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         Advogados / Lawyers/ Avocats 

 

Cobrança de Dívidas 

 

Pode-se considerar que o principal motivo de falta de pagamento se deve ao 

endividamento. Pode advir, per si, de dificuldades financeiras circunstanciais, e 

muitas vezes por razões supervenientes, ou mesmo em virtude de razões, que, 

podem ser, condenáveis, nomeadamente, atrasos de cumprimento de 

prestações, que, no fundo, resultam em insuficiência de rendimentos para fazer 

face aos compromissos assumidos. 

No entanto, não se deve confundir endividamento com incumprimento ou com 

sobreendividamento. 

O endividamento é aquilo que o rendimento familiar num ano consegue 

suportar em termos de ganhos, o incumprimento, trata-se, no entanto de não 

conseguir cumprir aquilo a que se obrigou a pagar, e, o sobreendividamento 

são as razões objectivas e circunstanciais do não pagamento das suas 

obrigações, por insuficiência dos seus rendimentos. 

 

 1. Efeitos do incumprimento para o credor 

Quando o devedor não realiza adequadamente a prestação a que se encontra 

obrigado, independentemente da causa donde ela procede, cai em 

incumprimento. 

  

Dado o incumprimento, pode o credor: 

1- exigir o cumprimento específico da prestação, juntamente com indemnização, 

pelo atraso (817 + 798 CC); 

2- exigir a resolução do contrato, requerendo ainda o pagamento de  

indemnização (801/2 CC). 
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O credor pode exigir o cumprimento da prestação com juros acrescidos, ou 

pode mesmo resolver o contrato e exigir o cumprimento total, acrescido de 

juros e danos que tal incumprimento possa ter causado.   

 

 

2. Cobrança extrajudicial 

2.1 Cobrança pelo credor. 

Usualmente, o credor tenta, até à exaustão, todos os meios que tem à sua 

disposição, para alcançar o cumprimento da prestação ou o pagamento da 

dívida, nomeadamente, o telefone, o email, o contacto presencial e até, por 

vezes, o envio de carta. Mas, a maior parte das vezes, estas tentativas mostram-

se frustradas. 

 

2.2 Cobrança por Advogado 

Assim, o credor deve recorrer aos serviços de um advogado, o qual irá encetar 

todos os meios de que dispõem para convencer o devedor a cumprir a prestação 

ou a pagar a dívida. Normalmente, o envio de uma carta registada, com aviso 

de recepção ao devedor, permite que este se disponha a cumprir / pagar ou a 

alcançar um acordo com o credor. 

 

3. Injunção 

A injunção é um procedimento que permite a um credor de uma dívida ter um 

documento judicial, que lhe possibilita recorrer a um processo judicial de 

execução para recuperar junto do devedor o montante que este lhe deve. 

Após a apresentação do requerimento de injunção pelo credor, o eventual 

devedor é notificado desse requerimento e, se não se opuser ao mesmo, é 

emitido o referido título executivo. Caso se oponha, o processo é remetido para 

um tribunal, continuando como processo declarativo, na forma sumária. 



 

Verónica Pisco - Responsabilidade Limitada 
Av. Cidade de Loulé (antiga Estrada de Vale de Lobo), Caixa Postal 530-A, Vale de Lobo, 8135-018 Almancil. 

Rua José Pinheiro e Rosa, Urb. Horta da Fábrica, Lt 12, R/C Dt, Fracção “A”, 8800-676 Tavira. 
Tlf./Fax: 0351 289 358 382   TLM.: 0351 968 919 049  veronica.pisco-offi@sapo.pt www.veronicapisco-lawoffice.com                                       

RESPONDER PARA: Av. Cidade de Loulé (antiga Estrada de Vale de Lobo), Caixa Postal 530-A, 

Ferrarias, 8135-018 Almancil. 

3 

 

A injunção apenas pode ser aplicada quando esteja em causa uma dívida igual 

ou inferior a € 15.000 ou uma dívida que resulte de uma transacção comercial 

(mas neste último caso, só quando o contrato não tenha sido celebrado com um 

consumidor), e tem como vantagem ser um processo mais rápido e mais barato. 

  

O requerimento de injunção pode ser apresentado em papel ou em ficheiro 

informático em qualquer ponto do país, nos tribunais competentes em cada 

comarca para o receber. E todos os casos, o requerimento é enviado, por via 

electrónica, ao Balcão Nacional de Injunções ou através do sistema informático 

Citius. 

O facto de ser um procedimento electrónico permite ainda o acompanhamento 

da evolução do procedimento através de meios electrónicos pelos utilizadores, 

dispensando deslocações. Permite ainda que, no final do processo, e caso seja 

emitido o título executivo, este seja formado e disponibilizado 

electronicamente, podendo quem o requereu aceder a ele através de endereço 

do Ministério da Justiça. É atribuída uma referência única a cada título 

executivo, que permitirá a sua consulta pelo requerente e também por qualquer 

outra entidade a quem o requerente disponibilize essa referência. 

 

4. PEPEX - procedimento extrajudicial pré-executivo 

Este 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,  através de uma plataforma 

informática, onde podem consultar as seguintes entidades: 

Autoridade Tributária e Aduaneira; Segurança Social; Registo Civil; Registo 

Nacional de Pessoas Colectivas; Registo Predial; Registo Comercial; Registos de 

bens móveis (automóveis, navios, aeronaves); Lista Pública de Execuções; 

Sistema Informático de Suporte à Actividade dos Agentes de Execução 

(SISAAE). 
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 Na eventualidade de não terem sido encontrados bens ou direitos penhoráveis, 

o credor pode requerer a notificação do devedor para, no prazo de trinta dias, e 

sob pena de ser incluído na lista pública de devedores: pagar a dívida, acrescida 

dos juros vencidos, impostos eventualmente devidos e honorários do agente de 

execução; celebrar acordo de pagamento com o credor; indicar bens 

penhoráveis (neste caso, o credor tem trinta dias para requerer a convolação em 

processo executivo); ou opor-se ao procedimento. 

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. 

Para garantir que o procedimento extra-judicial é rápido, a lei prevê que este 

não se suspende durante as férias judiciais.  

 

5. Execução 

O processo de execução pressupõe a existência de um Título Executivo prévio à 

sua instauração. São Títulos Executivos: 

- Sentença; 

- Injunção, com fórmula executória; 

- Acordo de Pagamento, entre outros documentos, devidamente autenticados; 

- Títulos de Crédito. 

 

Quando existe título executivo avança-se com um Processo de Execução que 

decorre em tribunal e tem intervenção de um Agente de Execução. 

Com a execução pretende-se assegurar o crédito já reconhecido ao credor, por 

via dos títulos, acima identificados. 

 

No processo de execução são feitas diligências de penhora começando-se pelos 

bens de mais fácil concretização monetária (saldos bancários, rendas das quais o 

devedor seja titular, créditos que o devedor tenha a receber). Quando estes bens 
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não são encontrados ou mostrem-se insuficientes, avança-se para penhora de 

bens imóveis, veículos e bens móveis. 

  

Alcançados bens suficientes para garantir o crédito do credor/exequente, 

segue-se para a adjudicação ou venda dos bens penhorados e o valor a 

recuperar incluirá as custas judiciais. Recuperado o valor da divida este é 

entregue ao credor e o processo finda. 

 

Verónica Pisco 
04/05/2015 
(Advogada e pós graduada em Fiscalidade) 

Nota: Todo o conteúdo deste documento é protegido por Direitos de Autor e Direitos Conexos, e Direitos 

da Propriedade Industrial, ao abrigo das leis Portuguesas e da União Europeia, convenções internacionais 

e outras leis, não podendo ser utilizado, sem consentimento, de Verónica Pisco – Law Office. Pelo que, o 

conteúdo presente neste documento não poderá ser copiado, alterado ou distribuído salvo com autorização 

expressa. 

 


