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1. Ementa

Teoria Geral da Execução. Execução de Títulos Extrajudiciais. Espécies de execução. Liquidação
de sentença. Da penhora e do depósito. Oposição à Execução. Embargos: do devedor, de
retenção e de terceiro. Execução contra devedor insolvente. Concurso de credores.

2. Objetivos

2.1. Objetivos Gerais

Analisar os meios judiciais para compelir o devedor a cumprir sua obrigação para satisfazer o
direito do credor constante de título executivo judicial ou extrajudicial.

2.2. Objetivos Específicos

1. Analisar os princípios aplicados à execução e os pressupostos para realizar qualquer execução,
priorizando a de obrigação de pagar quantia certa contra devedor solvente.

2. Analisar as espécies de execução fundada em título executivo judicial e extrajudicial e o
cumprimento de sentença condenatória.

3. Compreender a responsabilidade patrimonial e as formas típica e atípica de defesa do
executado ou de terceiros.

3. Conteúdo Programático

I. TEORIA GERAL DA EXECUÇÃO: 1. Processos de execução e de conhecimento; 2. Natureza
jurídica; 3. Autonomia; 4. Execução lato sensu; 5. Conceito; 6. Função substitutiva; 7.Finalidade; 8.
Objeto da execução; 9. Princípios processuais aplicáveis à execução; 10. Normas específicas do
processo de execução; 11. Classificação da execução.

II. PRESSUPOSTOS PARA REALIZAR QUALQUER EXECUÇÃO: 1. Pressupostos práticos; 2. O
título executivo como pressuposto específico; 4. Espécies de títulos. 5. Natureza jurídica do título.

III. DO PROCESSO DE EXECUÇÃO E DA AÇÃO EXECUTIVA: 1. Natureza jurídica; 2. Fontes do
processo de execução; 3. Formação do processo; 4. Suspensão e extinção do processo; 5. Juízo
competente para a execução. 6. Poderes do juiz no processo de execução.

IV. DA RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL: 1. Noções; 2. Responsabilidade primária; 3.



Responsabilidade secundária; 4. Da impenhorabilidade.

V. DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO: 1.
Noções. 2. Cumprimento da sentença que reconheça obrigação e exigibilidade de obrigação de
pagar quantia; 3. Cumprimento da sentença que reconheça obrigação e exigibilidade de obrigação
de prestar alimentos, 4. Cumprimento da sentença que reconheça obrigação e exigibilidade de
obrigação de pagar quantia pela Fazenda Pública; 5. Cumprimento da sentença que reconheça
obrigação de fazer ou não fazer e entregar coisa.

VI. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE: 1. Objetivo; 2. Formas
de expropriação; 3. Fases postulatória, expropriatória e satisfativa; 4. Da penhora e depósito. 5.
Procedimento na fase expropriatória. 6. Da satisfação do credor.

VII. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA: 1. Noções; 2. Entrega de coisa certa; 3. Entrega de
coisa incerta . 4 . Procedimentos.

VIII. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER: 1. Noções; 2. Obrigação fungível e infungível; 3.
Procedimentos.

IX. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS: 1. Noções; 2. Execução por quantia certa; 3. Execução pelo rito
especial;

X. DOS MEIOS DE DEFESA NO PROCESSO DE EXECUÇÃO: 1. Noções; 2. Embargos do
executado; 3. Embargos de terceiro. 4. Embargos de retenção; 5. Objeção de pré-executividade. 6.
Embargos à arrematação, alienação ou adjudicação; 7. Defesa por meio de incidentes em apenso.

XI. EXECUÇÃO CONTRA DEVEDOR INSOLVENTE: 1. Noções; 2. Espécies de insolvência; 3.
Legitimidade para requerer a insolvência; 4. Procedimento.

4. Metodologia

A práxis pedagógica requer um entendimento da relação professor/aluno como balizadora da
construção do conhecimento, enquanto mediação para a compreensão e transformação da
realidade.

Nessa perspectiva, são parâmetros para a produção acadêmica, os aportes teóricos e
metodológicos, a criticidade, a construção e a criatividade.

Para a concretização dessa intenção serão utilizadas as seguintes estratégias: aula expositiva e
dialogada, atividades em sala, que compreenderão trabalhos escritos em grupos e/ou individuais e
debates, estudo orientado de textos, solução de problemas, estudos de peças e casos concretos,
pesquisa bibliográfica, de campo e através da internet, solicitação de participação em eventos,
emprego de Atividade Externa da Disciplina – AED, participação na III Jornada de Estudos
Interdisciplinares.

Serão utilizados os seguintes recursos didáticos: Data show, quadro branco, livros, textos, peças
processuais, Internet, fichas didáticas, entre outros.

5. Avaliação

A avaliação do aluno será realizada durante todo o curso, sendo empregados para tanto os
seguintes critérios: pontualidade, frequência, participação, interesse na busca do conhecimento,
aprendizagem dos conhecimentos conceituais, procedimentais e atitudinais, rigor científico,
qualidade e relevância nas produções escritas e capacidade de relacionar teoria e prática.

Conforme normas estabelecidas no Regimento Geral da PUC/GO serão realizadas, no mínimo,
quatro avaliações, durante o semestre, sendo: N1 (duas provas escritas com questões subjetivas e



objetivas) e N2 (duas provas escritas com questões subjetivas e objetivas). Excepcionalmente
poderão ser substituídas as provas escritas por prova oral, a critério do professor e mediante
prévia comunicação aos alunos.

A Média de N1 terá o valor de 10,0 (dez) pontos. A 1ª e a 2ª N1 valerão 8,0 (oito) pontos cada. Os
4,0 (quatro) pontos restantes serão computados mediante verificação de frequência e participação
do aluno, bem como trabalhos e/ou resolução de exercícios em sala de aula.

A média de N2 terá o valor de 9,0 (nove) pontos. A 1ª e a 2ª N1 valerão 7,0 (sente) pontos cada.
Os 4,0 pontos restantes serão computados da seguinte forma: 3,0 (três) pontos mediante
verificação de frequência e participação do aluno, bem como trabalhos e/ou resolução de
exercícios em sala de aula e 1,0 (um) ponto pela efetiva participação na Jornada de Estudos
Interdisciplinares, cujo tema deste semestre é “Direito e Economia”, mediante apresentação de
certificado de presença em pelo menos dois dos quatro debates que serão realizados ao longo do
semestre ou apresentação de relatório acerca de referidos debates que serão disponibilizados
pela coordenação do evento no Youtube. Ressalte-se que a média de N2 será, ainda,
complementada pela nota obtida na Avaliação Interdisciplinar, que tem valor máximo de 1,0 (um).

As avaliações serão realizadas nas seguintes datas: 1ª N1: 01/09; 2ª N1: 06/10; 1ª N2: 07/11; 2ª
N2: 12/12. Referidas datas poderão ser alteradas a critério do professor, mediante prévia
comunicação aos alunos.

Somente haverá reposição de avaliação quando a ausência for devidamente justificada, nos
termos do regimento geral da PUC/GO. Em caso do aluno não comparecer a alguma avaliação,
por motivo justificado, conforme Regimento Interno da PCU/GO, este deverá entrar com processo
de abono de falta, e, sendo este deferido será agendado com o professor uma 2ª avaliação. A
reposição será efetuada sempre por meio de prova oral.

6. Bibliografia Básica

CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil. 21. ed. Rio de Janeiro: Atlas,
2014.v.3 DIDIER JUNIOR,Fredie; ZANET JUNIOR, Hermes .Curso de direito processual civil. São
Paulo: Juspodivm, 2014. v.4. THEODORO JÚNIOR., Humberto. A reforma da execução do título
extrajudicial. Rio de Janeiro: Forense, 2007.

7. Bibliografia Complementar

DONIZETTI, Elpídio. Curso didático de direito processual civil. 28. ed. São Paulo: Atlas, 2014.
GONÇALVES, Marcus Vinícius Rios. Novo curso de direito processual civil. 9. ed. São Paulo:
Saraiva, 2013.v. MONTENEGRO FILHO, Misael. Curso de direito processual civil. 10. ed. São
Paulo, Atlas, 2014.v. 2. GRECO FILHO, Vicente. Direito processual civil brasileiro. São Paulo:
Saraiva, 2013. v. 3. SANTOS, Ernane Fidélis. Manual de direito processual civil. 14. ed. São
Paulo: Saraiva, 2011. v.3

8. Atividades Externas da Disciplina (AED)

I) Objetivo da atividade:
Estabelecer relação entre o conteúdo do “Ciclo de Debates sobre o Novo CPC” e os pressupostos
da disciplina, bem como complementar o conteúdo da disciplina com debates relacionados ao
novo Código de Processo Civil.

II) Descrição da atividade:
Participação nos "Ciclos de Debates sobre o Novo CPC", que acontecerão, mensalmente, no
Campus V, da PUC-GO, sendo que cada participação valerá uma AED com 2 (duas) horas/aula.



III) Cronograma:
Os “Ciclos de Debates sobre o Novo CPC” acontecerão, mensalmente, durante o semestre nos
seguintes meses: março, abril, maio e junho. Sendo que, as datas específicas serão avisadas,
antecipadamente, pelo professor em sala de aula, bem como publicada no site docente.

IV) Forma de registro
O aluno deve entregar certificado para comprovar a sua participação no respectivo evento.

V) Critérios de avaliação:
Não será atribuída nota para a AED, sendo contabilizada, somente, a título de frequência.

VI) Bibliografia complementar:
DIDIER JR. Fredie. Curso de Direito Processual Civil – Reescrito com base no Novo CPC – 17a
edição (2015).

MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO. Daniel. Novo Curso de
Processo Civil. São Paulo. Revista dos Tribunais.

THEODORO JÚNIOR, Humberto - Curso de Direito Processual Civil, 56ª ed. Forense, 2015.

9. Cronograma

DIA CONTEÚDO/ATIVIDADE/AVALIAÇÕES

AGOSTO

04
Início das aulas. Apresentação do professor e do plano de ensino da disciplina.
Exposição dos objetivos, da metodologia aplicada, dos critérios de avaliação, do
conteúdo programático e da bibliografia. Explicações sobre frequência, AED, AI.

08 O Novo CPC: normas fundamentais e a execução.

11
Execução; conceito de processo de execução; função substitutiva; lato sensu 
finalidade da execução forçada; objeto da execução.

15
Execução; conceito de processo de execução; função substitutiva; lato sensu 
finalidade da execução forçada; objeto da execução.

18
Execução; conceito de processo de execução; função substitutiva; lato sensu 
finalidade da execução forçada; objeto da execução.

22
Das diversas espécies de execuções. Quanto ao devedor. Quanto à dívida. Quanto
ao credor. Pressupostos práticos e específicos para realizar qualquer execução.

25 Título executivo: Conceito. Espécies. Natureza jurídica. Finalidade do título.
Requisitos de validade do título executivo. Efeitos da falta ou defeito do título.

29 Liquidação de título ilíquido. Conceito. Natureza. Espécies. Limites. Procedimento.
Meios impugnativos.

SETEMBRO

01 1ª Avaliação de N1

05 Entrega e Correção das Avaliações 1ª N1.

08
Eficácia da execução: Execução provisória e execução definitiva. Normas aplicáveis.
Procedimento.

12
Fontes do processo de execução; formação do processo executivo; suspensão do
processo; extinção do processo executivo.

15
Do juízo da execução: Conceito. Espécies de competências. Arguição de
incompetência.



19 Legitimidade ativa e passiva na ação executiva; legitimação extraordinária.

22 Litisconsórcio; intervenção de terceiro; responsabilidade das partes.

26
Responsabilidade patrimonial: Notícia histórica; responsabilidade primária e
secundária. Fraude de execução: conceito e natureza jurídica.

29
Da impenhorabilidade: Conceito; natureza jurídica; bens impenhoráveis no Código de

Processo Civil; outros casos de impenhorabilidade.

OUTUBRO

03 Trabalho para composição da nota de N1;

06 2ª Avaliação de N1

10
Da fase de cumprimento de sentença condenatória por quantia certa: Conceito.
Natureza jurídica. Procedimento. Aplicação de multa. Penhora e avaliação.
Arquivamento provisório.

13
Da fase de cumprimento de sentença condenatória de obrigação de fazer ou não
fazer e de entregar coisa: síntese do procedimento; astreintes; conversão em perdas
e danos.

17

Do processo de execução por quantia certa contra devedor solvente: Conceito.
Objetivo. Fases do processo. Pressupostos processuais. Fase postulatória da
execução por quantia certa: Propositura da ação; interrupção da prescrição;
requisitos da petição inicial. Formas de citação. Revelia. Intimação do credor com
garantia real.

 

20 Situações que podem ocorrer: devedor não encontrado com bens ou sem bens.
Devedor encontrado paga, oferece embargos ou permanece em silêncio.

24 FERIADO

27
Da penhora: Natureza jurídica; funções; princípios informativos; efeitos; objeto da
penhora; limites da penhora; efetivação da penhora; intimação; registro da penhora
de imóveis; penhoras especiais.

31 Avaliação dos bens penhorados. Modificação da penhora e segunda penhora
(novação de penhora). Penhora por meio eletrônico.

NOVEMBRO

03
Da adjudicação: conceito; legitimidade; momento; valor do bem; encerramento;
impugnação. Da alienação por iniciativa particular: conceito; legitimidade; momento;
valor do bem; encerramento; impugnação.

07 1ª Avaliação de N2

10 Avaliação Interdisciplinar

14 FERIADO

17

Da alienação em hasta pública: Conceito e oportunidade; praça e leilão; edital;
intimações; quem pode e quem não pode arrematar; valor a arrematar; auto e carta
de arrematação. Fase satisfativa na execução por quantia certa; pagamento pela
entrega de dinheiro; pagamento pela adjudicação; usufruto de empresa ou imóvel.

21

Dos embargos do executado: Conceito; natureza jurídica; relações com a
impugnação do devedor na fase de cumprimento de sentença; pressupostos dos
embargos; efeito dos embargos; procedimento. Defesa por meio de objeção de
pré-executividade: Conceito; natureza jurídica; efeito; procedimento.



24
Fase expropriatória na execução por quantia certa: Conceito. Formas de
expropriação: adjudicação; alienação particular; alienação judicial; usufruto de imóvel
ou empresa

28
Procedimento para execução de entrega de coisa certa ou incerta fundada em título
extrajudicial. Procedimento para execução de obrigação de fazer ou não fazer
fundada em título extrajudicial.

DEZEMBRO

01

Cumprimento de sentença contra a fazenda pública; conceito de fazenda pública;
responsabilidade patrimonial; precatório e requisição de pequeno valor; meios de
defesa. Cumprimento de sentença de crédito alimentício; natureza jurídica;
procedimento; meio de defesa Execução contra devedor insolvente; natureza
jurídica; legitimidade para requerer a insolvência; procedimento.

05
Cumprimento de sentença de crédito alimentício; natureza jurídica; procedimento;
meio de defesa Execução contra devedor insolvente; natureza jurídica; legitimidade
para requerer a insolvência; procedimento.

08 Trabalho para composição da nota de N2

12 2ª Avaliação de N2

15 Correção da 2ª avaliação de N2

19 Entrega de notas e frequências

 

10. Material de Apoio

Site do professor no site da PUC/GO

www.consulex.com.br

www.tjgo.jus.br

www.stj.jus.br

www.stf.jus.br

1. MARINONI, Luiz Guilherme, ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO. Daniel. Novo Curso de
Direito Processual Civil, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015.

2. DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. V.1 e 2. 17ª e 10ª ed. Salvador: Jus
Podivm, 2015.

3. GONÇALVES, Marcus Vinícius Rios. Direito Processual Civil Esquematizado. 6ª Ed.
(inteiramente escrito à luz do novo CPC). São Paulo: Saraiva, 2016.

4. THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 01. 56ª ed. Forense,
2015.

5. WAMBIER, Luiz Rodrigues. TALAMINI, Eduardo. Curso Avançado de Processo Civil. Vol. 03.
14ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015.
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