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Escola Superior de Tecnologia e Gestão 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Solicitadoria 

 

Unidade Curricular: 9242222;8437222  - Processo Executivo 

Ano 3 Semestre 5 Área CNAEF: 380 ECTS: 6,0 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial / A distância 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Elionora Cardoso Santos 

TEMPO DE TRABALHO DO ESTUDANTE EM HORAS 

HORAS 
TOTAIS 

Horas de Contacto 
Horas de 
Trabalho 

Autónomo 

Ensino 
teórico 

(T) 

Ensino 
teórico-
prático 

(TP) 

Ensino 
prático e 

laboratorial 
(PL) 

Trabalho 
de campo 

(TC) 

Seminário 
(S) 

Estágio 
(E) 

Orientação 
tutorial 
(OT) 

Outra 
 (O) 

150       75                                     75 

 
Pré-requisitos (se aplicável): <<Máximo 500 caracteres>> 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

.Os alunos nesta uc deverão desde logo demonstrar que são capazes de compreender o alcance e a determinação das ações 
executivas, compreendendo os moldes processuais do seu recurso e a tramitação especial que daqui decorre, nomeadamente 
ao nível dos títulos executivos, e das formas concretas de penhora.  

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

A matéria envolvida passará pelo programa em causa: 

_ A limitação da exequibilidade do documento particular: os títulos executivos. 

_ A condução da execução da sentença, ou pelo menos do requerimento executivo, aos autos do processo declarativo;  

_ O desdobramento da anterior forma única do processo comum em ordinária e sumária; 

_ A admissão dum incidente declarativo para averiguação da comunicabilidade da dívida exequenda são as principais 
inovações da nova regulação da ação executiva; 

_ Do ponto de vista sistemático, a matéria dos pressupostos processuais.  

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Procurando dotar os alunos de ferramentas necessárias para trabalharem como Solicitadores na área do Processo Executivo, 
estes conteúdos versam os pontos mais práticos da mesma ferramenta ao dispor, procurando com a elaboração de 
requerimentos e peças processuais pensadas para casos práticos responder aos objetivos de conhecimentos mais alargado. 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Aulas expositivas, análise e resolução de casos práticos, apresentações e análise de peças jurisprudenciais e artigos de 
investigação, assim como estudo orientado, com recurso às novas tecnologias.      

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS* 

As aulas de exposição da matéria procurando fazer também interrogar os alunos e a sua ponderação sobre todo o processo 
executivo irá contribuir para que o nível prático das matérias se mantenha, usando da análise de peças processuais e do s 
requerimentos envolvidos, para servir de base a essa aprendizagem. 
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MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

Realização de dois testes e de oral, com a ponderação de 50% cada na nota final, e nota mínima aplicada à oral de 9,5 . 

Em época de aviação de exame de recurso a oral é de 100%. 

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

Fundamental: 

FREITAS, José Lebre de - A Ação Executiva -A Luz do Código de Processo Civil de 2013. Coimbra: Coimbra Editora, 2014. 6ª 
Edição. 

PAIVA, Eduardo; CABRITA, Helena – O processo executivo e o agente de execução. Coimbra: Coimbra Editora, 2013. 3ª Ed. 

Complementar:  

FERREIRA, Fernando Amâncio – Curso de Processo de Execução. Coimbra: Almedina, 2010. 13ª ed. 

MESQUITA, Lurdes; ROCHA, Francisco Costeira – A ação executiva no Novo Código de Processo Civil. Lisboa: Vida 
Económica, 2013. ISBN 9789727888665.  
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