fiscal [DR I série n.º 
99/2016 2016.05.23] 
 

Consultada a mencionada base de dados (AP), foi identificada a seguinte petição sobre 

a matéria em apreciação: 

- Petição n.º 295/XIII/2.ª - Solicita a adoção de medidas com vista a evitar o despejo de 

devedores da sua casa de morada de família, sem que seja encontrada uma solução 

habitacional. 

 

VI. CONSULTAS E CONTRIBUTOS  

 

▪ Consultas obrigatórias  

No dia 11 de janeiro de 2023, o Presidente da 6.ª Comissão promoveu, nos termos 

regimentais, a emissão de parecer pela Associação Nacional de Municípios 

Portugueses e pela Associação Nacional de Freguesias.  

 

▪ Consultas facultativas  

Atendendo à matéria em causa a Comissão pode, se assim o deliberar, solicitar parecer 

ao Conselho Superior da Magistratura, o Conselho Superior do Ministério Público, à 

Ordem dos Advogados, à Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução, à 

Associação Portuguesa de Bancos (APB), à Associação de Defesa dos Clientes 

Bancários (ABESD), ao Banco de Portugal, à Associação Portuguesa para a Defesa do 

Consumidor (DECO) e à Direção-Geral Consumidor sobre a mesma. 

 

VII. ENQUADRAMENTO BIBLIOGRÁFICO  

 

CALGARO, Gerson Amauri – Idoso fiador : impenhorabilidade de sua única moradia : 

observações acerca de um acórdão. In Revista Jurídica Luso-Brasileira [Em linha]. 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=19300
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=12976
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=12976
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=12976
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Lisboa. Ano 3, nº 3 (2017), p. 120-137. [Consult. 04 janeiro de 2023]. Disponível em 

WWW:<URL:https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=

141961&img=30135&save=true>. ISSN 2183-539X. 

Resumo: O artigo apresentado destaca a importância da proteção do idoso «quanto ao 

seu estado de fiador e proprietário de um único bem imóvel para moradia, concluindo-

se pela impenhorabilidade deste único bem.» 

 

LEITÃO, Luís de Meneses – O impacto da crise financeira no regime do crédito à 

habitação. Julgar. Lisboa. ISSN 1646-6853. Nº 25 (jan./abr. 2015), p. 49-63. Cota: RP-

257. 

Resumo: «Analisa-se o impacto da crise financeira internacional no regime jurídico do 

crédito à habitação e em especial no que respeita às execuções hipotecárias, com 

análise comparada de sistemas jurídicos e especialmente da jurisprudência relevante 

em Espanha e Portugal. Analisam-se ainda as respostas legislativas à criatividade 

jurisprudencial neste particular, respostas que, em termos de protecção do consumidor, 

se mostraram tímidas e ficaram aquém da prestação dos tribunais.» 

 

SANTOS, Inês da Mota ; RESENDE, Maria José Oliveira Capelo Pinto – A 

(im)penhorabilidade da casa de morada de família [Em linha] : considerações em 

torno da Lei 13/2016, de 23 de maio. Coimbra : [s.n.], 2018. [Consult. 04 janeiro 2023]. 

Dissertação de Mestrado. Disponível em WWW:<URL: 

https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=129088&img=

14553&save=true>. 

Resumo: «Com a presente dissertação procuraremos refletir sobre a importância da 

casa de morada de família no Ordenamento Jurídico Português e sobre os meios 

processuais adotados, pelo nosso legislador, de forma a garantir a sua proteção. 

Partindo deste prisma, estudaremos o instituto da penhora, atribuindo particular atenção 

à penhora da casa de morada de família. Aqui, aproveitaremos para fazer um confronto 

com o direito brasileiro, que confere à casa de morada de família uma proteção absoluta, 

considerando-a um bem impenhorável. Concomitantemente, analisaremos a 

possibilidade de a penhora deste bem afrontar um direito constitucionalmente protegido, 

como o é, o direito à habitação. Recentemente, com a Lei nº 13/2016, de 23 de maio, 

https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=141961&img=30135&save=true
https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=141961&img=30135&save=true
https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=129088&img=14553&save=true
https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=129088&img=14553&save=true
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foi reconhecida a extrema importância que a casa de morada de família assume para a 

estabilidade familiar. Com efeito, impediu-se que esta pudesse ser vendida no âmbito 

das execuções fiscais. Todavia, a interpretação que se tem feito da Lei nº 13/2016, de 

23 de maio não tem sido unânime. Assim, em harmonia com a Jurisprudência recente, 

analisaremos as alterações introduzidas por esta Lei e o seu âmbito de aplicação. Por 

fim, aproveitaremos para proceder a uma breve análise da suspensão ad nutum da 

prescrição, que ocorre sempre que existe o impedimento legal à realização da venda, 

bem como, do desvirtuamento a que a figura da penhora se encontra sujeita.» 

 

 

Anexo 

QUADRO COMPARATIVO 

 

 
Lei n.º 41/2013, de 26 de junho – Código 
de Processo Civil 

 
Projeto de Lei 460/XV/1.ª (PAN) - Aprova 
um regime transitório de isenção de 
execução de penhora de bens imóveis 
para a satisfação de garantia real de 
créditos hipotecários 
 

  

Artigo 1.º 

Objecto 

A presente lei altera o Código de 

Processo Civil, aprovado pelo Lei n.º 

41/2013, de 26 de Junho, na sua 

redacção actual. 

 

 

 

 

 

 

 

Artigo 2.º 

Alteração ao Código de Processo Civil 

 

https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2013-34580575
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=152243
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Lei n.º 41/2013, de 26 de junho – Código 
de Processo Civil 

 
Projeto de Lei 460/XV/1.ª (PAN) - Aprova 
um regime transitório de isenção de 
execução de penhora de bens imóveis 
para a satisfação de garantia real de 
créditos hipotecários 
 

 

 

 

Artigo 737.º 

Bens relativamente impenhoráveis 

1 - Estão isentos de penhora, salvo 

tratando-se de execução para pagamento 

de dívida com garantia real, os bens do 

Estado e das restantes pessoas coletivas 

públicas, de entidades concessionárias 

de obras ou serviços públicos ou de 

pessoas coletivas de utilidade pública, 

que se encontrem especialmente 

afetados à realização de fins de utilidade 

pública. 

2 - Estão também isentos de penhora os 

instrumentos de trabalhos e os objetos 

indispensáveis ao exercício da atividade 

ou formação profissional do executado, 

salvo se: 

a) O executado os indicar para penhora; 

b) A execução se destinar ao pagamento 

do preço da sua aquisição ou do custo da 

sua reparação; 

c) Forem penhorados como elementos 

corpóreos de um estabelecimento 

comercial. 

O artigo 737.º do Código de Processo 

Civil, aprovado pelo Lei n.º 41/2013, de 

26 de Junho, na sua redação atual, passa 

a ter a seguinte redação: 

Artigo 737.º 

[...] 

1 - [...]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 - [...]: 

 

 

 

 

a) [...]; 

b) [...]; 

 

 

c) [...]. 

 

 

3 - [...]. 

https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2013-34580575
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=152243
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Lei n.º 41/2013, de 26 de junho – Código 
de Processo Civil 

 
Projeto de Lei 460/XV/1.ª (PAN) - Aprova 
um regime transitório de isenção de 
execução de penhora de bens imóveis 
para a satisfação de garantia real de 
créditos hipotecários 
 

3 - Estão ainda isentos de penhora os 

bens imprescindíveis a qualquer 

economia doméstica que se encontrem 

na casa de habitação efetiva do 

executado, salvo quando se trate de 

execução destinada ao pagamento do 

preço da respetiva aquisição ou do custo 

da sua reparação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 - Entre 31 de Janeiro de 2023 e 31 de 

Dezembro de 2023, está isento de 

execução da penhora o bem imóvel 

hipotecado e com finalidade de habitação 

própria permanente do executado para a 

satisfação de garantia real de créditos 

hipotecários, salvo quando o executado o 

indicar para penhora ou houver dação em 

cumprimento e sem prejuízo de outras 

medidas substitutivas da execução 

hipotecária. 

 

  

Artigo 3.º 

Entrada em vigor 

A presente lei entra em vigor no dia 

seguinte ao da sua publicação. 

 

 

 

 

https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2013-34580575
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=152243

