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Liquidação de sentença, cumprimento de sentença e processo de execução

OBJETIVOS DA DISCIPLINA
Objetivos Gerais:
Em sequência ao estudo do Processo de Conhecimento realizado no 3º ano, o curso terá
por finalidade o estudo do Direito Processual Civil voltado para a análise do cumprimento
da tutela jurisdicional, provisória e definitiva através do cumprimento de sentença e do
processo de execução.
O aluno deverá compreender o direito processual civil à luz das normas constitucionais,
infraconstitucionais e valores orientadores do ordenamento jurídico brasileiro recém
modificado pelo Novo Código de Processo Civil, de forma sistematizada, conhecendo os
institutos básicos da Ciência Processual, a dogmática da matéria e sua aplicação na prática
Objetivos Específicos:
Será destacada a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, que alterou
substancialmente a teoria processual e a lógica da solução dos litígios no Brasil e a
tendência da desjudialização da execução
O programa se desenvolverá também enfatizando a relação do Direito Processual Civil
com outros ramos do direito, tais como o Direito Constitucional, Administrativo e Civil.

O método de ensino procurará estimular sempre o uso do senso crítico pelo aluno
para a compreensão de cada instituto processual e para a busca do instrumento
adequado para cada espécie de situação processual que se apresentar.
Pretende-se abordar o processo não apenas como um instrumento técnico para o
cumprimento das normas jurídicas, mas sim um instrumento ético de participação
política e de igualdade entre as pessoas.
Capacitar o aluno à compreensão do Processo Civil não como um fim em si mesmo,
mas como instrumento de solução de conflitos de direito material; realizar a ligação
entre os princípios processuais e sua aplicação no cotidiano profissional; permitir a
análise crítica dos institutos processuais, da postura dos profissionais do direito e dos
julgados dos tribunais.
O programa se desenvolverá também enfatizando a relação do Direito Processual Civil
com outros ramos do direito, tais como o Direito Constitucional, Administrativo e Civil.
As atividades em grupo consistirão de debates, estudo de casos, simulações de
situações práticas, elaboração de textos argumentativos, seminários ao vivo e/ou em
vídeo, visando a estimular a pesquisa, a participação e o debate sobre temas relativos
à matéria e atualidades.

1º semestre

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Nº AULAS

1

Apresentação da matéria

01 aulas

2

Revisão do ano anterior – sentença e coisa julgada

02 aulas

3

Liquidação de sentença

03 aulas

4

03 aulas

5

Cumprimento de sentença – disposição gerais, legitimidade,
competência e títulos
Cumprimento de sentença – regime provisório

03 aulas

6

Cumprimento de sentença definitivo -

15 aulas

7

Cumprimentos de sentença especiais - alimentos

02 aulas

8

Cumprimento de sentença pela Fazenda Pública

01 aulas

9

Cumprimento de obrigações de fazer e não fazer e dar

03 aulas

7

Execução – disposições gerais partes, competência e títulos

09 aulas

8

Execução – responsabilidade patrimonial e fraude

03 aulas

9

Revisão e dúvidas

03 aulas

10

Aplicação da 1º. prova semestral para duas turmas

03 aulas

SEQUÊNCIA
2º semestre

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Nº AULAS

1

Correção em aula da 1ª. prova aplicada

03 aulas

2

Execução – responsabilidade patrimonial e fraude

04 aulas

2

Da execução para entrega de coisa e de fazer e não fazer

03 aulas

3

Da execução por quantia certa – disposições gerais

02 aulas

4

Da citação e penhora na execução

05 aulas

5

Da intimação, avaliação, expropriação

06 aulas

6

Dos embargos à execução

03 aulas

7

Da suspensão e extinção da execução

03 aulas

8

Execuções especiais

03 aulas

9

Da monitória

01 aula

10

Revisão e dúvidas

03 aulas

11

Aplicação da 2º. prova semestral para duas turmas

03 aulas

PROCEDIMENTOS E APRENDIZAGEM
(Procedimentos e técnicas utilizados para o desenvolvimentos das aulas)
O aluno deve acompanhar a aula com o Código de Processo Civil. A matéria é projetada
através de power point, que é disponibilizado aos alunos, além de informações de acórdãos,
e vídeos expositivos da matéria. Poderá ser exigido leitura de textos e resenhas de acórdãos,
além de apresentação de seminários elaborados em grupos.
AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
(Quantidade de instrumentos, tipos de avaliação, critérios de correção e aprovação)
Serão aplicados aos alunos 02 provas escritas durante o ano, uma prova por semestre, com
questões de múltipla escolha (40% a 60% da nota) e questões dissertativas (40% a 60%), com
consulta ao Código de Processo Civil. Cada prova terá a nota 10.
Na primeira prova, no fim do primeiro semestre, será exigido do aluno conhecimento da
matéria ministrada até o dia da prova. Na segunda prova, no final do ano, o conteúdo da
prova será da matéria de todo o ano, com ênfase ao conteúdo ministrado no segundo
semestre.
A forma de elaboração das questões das duas provas será similar às aplicadas nos exames da
OAB e concurso público, com primazia a solução de casos práticos, com a finalidade de realizar
a avaliação do aluno no aprendizado da matéria com o objetivo de resolver problemas reais.
O exame final poderá ser escrito ou oral, terá nota 07, e abrangerá a matéria de todo o
ano.
Poderá ser acrescido à nota média do aluno, pontuação por trabalhos escritos e apresentação
de seminários, que serão submetidos à avaliação do docente.
BIBLIOGRAFIA
BIBLIOGRAFIA BÁSICA (3 títulos)
THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil, Vol. 2, Ed.
Gen/Forense.
GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Novo Curso de Direito Processual Civil,
Vol. 2; Ed. Saraiva
GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Direito Processual Esquematizado – Ed.
Saraiva

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (5 títulos)
BUENO, Cássio Scarpinella. Manual de Direito Processual Civil – Lei Nº 13.105,
de 16.03.2015 - Vol. Único -. Ed. Saraiva

CÂMARA, Alexandre Freitas. O Novo Processo Civil Brasileiro. Volume 2, Gen/Atlas.
NERY JR. Nelson; ANDRADE NERY, Rosa Maria de. Código de Processo Civil Comentado:
Revista dos Tribunais
DIDIE, Fredie; WAMBIER, Teresa Arruda Alvin. Breves Comentários ao Novo Código de
Processo Civil, Revista do Tribunais.
RIBEIRO, Flávia Pereira. Desjudicialização da Execução Civil. Juruá Editora.

Periódicos especializados, recomendados para consulta e auxilio de aprendizagem:
Artigos de periódicos científicos fornecidos na Plataforma REVISTA DOS TRIBUNAIS ONLINE.
THOMSON REUTERS. Disponibilizados no Site: https://www.fadi.br/portal/, no SOPHIA
BIBLIOTECA - Catálogo Online – Links úteis - https://www.fadi.br/biblioteca/ - Revista dos
Tribunais Online (RT) https://www.revistadostribunais.com.br.

Sorocaba, 10 de fevereiro de 2022.
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