MB-1
JPCC
Requerimento executivo
Por apenso ao Proc. n.º _____________________ ( ____ ª Secção)

Exmo. Senhor
Juiz de Direito
do Juízo de Pequenas Causas Cíveis

(Exequente) ______________________________________________________

e cônjuge 1 _______________________________________________________________________ ,

residentes em ________________________________________________________

___________________________________________________________________ ,
vêm requerer contra:
(Executado) ______________________________________________________

e cônjuge 2 _______________________________________________________________________ ,

residentes em ________________________________________________________

___________________________________________________________________ ,

Execução para pagamento de quantia certa,
sob a forma do processo sumário, nos termos do art.º 1296º do CPC, com os
fundamentos seguintes:
Por sentença proferida em _____ / _____ / _____ , pelo J.P.C.C., foi/foram o(s)
executado(s) condenado(s) a pagar ao(s) exequente(s) a quantia de MOP ________ ,

1
2

Preencha em caso de necessidade.
Preencha em caso de necessidade.
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acrescida de juros à taxa legal/convencional, desde ____________________

3

e até

efectivo e integral cumprimento (vd. certidão, que se junta como doc. 1).

O(s) executado(s) não procedeu/procederam, ainda ao pagamento da quantia
acima referida.

Ao abrigo do disposto nos artigos 1296º e 678º, n.º 1 do CPC, assiste ao(s)
exequente(s) o direito de executar a sentença.

Vem/vêm solicitar a V. Ex.ª que seja autorizado o pedido de informações do(s)
executado(s) aos seguintes serviços públicos:
-

Conservatória do Registo Predial

-

Conservatória dos Registos Comercial e de Bens Móveis

-

Fundo de Segurança Social

-

Direcção dos Serviços de Finanças

-

Direcção dos Serviços de Identificação

-

Autoridade Monetária de Macau

Se houver as informações acima referidas, vem/vêm requerer a V. Ex.ª se digne
ordenar a penhora dos seguintes bens do(s) executado(s) e doutros bens que possam
ser encontrados e que sejam suficientes para o pagamento da quantia exequenda e
custas.

3

-

Comparticipação pecuniária para o ano de

-

1/3 do vencimento

-

Conta bancária

-

Bens móveis (automóvel/motociclo)

-

Bens imóveis (fracção autónoma)

-

Fundo

-

Contrato-promessa de compra e venda

Preencha em conformidade com a sentença.
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Bens como objectos de penhora 4:
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
Após a penhora, requer(em) que seja(m) o(s) executado(s) notificado(s) nos termos dos
artigos 1296º e 820º do CPC.

Valor: MOP _____________________ (por extenso: __________________________
____________________________________________________________________ )

Junta:
1)
___ documento(s), numerado(s) de 1 a ___ ;
2) Duplicados legais 5;
3) ( _ ) 6 Procuração forense.

______________________

7

AVISO
- Actualmente, o valor mínimo das custas processuais é de, aproximadamente, 1.500,00 patacas.
- No pagamento dos dispêndios emergentes do processo, pode o interessado apresentar a
respectiva nota discriminativa e justificativa (originais dos recibos de despesas com certificados,
documentos autenticados, fotocópias, publicação em jornais, entre outros) no prazo de 10 dias
contados do conhecimento da decisão que importe a contagem do processo.

4

5

6
7

Espaço destinado à indicação pelo exequente de bens, móveis ou imóveis, se os tiver havido, que possam ser concretamente
enumerados ou devidamente descritos (exemplos: vencimento ou fracção em propriedade horizontal do(s) executado(s)).
Os duplicados do requerimento executivo são tantos quantos os executados economicamente independentes. Há ainda a
obrigatoriedade da junção de um outro duplicado, destinado a ser arquivado para servir eventualmente de base à reconstituição
dos autos, em caso de perda, destruição ou descaminho do processo. Além destes duplicados, deve o Autor juntar cópias (em
papel comum) dos documentos juntos com a contestação (tantas quantos os duplicados destinados à parte contrária).
Se aplicável, assinale com (x) no local indicado.
Assinatura do exequente ou do seu mandatário forense, aposta pelo próprio.
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