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 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Acórdão (extrato) n.º 612/2019

Sumário: Não julga inconstitucional a norma do artigo 751.º, n.º 3, alínea b), do Código de Pro-
cesso Civil, aprovado pela Lei n.º 41/2013, de 26 de junho, na sua redação originária, 
segundo a qual, ainda que não se adeque, por excesso, ao montante do crédito exe-
quendo, é admissível a penhora do imóvel que seja habitação própria permanente do 
executado e sua família, mesmo que esse imóvel não tenha sido dado em garantia 
para o pagamento da dívida exequenda, quando esteja em causa uma dívida superior 
a metade do valor da alçada do tribunal de primeira instância e a penhora de outros 
bens presumivelmente não permita a satisfação integral do credor no prazo de dezoito 
meses.

Processo n.º 431/18

III. Decisão

Nestes termos, decide -se:

a) Não julgar inconstitucional a norma do artigo 751.º, n.º 3, alínea b), do Código de Processo 
Civil, aprovado pela Lei n.º 41/2013, de 26 de junho, na sua redação originária, segundo a qual, 
ainda que não se adeque, por excesso, ao montante do crédito exequendo, é admissível a penhora 
do imóvel que seja habitação própria permanente do executado e sua família, mesmo que esse 
imóvel não tenha sido dado em garantia para o pagamento da dívida exequenda, quando esteja 
em causa uma dívida superior a metade do valor da alçada do tribunal de primeira instância e a 
penhora de outros bens presumivelmente não permita a satisfação integral do credor no prazo de 
dezoito meses; e, em consequência,

b) Negar provimento ao recurso.

Custas pelo recorrente, fixando -se a taxa de justiça em 25 (vinte e cinco) UC, ponderados os 
critérios estabelecidos no artigo 9.º, n.º 1, do Decreto -Lei n.º 303/98, de 7 de outubro (cf. o artigo 6.º, 
n.º 1, do mesmo diploma).

Lisboa, 22 de outubro de 2019. — Pedro Machete — Fernando Vaz Ventura — Mariana Ca-
notilho (vencida, nos termos da declaração de voto junta) — Manuel da Costa Andrade.

Texto integral do Acórdão disponível no sítio eletrónico do Tribunal Constitucional:

http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20190612.html?impressao=1
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