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EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 
PÚBLICA - EXEFP 

Competência técnica:  Processamento      
Conhecimentos relacionados: Processo em Vara de Fazenda Pública 

 
Objetivo Geral 
 
Proporcionar aos participantes, lotados em juízos de competência 
fazendária, o desenvolvimento de habilidades relacionadas ao trâmite das 
execuções de títulos executivos judiciais e extrajudiciais contra a Fazenda 
Pública. 
 
Objetivos Específicos 
 
 Conhecer as diretrizes principiológicas acerca da atividade executiva; 
 Identificar os principais aspectos da Teoria Geral da Execução que 

repercutem na execução contra a Fazenda Pública; 
 Conhecer o procedimento instituído pelo novo Código de Processo Civil 

para o cumprimento de sentenças de obrigações de pagamento de 
quantia certa, de fazer, de não-fazer e de entrega de coisa certa; 

 Conhecer o procedimento instituído pelo novo Código de Processo Civil 
para a execução de títulos executivos extrajudiciais contra a Fazenda 
Pública; 

 Otimizar o processamento das execuções aludidas acima, bem como as 
espécies de defesa passíveis de manejo (impugnação, exceção de pré-
executividade e embargos à execução). 

 
Metodologia e Recursos 
 
Aula expositiva, uso de apostila, estudos de casos, dinâmica de grupo.  
 
Conteúdo Programático 
 

 Princípios da execução; 
 Teoria Geral da Execução: competência, execução provisória, 

legitimidade, título executivo; 
 Cumprimento de sentença de obrigação de pagamento de quantia certa - 

procedimento; 
 Cumprimento de sentença de obrigação de fazer, de não fazer e de 

entrega de coisa certa: procedimento; 
 Execução de título executivo extrajudicial - procedimento; 
 Defesas heterotópicas - impugnação ao cumprimento de sentença e 

embargos à execução. 
 Liquidação de Sentença – modalidades 
 Exercícios 
 
Avaliação 
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Verificação de aprendizagem escrita aplicada no final do curso. 
 
 
Carga horária:  
 
12 horas 
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