
PLANO DE CURSO

DISCIPLINA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL III
CÓDIGO: DIR 03794
CARGA HORÁRIA: 60 HS
PRÉ-REQUISITO(s): DIR 03791 (Direito Processual Civil II)

EMENTA:
Execução dos títulos judicias e extrajudiciais.

1- OBJETIVOS:

Proporcionar ao educando o conhecimento sobre os pontos do programa, suficientes para 
proporcionar-lhe condições para análise e solução de problemas jurídicos, ensinando-lhe a 
raciocinar juridicamente.

2- CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:UNIDADES  

2.1- A execução: conceito e sinopse histórica;
2.2- Natureza jurídica da execução. A execução forçada;
2.3- Da relação jurídico-processual executiva: partes, legitimidade, causas de pedir remota e 

próxima, pedidos mediato e imediato;
2.4- O juiz no processo executivo: atuação e restrições;
2.5- As  obrigações  alternativas  e  o  direito  de  escolha.  As  obrigações  condicionais.  A 

cumulação  de  execuções.  A  indenização  por  danos  oriundos  da  declaração  de 
inexistência de obrigação;

2.6- A competência no processo de execução: foro, matéria, lugar, pessoa e valor da causa. 
A competência nas execuções fiscais;

2.7- Dos requisitos necessários a qualquer execução:  inadimplência  e o título.  Os títulos 
executivos:  judiciais  e extrajudiciais,  no CPC e na legislação extravagante. Execução 
definitiva. Execução provisória. Cautelas.

2.8- Da  responsabilidade  patrimonial.  Bens  do  devedor.  A fraude  à  execução.  Bens  em 
poder de terceiros. Sucessores. Sócios. Cônjuge. Fiador. Avalista. Benefício de ordem;

2.9- A aplicação das regras do processo de conhecimento. Os atos atentatórios à dignidade 
da  Justiça  no  processo  de  execução:  hipóteses  e  sanções.  A  execução  de  prestação 
alimentícia: constituição de capital e cláusulas judiciais que sobre ele pesam;

2.10-A liquidação de sentença: por cálculos aritméticos, por arbitramento e por artigos;
2.11-Das Execuções in espécie.  Disposições gerais.  Direito de preferência. Petição inicial. 

Medidas acautelatórias cumuláveis na exordial. A nulidade da execução. A norma do 
meio executivo menos gravoso: incidência e limites;

2.12-Das  Execuções  para  a  entrega  de  coisa.  A  coisa  certa  e  a  coisa  incerta.  Depósito.  
Mandados  de  imissão  na  posse  e  de  busca  e  apreensão.  O  terceiro  adquirente.  A 
conversão em perdas e danos. As benfeitorias e o dever de indenizar;

2.13-Da  execução  das  obrigações  de  fazer  e  não  fazer.  As  obrigações  fungíveis  e 
infungíveis: a execução por terceiro e a conversão em perdas e danos;

2.14-Da  execução  por  quantia  certa  contra  devedor  solvente.  A  penhora:  conceito  e 
generalidades. Os bens penhoráveis e impenhoráveis. A ordem legal. A ineficácia da 
nomeação.  A  remição  da  execução.  A  penhora  de  crédito  e  de  outros  direitos 
patrimoniais.  A  penhora  sobre  estabelecimento  comercial,  industrial  e  agrícola.  A 
penhora de semoventes, plantações e edifícios em construção.

2.15-A avaliação. A arrematação. Conceitos e generalidades. Procedimentos.
2.16-O pagamento do credor: disposições gerais,  entrega de dinheiro, a adjudicação e o 

usufruto de imóvel ou empresa.
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2.17-A execução contra a Fazenda Pública. Precatório. Precatório complementar. Art. 100 
da Constituição Federal.

2.18-Da execução de prestação alimentícia. Prisão civil.
2.19-A defesa do devedor: os embargos e sua fisionomia jurídica atual. Rejeição liminar dos 

embargos. Matéria argüível em embargos. Embargos à execução fundada em sentença. 
Embargos à execução de título extrajudicial. Embargos à arrematação e à adjudicação.

2.20-Da execução por quantia certa contra devedor insolvente. A insolvência: conceito e 
caracterização.  Legitimidade  para  requerer  a  insolvência.  A  declaração  judicial  da 
insolvência.  O  concurso  de  credores.  A  apuração  e  classificação  dos  créditos.  A 
remição.

2.21-Da suspensão e da extinção do processo de execução.

3 – METODOLOGIA

A disciplina será desenvolvida através de aulas expositivas dialogadas e de seminários. 
Considerando a necessidade do estudo e da leitura extra-classe, serão exigidos resumos de 
textos abordando problemas atuais relacionados ao programa da disciplina, selecionados a 
partir de recentes decisões judiciais e notícias da imprensa ( Estudo de casos práticos).

4 - RECURSOS

Quadro e giz, transparências e textos.

5- AVALIAÇÃO

DIAGNÓSTICA: levantamento de necessidades
FORMATIVA:     auto-avaliação - participação, assiduidade, pontualidade.
SOMATIVA:       duas provas escritas,  resumos, pesquisas e trabalhos individuais
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