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Exmo. Representante do Ministério da Justiça, Dr. João Jorge Almeida;  

Exmo. Presidente do Colégio da Especialidade dos Agentes de Execução, Dr. Armando 

Branco;  

Exmo. Presidente da Câmara dos Solicitadores, Dr. António Gomes da Cunha;  

Exmo. Presidente da Junta de Freguesia de Espinho, Rui Torres;  

Exmo. Representante da Secção de Espinho da Polícia de Segurança Pública;  

Exmos. Participantes das jornadas,  

Minhas Amigas,  

Meus Amigos,  

 

É com muito orgulho que na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Espinho vos 

saúdo, congratulando-vos pela escolha desta bela cidade “à beira mar plantada” para a 

realização das “I Jornadas de Estudo dos Agentes de Execução”. 

 

Como Advogado que fui, por vocação, e actual político por convicção, sempre pautei a 

minha vida, pelo desempenho com paixão, pelas profissões que abracei e abraço.  

 

Em comum a ambas, a vontade de servir, não o fascínio pelo poder.  

 

As lides judiciais que faziam o meu dia-a-dia deram lugar a uma outra forma de intervenção 

cívica, uma outra forma de estar na vida pautada pelos mesmos valores com que conduzo a 

minha vida pessoal.  

 

Tanto numa como noutra actividade, o trabalho em equipa tem sido uma constante.  

 

 

Na Advocacia fruto da essência da profissão, a solidão era de facto uma característica 

quase inevitável: a solidão do escritório, no estudo e na elaboração das peças processuais, 
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a solidão das viagens a caminho dos Tribunais, a solidão dentro dos próprios Tribunais em 

que pugnava convictamente pelos interesses dos meus clientes! 

 

A parceria que inevitavelmente era estabelecida com todos os intervenientes judiciais 

conduzia à produção de um trabalho mais eficaz e ajudava a atenuar a solidão. 

 

Funcionários judiciais, magistrados, solicitadores, todos se revelaram personagens 

imprescindíveis à realização de um trabalho profícuo.  

 

Excluir qualquer um deles seria amputar o sistema judicial deixando-o ainda mais frágil e 

vulnerável do que a realidade o traduz. 

 

A criação do Agente de Execução -  DL 38/2003 de 08 de Março – veio aligeirar ainda mais 

a nostalgia da referida solidão.  

 

O Agente de Execução, veio juntar-se aos outros profissionais liberais com funções públicas 

que já actuavam no palco judicial, como sejam os advogados ou os notários, cuja 

privatização também recentemente se operou. 

 

A proliferação de agentes judicias vem auxiliar, acelerar e credibilizar uma justiça, que o 

cidadão sente lenta e que se requer célere, designadamente no âmbito da cobrança de 

dívidas, onde o credor é sempre “a parte mais fraca” e o devedor passa quase incólume a 

qualquer sanção pelo não cumprimento das suas obrigações. 

 

Com a recente simplificação da acção executiva, resultante da aprovação do DL 226/08 de 

20.11, o papel do Agente de Execução foi reforçado, permitindo-se uma maior agilidade de 

procedimentos que “apanhem” desprevenidos os devedores e de alguma forma reforcem as 
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cautelas dos créditos, traduzindo mais e melhores competências no âmbito do processo 

executivo. 

 

A preparação especializada dos agentes de execução, desburocratiza e desjusdicializa os 

procedimentos executivos. 

 

O magistrado só terá de intervir em situações de conflito e/ou na apreciação dos recursos 

dos actos dos Agentes de Execução. 

 

Há que atender a este facto como uma mais-valia, atento o facto de uma das razões 

apontadas para a morosidade da justiça ser precisamente o facto de os Tribunais se 

encontrarem “atulhados” de processos, especialmente os de cobrança de dívidas, bem 

como atenua o impacto negativo que o endividamento tem na economia. 

 

Na verdade são todos imprescindíveis para que, como se assegurava em sede de 

alegações finais “seja feita a necessária e devida justiça”! 

 

Não posso terminar, perdoem-me a individualização, sem antes deixar uma palavra de 

apreço e de reconhecimento ao Dr. Armando Branco. Um espinhense que nas últimas 

semanas tudo deu para que hoje estas jornadas fossem realizadas na nossa cidade de 

Espinho.  

 

Em nome da justiça, da sã e célere justiça que vos desejo a todos umas jornadas de 

trabalho profícuo.  

 

Um bem haja para todos vós.  

 


