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

Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória

Área CNAEF: 380

Modo de Ensino: Presencial / A distância

ECTS: 6,0
Língua de Trabalho: Português

DOCENTE RESPONSÁVEL: Francisco Cravo
TEMPO DE TRABALHO DO ESTUDANTE EM HORAS
Horas de Contacto
HORAS
TOTAIS

Ensino
teórico
(T)

150

Ensino
teóricoprático
(TP)

Ensino
prático e
laboratorial
(PL)

Trabalho
de campo
(TC)

Seminário
(S)

Estágio
(E)

Orientação
tutorial
(OT)

Outra
(O)

Horas de
Trabalho
Autónomo

75

75

Pré-requisitos (se aplicável): <<Máximo 500 caracteres>>
OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM
Pretende-se que o discente, no final da u.c.,:
1. Conheça a figura do Agente de Execução, bem como o âmbito da atuação daquele e as funções que o mesmo desempenha
na citação em todas as formas de processo, nas notificações judiciais avulsas e na tramitação do processo executivo.
2. Conheça a finalidade do processo executivo, os princípios a ele inerentes, bem como toda a tramitação do mesmo.
3. Conheça os diversos títulos executivos e os requisitos da obrigação exequenda.
4. Saiba em que consiste a penhora, como se realiza, quais os bens e direitos sobre a qual pode incidir, e formas de oposição.
5. Saiba qual a finalidade do procedimento extrajudicial pré-executivo, vantagens e respetiva tramitação.
6. Conheça quais as garantias ao dispor do executado.
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
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;
g) 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)Direitos reais de garantia sobre imóveis.
l) Direitos reais de garantia, não registados, com preferência à hipoteca.
m) A fase multifacetada do pagamento no processo executivo.
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DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
a) As funções e o estatuto processual do Agente de Execução e seu reflexo no papel dos demais intervenientes no processo a)
As funções e o estatuto processual do Agente de Execução e seu reflexo no papel dos demais intervenientes no processo
executivo - objetivo 1.
b) O Agente de Execução e o Poder Jurisdicional - objetivo 1.
c) Títulos executivos e demais requisitos da obrigação exequenda - objetivo 2
d) Pressupostos processuais gerais na ação executiva - objetivo 3
e) Processo Executivo (forma sumária) - objetivo 3
f) A penhora - objetivo 4
g) Execução e registo - objetivo 4
h) As garantias do executado - objetivo 6
i) Incidentes declarativos na pendência da execução - objetivo 2
j) Reclamação de créditos no processo executivo - objetivo 2
k) Outros aspetos relevantes à tramitação da ação executiva - objetivo 2
l) Procedimento Extrajudicial Pré-Executivo (PEPEX) - objetivo 5
MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM
O ensino assentará:
- em aulas presenciais (regime presencial) e sessões síncronas (regime à distancia).
- na exposição das matérias nas aulas presenciais e nas sessões síncronas, com recurso aos mais diversificados meios (oral,
escrito e com projecção multimédia).
- na disponibilização dos conteúdos e materiais de estudo na plataforma Moodle, a qual também será instrumento de interação
entre os docentes e os estudantes através dos respetivos fóruns.
- na apresentação, discussão e resolução de casos práticos em sala de aula e na sessão síncrona.
- na análise de jurisprudência, através de um debate orientado com os alunos.
- Simulação de atividades.
DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS*
O ensino assentará:
- em aulas presenciais (regime presencial) e sessões síncronas (regime à distancia) - objetivos 1 a 6
- na exposição das matérias nas aulas presenciais e nas sessões síncronas, com recurso aos mais diversificados meios (oral,
escrito e com projecção multimédia) - objetivos 1 a 6
- na disponibilização dos conteúdos e materiais de estudo na plataforma Moodle, a qual também será instrumento de interação
entre os docentes e os estudantes através dos respetivos fóruns - objetivos 1 a 6
- na apresentação, discussão e resolução de casos práticos em sala de aula e na sessão síncrona - objetivos 1 a 6
- na análise de decisões judiciais (jurisprudência), através de um debate orientado com os alunos - objetivo 1 a 6
- simulação de actividades - objetivo 1 a 6
MÉTODOS DE AVALIAÇÃO
Regime de Avaliação Contínua - avaliação composta por dois momentos de avaliação:
- trabalho escrito individual (teórico) com a ponderação relativa de 50%.
- prova oral (com a duração máxima de 15 minutos), com a ponderação relativa de 50% e nota mínima de 9,5.
Regime de Exame Final / Exame de Recurso:
- prova oral com a duração máxima de 25 minutos, com a ponderação relativa de 100% e nota mínima de 9,5.
BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL
- CARVALHO, José Henrique, Ação Executiva para Pagamento de Quantia Certa, Lisboa, Quid Juris, 2016.
- RIBEIRO, Virgínio da Costa, REBELO, Sérgio, A Ação Executiva Anotada e Comentada, Legislação Anotada, 2.ª Edição,
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Coimbra, Almedina, 2017.
- GONÇALVES, Marco Carvalho, Direito Processual Civil Executivo - Casos Práticos Resolvidos à Luz do Novo Código de
Processo Civil, Coimbra, Almedina, 2018.
- CASTANHEIRA, Sérgio, AMARAL, Ricardo - Procedimento Extrajudicial Pré-Executivo - Anotado, Coimbra, Almedina, 2015;
- FREITAS, Lebre - Acção Executiva à luz do C.P.C. de 2013”, Gestelegal, 2017;

Ano letivo de entrada em vigor: 2018/2019 | Data de aprovação em Conselho Técnico-Científico:
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