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CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROCESSO DE EXECUÇÃO – 
PROCEDIMENTOS ESPECIAIS 

OBJETIVOS DA DISCIPLINA 

Objetivos Gerais: Apresentar os elementos conceituais e teóricos básicos do 
Direito Processual Civil, abordando-os e a partir das bases principiológicas, da 
legislação e do estudo de casos concretos, relacionando a solução de conflitos 
com as áreas do direito material em que ocorrem, enfatizando o caráter 
instrumental do processo em relação aos demais ramos do direito. 

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.  

 

Objetivos Específicos: 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 da tutela jurisdicional, provisória 
e definitiva, do cumprimento de sentença e do processo de execução. Também 
os procedimentos especiais serão tratados. 

O intuito principal é auxiliar na leitura dos textos normativos para entendê-los 
a partir dos seus princípios constitucionais do direito processual civil e possam 
ser aplicados na resolução do caso concreto, estimulando o senso crítico 
aluno. 
 
 



 

1º semestre CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Nº 

AULAS 

1  Sentença, coisa julgada  15 

2  Liquidação de sentença  03 

3  Cumprimento de sentença  12 

4   Execução – disposições gerais, partes e 
competência 

03 

5  Execução – requisitos 01 

6  Execução – responsabilidade patrimonial 01 

7  Execução - diversas espécies – disposições 
gerais 

01 

8  Aplicação d a 1ª. prova para duas turmas 03 

     

     

SEQUÊNCIA 
2º semestre 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO Nº 
AULAS 

1  Correção em aula da 1ª. prova aplicada  03 

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

03 

3 Da execução por quantia certa – disposições 
gerais 

01 

4 Da citação e penhora na execução 05 

5 Da avaliação, expropriação  02 

6 Dos embargos à execução 02 

7  Da suspensão e extinção da execução 01 

8 Execuções especiais  02 

8 Procedimentos especiais, jurisdição voluntária e 
contenciosa 

01 

9  Ação de consignação em pagamento 01 

10 Ação de exigir contas 01 

11  Possessórias 03 

12  Ação de dissolução parcial de sociedade 01 

13  Inventários e partilha 03 

14  Ação de família 03 

15 Ação monitória 01 

16 Da jurisdição voluntária  04 

 

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 na lousa através de power point, que é disponibilizado aos alunos.  
 
 



 
AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  

 (Quantidade de instrumentos, tipos de avaliação, critérios de correção 
e aprovação)  

 
02 provas durante o ano, 1 por semestre, com questões de múltipla escolha 
(40% a 50% da nota) e questões dissertativas, nas duas provas aplicadas, com 
consulta ao Código de Processo Civil. Questões similares às aplicadas na 
prova da OAB e concurso público, para que o aluno aplique a teoria ensinada 
nas questões com conteúdo prático.  
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