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Exma Senhora 

Deputada Márcia Passos 

 

Data: 17 de janeiro de 2023 

N. Refª : PARC- 000007-2023  

 

Assunto: Projeto de Lei 460/XV/1 - Aprova um regime transitório de isenção de 

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

hipotecários 

 

 

Tendo tido conhecimento da iniciativa acima mencionada, junto enviamos os nossos 

comentários, mantendo-nos ao dispor para quaisquer esclarecimentos adicionais, 

 

Com os meus melhores cumprimentos,  

 

A Diretora Geral 

 

(Ana Cristina Tapadinhas) 
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I - Enquadramento e Conteúdo da Iniciativa Legislativa 

A proposta de projeto de lei em apreço tem como principal objetivo consagrar uma 

medida delimitada no tempo, de proteção temporária da habitação própria e 

permanente, no âmbito do processo de execução judicial da dívida. Concretizando, em 

parte, o plasmado no artigo 47º, nº 3, da Lei de Bases da Habitação, Lei nº 83/2019, de 

3 de setembro, que refere que “Aos devedores de crédito à habitação que se encontrem 

em 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.”  

 

II - Apreciação 

O grupo parlamentar do PAN, vem propor a criação de um regime transitório de isenção 

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

hipotecários, consciente da situação socioeconómica do país, em particular das famílias 

que contratam crédito habitação, que para além de verem o seu rendimento disponível 

diminuir face ao aumento da inflação, são ainda confrontadas com o aumento das taxas 

de juros aplicáveis aos contratos de crédito habitação, situação que levará a uma 

degradação da capacidade financeira das famílias no sentido de cumprirem com as suas 

responsabilidades creditícia. Tal cenário, de incumprimento, em última instância poderá 

levar ao acionamento da hipoteca associada ao contrato de crédito, colocando os 

consumidores numa situação de especial fragilidade social e económica, em razão da 

perda da sua habitação.  

Considerando que a tendência de subida da taxa de referência do BCE, em 2023, irá 

manter-se, é expectável que as taxas Euribor mantenham também a tendência de 

subida, levando a que os consumidores ainda durante o ano de 2023 vejam o acentuar 
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da degradação da sua situação financeira com a prestação do crédito à habitação a subir 

de forma expressiva, conjugada com uma taxa de inflação ainda bastante significativa.   

Assim, considerando a conjugação destes fatores perspetiva-se a que a situação 

financeira das famílias seja especialmente difícil, em 2023, podendo levar a um aumento 

das situações de incumprimento e consequente perda da habitação própria e 

permanente de um número bastante significativo de consumidores.  

Ora, o direito à habitação constitui um direito primordial para garantir o respeito pela 

dignidade da pessoa humana, encontrando consagração no nosso ordenamento jurídico 

na Constituição da República Portuguesa no seu artigo 65º, integrando os direitos e 

deveres sociais, na Lei de Bases da Habitação, Lei nº 83/2019, de 3 de setembro, que 

vem definir princípios orientadores em matéria de habitação, demonstrando-se assim a 

necessidade e importância deste direito enquanto um direito basilar. 

Ao longo dos últimos anos, este tem sido, aliás, um direito em que a sua essencialidade 

na vida quotidiana dos cidadãos tem vindo a ser reconhecido, não só pelo seu 

enquadramento legislativo crescente, com vários diplomas a serem criados e 

implementados quanto a esta matéria, mas também pela sociedade em geral estar mais 

desperta para a necessidade de implementação de medidas cada vez mais adequadas a 

realidade vivida pelas famílias e pelos consumidores.  

Sendo que em períodos especialmente difíceis para os consumidores, como o atual, 

considerando a conjuntura económica e social torna-se primordial promover o reforço 

da proteção deste direito. É de referir que o reforço da proteção deste direito em 

momentos, especialmente difíceis para as famílias não é uma novidade no nosso 

ordenamento jurídico, uma vez que durante a pandemia provocada pelo covid-19 vários 

foram os mecanismos legais que visaram a proteção da habitação própria e permanente, 

ainda que com um caráter excecional e temporário. Alguns exemplos, foi o instituído na 

Lei 1 A/ 2020, de 19 de Março, no seu artigo 7º nº 10 onde se defina que “São suspensas 

as ações de despejo, os procedimentos especiais de despejo e os processos para entrega 
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de coisa imóvel arrendada, quando o arrendatário, por força da decisão judicial final a 

proferir, possa ser colocado em situação de fragilidade por falta de habitação própria.”, 

ou ainda decreto-lei nº 10 J/2020, de 26 de Março, que veio possibilitar que muitas 

famílias conseguissem num momento de especial dificuldade manter os seus contratos 

de crédito regulares, ganhando tempo para equilibrar a sua situação financeira.  

Consideramos, pois, que a aplicação de medidas de excecionais, com objetivo 

semelhante de promover a implementação de mecanismos que ajudem os 

consumidores a acautelar o seu bem mais precioso: a casa morada de famílias é 

primordial.  

 

III - Apreciação da Especialidade 

O presente projeto legislativo pretende a criação de um regime transitório de isenção 

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

hipotecários. Tal medida tem como objetivo a proteção da casa morada de família, ainda 

que durante um período temporal previamente definido, tendo a sua vigência o ano de 

2023. Este mecanismo pretende garantir que as famílias não perdem as suas habitações 

no âmbito de uma cobrança judicial.  

Assim, quanto ao plasmado no diploma nomeadamente no seu artigo 2º, que procede 

à alteração do artigo 737º, do Código de Processo civil, cabe referir: 

“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 e 

permanente do executado”    

A alteração proposta integra-se, na secção III do Código de Processo Civil adstrita à 

temática da penhora, especificando o artigo 737º quais os bens que se consideram 
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relativamente impenhoráveis, isto é, que só podem ser apreendidos judicialmente, face 

a verificação de determinadas circunstâncias.  

Propõe-se, agora, a introdução de um novo número no referido artigo, onde se integra 

a habitação própria e permanente como um bem que só poderá ser apreendido 

judicialmente quando “o executado o indicar para a penhora ou houver dação em 

cumprimento e sem prejuízo de outras medidas substitutivas da execução hipotecária.” 

 Compreende-se o espírito e objetivo de tal disposição, que nos parecem positivos, uma 

vez que se cria uma proteção, ainda que temporária, exclusivamente durante o ano de 

2023, quanto à habitação própria e permanente do executado. Esta medida pretende 

evitar um momento especialmente difícil para o executado, a nível económico e social, 

no que respeita à penhora e consequente venda judicial da sua casa, no âmbito do 

processo de execução.  

Considera-se, salvo melhor entendimento, que apesar de ser positiva, a medida agora 

proposta peca por ter um caracter temporário, pelo que se considera essencial a 

definição de uma medida estruturante que proteja a morada de família, no âmbito do 

processo executivo.   

Quanto a esta questão cabe sublinhar a alteração legislativa, ocorrida em 2019, com a 

alteração do artigo 751º, do Código de Processo Civil, que veio estabelecer que a 

execução da habitação própria e permanente por dívidas de valor igual ou inferior a 10 

mil euros (correspondente ao dobro do valor da alçada do tribunal de 1ª instância) 

passou a só ser possível se a penhora de outros bens, como salários, saldos de contas 

bancárias, não permitir liquidá-la no prazo de 30 meses. Tratando-se de uma dívida 

superior a 10 mil euros, esse prazo reduz-se para 12 meses.  

Ora esta medida veio travar a desproporcionalidade, inúmeras vezes verificada no 

processo de execução, entre o valor a ser cobrado pelo credor e o valor patrimonial do 
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bem penhorado. Contudo ainda não é suficiente para proteger a habitação própria 

permanente da família.  

Quanto a esta matéria a DECO tem defendido que o imóvel só deveria responder pela 

divida quando o credor original detivesse uma hipoteca sobre o imóvel, como ocorre na 

circunstância do crédito à habitação. Ou seja, nas situações em que a dívida cobrada 

tivesse intrinsecamente ligada ao imóvel, através da existência de uma hipoteca, e 

consequentemente a existência da expectativa jurídica legitima do credor de acionar 

esta mesma garantia. Com efeito, para que exista uma verdadeira proteção da casa de 

morada de família, na cobrança judicial de outras dívidas não garantidas pelo imóvel, 

não deveria ser possível o recurso à penhora do bem imóvel do executado.  

Vejamos o exemplo ocorrido no âmbito do processo de execução fiscal, a Lei nº 13/2016, 

de 23 de maio, que veio determinar que nos processos de execução fiscal existindo 

penhora do imóvel, a venda judicial não se concretiza, quando estamos perante a 

habitação própria e permanente do executado, ficando este o fiel depositado do imóvel.  

Esta medida que veio permitir que muitas famílias com dívidas junto da Autoridade 

Tributária e Aduaneira, não perdessem a sua habitação, poderia ser, com as necessárias 

adaptações, transposta para a realidade do processo executivo civil, sendo estruturante, 

o que permitiria garantir a segurança jurídica do credor face a existência de uma garantia 

real, o bem imóvel, e por outro lado salvaguardar o direito a habitação, através da 

impossibilidade de venda judicial da morada de família.  
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IV- Conclusão 

Em suma, o presente projeto legislativo, salvo melhor entendimento considera-se 

globalmente positivo, uma vez que, pretende integrar a habitação própria e permanente 

do executado como um bem relativamente impenhorável, durante o ano de 2023. 

Contudo, a DECO, perante o cenário atual, entende que se revela necessário a adoção 

de medidas estruturantes de longo prazo, com impacto duradouro na vida dos 

consumidores, pelo que o presente projeto legislativo poderia ter ido mais longe quanto 

à proteção da casa morada de família, definindo medidas com uma outra abrangência.  

 


