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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  

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):       
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Pretende-se que o discente, no final da u.c.:  

1. Domine os princípios gerais do Processo Executivo. 

2. Conheça as mais relevantes relações jurídico processuais, ao nível da execução, nomeadamente as ações especiais face 
aos títulos executivos, os procedimentos de penhora e a tramitação subsequente.  

3. Conheça os bens que podem ser sujeitos à penhora, e os moldes que a execução pode exigir ponderando os tipos de ações 
em causa.   

4. Conheça os regimes do processo ordinário e sumário e as fases do processo executivo.  

5. Fique capacitado a interver em processos executivos e em programas especiais de execução como o PEPEX. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

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

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

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

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

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

6. Execução para pagamento de quantia certa. 

7. Execução para entrega de coisa certa. 

8.Execução para prestação de facto. 

9.Execução Especial de Alimentos. 

10. Penhora. 

11.Extinção e anulação da execução. 

12. O PEPEX como forma de agilizar todo o processo executivo. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 
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1. A limitação da exequibilidade do documento particular: os títulos executivos - objetivo 1; 

2. A condução da execução da sentença, ou pelo menos do requerimento executivo, aos autos do processo declarativo - 
objetivo 2; 

3. O desdobramento da anterior forma única do processo comum em ordinária e sumária - objetivo 3; 

4. A admissão dum incidente declarativo para averiguação da comunicabilidade da dívida exequenda são as principais 
inovações da nova regulação da ação executiva - objetivo 3; 

5.Do ponto de vista sistemático, a matéria dos pressupostos processuais - objetivo 2 e 3; 

6. Execução para pagamento de quantia certa objetivo 2 e 4; 

7. Execução para entrega de coisa certa - objetivo 2 e 4; 

8.Execução para prestação de facto - objetivo 2 e 4; 

9.Execução Especial de Alimentos - objetivo 2 e 4; 

10. Penhora - objetivo 2 e 4; 

11.Extinção e anulação da execução - objetivo 2 e 4; 

12. O PEPEX como forma de agilizar todo o processo executivo - objetivo 5. 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

- Exposição (com recurso aos mais diversificados meios: oral, escrito e com projecção multimédia). 

- Apresentação e Discussão de casos de estudo em sala de aula com a participação dos alunos. 

- Análise de decisões judiciais, através de um debate orientado com os alunos.  

- Simulação de actividades. 

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

- Exposição (com recurso aos mais diversificados meios: oral, escrito e com projecção multimédia) - objetivo 1 a 4; 

- Apresentação e Discussão de casos de estudo em sala de aula com a participação dos alunos - objetivo 2 a 4; 

- Análise de decisões judiciais, através de um debate orientado com os alunos - objetivo 2 a 4; 

- Simulação de actividades - objetivo 2 e 4. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

Avaliação contínua consistirá na realização de um teste escrito (50%) e uma prova oral (50%, com uma nota mínima de 9,5), 
com a duração aproximada de 15 minutos. 

O exame final, bem como o exame de recurso, consistirão numa avaliação oral, também com a duração aproximada de 25  
minutos, com uma ponderação de 100%. 
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