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EMENTA 
Processo de execução: natureza jurídica; objeto; títulos executivos judiciais e extrajudiciais; 
fraude à execução. Liquidação de sentença. Espécies de execução: Execução por quantia 
certa contra devedor solvente; Execução para entrega de coisa certa ou incerta; Execução 
das obrigações de fazer ou não fazer; Execução por quantia certa contra devedor insolvente; 
Execução de prestação alimentícia; Execução fiscal; Execução contra a Fazenda Pública. 
Remição. Suspensão e extinção do processo de execução. Embargos do devedor. Exceção 
de pré-executividade. Ação Monitória. 

 
 

METODOLOGIA 

 Aula expositiva (exposição dialogada); 

 Seminários; 

 Discussão de texto entregue previamente; 

 Análise de situações concretas da atualidade (estudo de caso). 
 

CONTÉUDO PROGRAMÁTICO 
1. Processo de Execução: noções; evolução histórica; aspectos gerais; posições 

doutrinárias.  
2. As reformas no CPC: fase de cumprimento de sentença; 
3. Objeto; condições e pressupostos; princípios informativos; modalidades; disposições 

gerais; elementos  do processo. 
4. Responsabilidade patrimonial: Responsabilidade e legitimação passiva; responsabilidade 

secundária. 
5. Sujeitos do processo de Execução: Competência examinada sob o aspecto dos diversos 

títulos executivos; legitimação ativa e passiva. 
6. Requisitos do processo executivo: Inadimplemento; Título executivo judicial e extrajudicial; 

execução definitiva e provisória. 
7. Liquidação de Sentença: sentença líquida e ilíquida; espécies de liquidação. 
8. Espécies de Execução: Normas comuns; propositura da execução e seus efeitos; nulidade 

da execução;  
8.4. Execução das obrigações de dar coisa certa e incerta;  
8.5. Execução das Obrigações de fazer e não fazer;  

OBJETIVOS 
 

 Motivar os discentes a estudar e compreender o Processo de Execução no seu 
desenvolvimento através da história e até a atualidade; 

 Enfocar os temas a luz da teoria geral do processo e enquanto garantia constitucional, 
problematizando-os de modo a incentivar a construção crítica do conhecimento com 
relação aos temas estudados; 

 Analisar o tratamento dado pelo direito positivo brasileiro ao processo de execução;  

 Criar situações simuladas que possibilitem a experimentação da aplicação da norma aos 
fatos concretos; 

 Agregar valores éticos e desenvolver visão instrumental do Direito Processual. 
  



 
 

 

8.6. Execução contra devedor solvente: conceito; penhora e depósito; arrematação e 
adjudicação; pagamento ao credor; 

9. A Lei 11232/05 – Cumprimento de Sentença;  
10. Execução contra a Fazenda Pública;  
11. Execução de prestação alimentícia;  
12. Execução Fiscal; 
13. A defesa do devedor: objeções, exceções de incompetência, suspeição e impedimento; 

exceção de pré executividade;  
14. Embargos do devedor: natureza jurídica; espécies; prazo; procedimento;  
15. Execução por quantia certa contra devedor insolvente: caracterização da insolvência; 

efeitos da declaração de insolvência; procedimento; 
16. Remição de Bens: conceito e espécies; 
17. Suspensão e extinção do processo de execução. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 

 Quadro branco; 

 Data show (power point);  

 Retroprojetor (transparências);  

 Fotocópia de capítulos de livros, de artigos,  de acórdãos; 

 Textos legais (Constituição,  Código de Processo Civil e legislação Extravagante). 
 

AVALIAÇÕES 

A metodologia da avaliação deve ser diagnóstica, processual e continuada. A avaliação deve ser 

mais um momento no processo de ensino-aprendizagem, destinado à formação do estudante, à 

pesquisa e ao questionamento, não simplesmente para verificação do nível de apreensão dos 

conteúdos, o que, todavia, também deve ser aferido. Dentro dessa perspectiva, serão aplicadas 

as provas, trabalhos, em especial o manuseio de peças processuais e textos normativos. 
A avaliação envolverá, ainda, além do aproveitamento de cada estudante, assiduidade, 
dedicação, participação, interesse, capacidade de interpretação e de crítica 
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