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DADOS DA DISCIPLINA 

Nome da Disciplina: DIREITO PROCESSUAL CIVIL -  EXECUÇÃO  

Curso: DIREITO 6º. Período 

Carga horária semanal 4 hs/a Carga horária semestral 72 hs/a 

Docente Responsável: 

EMENTA 

Processo de Execução. Cumprimento de sentença. Execução de títulos extrajudiciais.  

OBJETIVOS GERAIS 

Desenvolver no discente a capacidade de um raciocínio jurídico, com habilidades suficientes a 

compreensão do sistema judicial e suas interfaces procedimentais. Formação intelectual que 

possibilite a compreensão e interpretação da doutrina e da jurisprudência que informam o 

processo judicial. Discernir e exercitar suas aptidões compreendendo o processo como instrumento 

da consecução da resolução de conflitos de interesses. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Compreender, identificar e diferenciar os procedimentos e os atos processuais. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Processo de execução. Noção geral. Pressupostos específicos. Título executivo judicial e 

extrajudicial. Objeto da execução. Espécies de procedimentos. Execução definitiva e provisória. 

Execução da tutela antecipada e da tutela específica.  Pressupostos atinentes ao juiz e às partes. 

Legitimação ativa e passiva. Responsabilidade patrimonial e fraude à execução. Liquidação da 

sentença. Noções básicas. Modalidades. Execução por quantia certa contra devedor solvente. 

Noções gerais. Petição inicial. Mandado executivo. Citação do devedor. Procedimento. Penhora. 

Arrematação. Pagamento ao credor e remição. Execução para entrega de coisa e de obrigação de 

fazer ou de não fazer: noções gerais e procedimentos. Impugnação. Natureza jurídica. 

Legitimidade. Competência.  Efeitos e procedimento. Execução por quantia certa contra devedor 

insolvente. Suspensão e extinção do processo de execução. Execução contra a Fazenda Pública. 

ESTRATÉGIAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM (METODOLOGIAS DE SALA DE AULA) 

A efetivação dos objetivos propostos se dará através da realização de aulas expositivas, que 

seguirão o roteiro de temas do conteúdo, sempre buscando estimular a discussão conjunta e 

participativa dos alunos. Também será essencial o contato dos discentes com textos previamente 

indicados, para discussões em sala, realização de seminários e análise de casos reais decorrentes 

de pesquisa jurisprudencial. Através dos métodos hipotético-dedutivo e dialético será construída a 

base epistemológica da disciplina. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM  

A avaliação será desenvolvida sob três modalidades: avaliação diagnóstica, avaliação formativa e 

avaliação somativa. Nos primeiros encontros, as aulas buscarão estabelecer as relações do 
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conteúdo trabalhado com conhecimentos preliminares, revisando-se brevemente temas e 

abordagens desenvolvidos em etapas anteriores do Curso. Nesse momento, o docente será capaz 

de identificar deficiências de formação teórica e técnica do aluno, cabendo-lhe empregar as 

ferramentas adequadas para corrigi-la. A aprovação do aluno será condicionada à obtenção das 

médias estabelecidas pelo regimento do Curso, a partir de avaliações que aferirão o domínio dos 

conteúdos ministrados e o adequado emprego da linguagem técnico-jurídica. Além das provas, 

compostas de questões de múltipla escolha e questões discursivas, serão apresentados estudos de 

casos e análise de jurisprudência.  

SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO PARA A RECUPERAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

Diante de resultados insatisfatórios nos trabalhos e avaliações parciais, serão desenvolvidas 

atividades complementares de nivelamento, visando reforçar os conteúdos e viabilizar condições 

reais de recuperação do aluno. Propõem-se, para tanto, questionários adicionais, seminários e 

estudos dirigidos envolvendo os pontos teóricos problemáticos. 

BIBLIOGRAFIA – BÁSICA 

BUENO, Cassio Scarpinela Bueno. Curso Sistematizado de Direito Processual Civil. São Paulo: 

Saraiva: 2014. Vol. IV e V. 

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Curso de Processo Civil. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2014. Vol. III e IV  

THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Rio de Janeiro: Forense, 

2014. Vol. II e III 

BIBLIOGRAFIA – COMPLEMENTAR 

GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Novo curso de direito processual civil. São Paulo: Saraiva, 

2011.  

CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil. São Paulo: Atlas, 2014. Vol. I, II 

e III 

WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. Curso Avançado de Processo Civil. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2014. Vol. II e III 
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