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Escola Superior de Tecnologia e Gestão 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Solicitadoria 

 

Unidade Curricular: 9242226;8437226  - Solicitadoria de Execução 

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

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial / A distância 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Francisco Cravo/João Valadas 

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 

Esta UC tenha por objetivo oferecer aos estudantes:  a) Considerações sobre a Unidade Curricular no contexto da atividade de 
Solicitador/Agente de Execução; b) Compreender e dar a compreender a reforma legislativa introduzida na Ação Executiva em 
2013 com a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil aprovado pela Lei 41/2013, de 26 de junho, quanto às razões e 
motivos que estiveram na sua base, bem como o estudo das alterações na tramitação no processo executivo; c) Dotar os 
estudantes de conhecimentos mais alargados, no âmbito da ação executiva, atentas as competências alargadas quanto ao 
patrocínio judiciário nesta matéria;  d) Considerando a figura do Agente de Execução, permitir ao estudante a aquisição de 
conhecimentos relativos ao âmbito da atuação daquele e às funções que o mesmo desempenha na citação em todas as formas 
de processo, nas notificações judiciais avulsas e na tramitação do processo executivo; e) Apreciação das questões de ordem 
deontológica do Agente de Execução.  

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

A saber: 

a) As funções e o estatuto processual do Agente de Execução e seu reflexo no papel dos demais intervenientes no processo 
executivo; 

b) O Agente de Execução e o Poder Jurisdicional; 

c) Títulos executivos e demais requisitos da obrigação exequenda; 

d) Pressupostos processuais gerais na ação executiva;  

e) A penhora;  

f) Execução e registo; 

g) As garantias do executado;  

h) Incidentes declarativos na pendência da execução;  

i) Reclamação de créditos no processo executivo; 

j) Outros aspetos relevantes à tramitação da ação executiva. 

k) Procedimento Extrajudicial Pré-Executivo (PEPEX) 

 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Através do estudo conjugado dos objetivos com os conteúdos programáticos, adaptados e verificados na vertente real e prática 
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e relacionados com as recentes alterações do CPC, nomeadamente na parte mais relevante que são as alterações verificadas 
no âmbito da Ação Executiva, os alunos adquirem e melhoram os conhecimentos já adquiridos em outras unidades curriculares 
em que estas matérias são transversais, o que lhes permite compreender melhor a tramitação da Ação Executiva, seus 
intervenientes e o papel do Agente de Execução. 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Nesta unidade curricular o ensino assentará na respetiva Página na plataforma Moodle, onde se rão disponibilizadas as 
informações e os conteúdos, bem como realizadas as atividades de aprendizagem. A plataforma será utilizada também para a 
interação entre o docente e os estudantes através do fórum. 

As aulas tradicionais serão, sobretudo, destinadas a exposição e debate dos temas já referidos nos objetivos e conteúdos 
programáticos e a realização com resolução de casos práticos, no período compreendido entre aulas, à razão de um trabalho 
obrigatório por aula, para avaliação qualitativa, para verificação da aplicação doe conhecimentos. Na Versão à distância, a 
sistematização será a mesma, com sessões síncronas de acordo com os horários, entre o docente e os alunos.  

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

Esta unidade utilizará uma metodologia de aprendizagem centrada na apresentação de casos reais/práticos e relacionados com 
a Ação Executiva, os quais, deverão ser resolvidos pelos alunos, através do conhecimento e desenvolvimento das matérias 
expostas e com o apoio do docente, e, sempre que possível, com o recurso à verificação da possibilidade de resolução e 
apresentação dos articulados e demais documentos necessários à tramitação na Ação Executiva, pela via telemática. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação contínua comportará, para além da resolução dos casos práticos, um trabalhos/relatório correspondente a 50% da 
nota e a realização de um exame oral com a ponderação de 50% da nota (sendo que na oral não será possível transitar sem 
obter a nota mínima de 9,5 valores). 

A avaliação relativa à época de recurso é feita através de uma oral com a ponderação de 100%. 

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

a) Constituição da República Portuguesa;  

b) Lei 41/2013 de 26 de junho [Código de Processo Civil]; 

c) Portaria 275/2013, de 21 de agosto [modelos em citações e notificações]; 

d) Lei 62/2013, de 26 de Agosto [Lei de Organização do Sistema Judiciário]; 

e) Portaria 277/2013 de 26 de Agosto [novas taxas supletivas de juros moratórios]; 

f) Portaria 280/2013, de 26 de agosto [tramitação eletrónica do processo];  

g) Portaria 282/2013, de 29 de agosto [vários aspetos da ação executiva];  

h) Portaria 284/2013, de 30 de agosto [pagamento e contagem de custas judiciais]; 

i) Decreto-Lei 125/2013, de 30 de agosto [alteração do Código Registo Predial]; 

j) Decreto-Lei 126/2013, de 30 de agosto [alteração do Regulamento de Custas Processuais]  

k) Lei 32 de 2014, de 30 de maio [Procedimento Extrajudicial Pré-Executivo (PEPEX)]  A ATUALIZAR DE ACORDO COM A 
PUBLICAÇÃO DE NOVOS DIPLOMAS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ano letivo de entrada em vigor: 2014/2015 | Data de aprovação em Conselho Técnico-Científico: 2016-01-06 


