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Embargo de executado 

Por apenso ao Req. executivo n.º _____________________  ( ___ ª Secção) 

 

Exmo. Senhor 

Juiz de Direito 

do Juízo de Pequenas Causas Cíveis 

 

 Executado _____________________________________________________ , 

identificado nos autos, deduz, ao abrigo do disposto nos artigos 1296º e 820º do CPC, 

embargos de executado, com os seguintes fundamentos e disposições legais: 

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 _______________________________________ (Se precisar, pode continuar numa folha adicional) 

 

Termos em que, devem os presentes embargos ser julgados procedentes e provados 

e, em consequência 

1, 

□ Absolvido(s) o(s) executado(s) do pedido. 

□ Substituídos os bens penhorados pelos indicados pelo ora embargante. 

□ ________________________________________________________________  

                                                 
1
 Escolha uma das hipóteses. 
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 Para tanto, requer a V. Ex.ª que sejam autuados em apenso ao requerimento 
executivo e admitidos os presentes embargos, seguindo-se os demais termos até final. 

 

Testemunhas 

2, que se compromete a apresentar na audiência de julgamento, salvo 
menção específica, à frente de cada uma delas, de querer a respectiva notificação: 

1ª ________________________________________________________________  

2ª ________________________________________________________________  

3ª ________________________________________________________________  

4ª ________________________________________________________________  

5ª ________________________________________________________________  

6ª ________________________________________________________________  

 

Valor: o da execução. 

 

Junta: 

1) ____ documento(s), numerado(s) de 1 a ____ ; 

2) Duplicados legais 

3; 

3) ( ___ ) 

4 Procuração forense. 

 
 

 _________________________ 5 

 

AVISO 

- Actualmente, o valor mínimo das custas processuais é de, aproximadamente, entre 1.100,00 e 
1.200,00 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, entre outros) no prazo de 10 dias contados do conhecimento 
da decisão que importe a contagem do processo. 

 

                                                 
2
 Indique nome, BIRM ou outro documento de identificação, morada e telefone. 

3
 Os duplicados são tantos quantos os interessados. 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 embargante juntar cópias (em papel comum) dos documentos (tantas quantos os 
 duplicados destinados à parte contrária). 
4
 Se aplicável, assinale com (x) no local indicado. 

5
 Assinatura do embargante ou do seu mandatário forense, aposta pelo próprio. 


