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PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO PROCESSUAL CIVIL ONLINE 

MÓDULO EXECUÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

Aula Data Tema Professor 
Prazo 

Atividade 

01 10/08 

Teoria geral da execução (Requisitos para toda e qualquer execução, competência no cumprimento da 
sentença e processo de execução, partes e condições da ação executiva). Princípios da execução. Visão 
constitucional da execução. Possibilidade de opção pelo processo de conhecimento ao invés de execução. 
Regra geral do art. 771 do CPC. 

Gilberto Gomes Bruschi  25/08 

02 17/08 
Cumprimento da sentença de obrigação pecuniária – provisório e definitivo. Defesas do executado na 
execução de sentença. 

Cassio Scarpinella Bueno  01/09 

03 24/08 Liquidação de sentença. Títulos executivos judiciais e extrajudiciais.  Eduardo Francisco dos Santos Junior 08/09 

04 31/08 
Fase inicial da execução por quantia certa contra devedor solvente (citação (possibilidade ou não de citação 
pelo correio e eletrônica), penhora, rol de bens penhoráveis e impenhorabilidade), honorários advocatícios 
e atos atentatórios à dignidade da justiça. Averbação premonitória. Modificação e substituição da penhora. 

Gilson Delgado Miranda  15/09 

05 07/09 Avaliação. Formas de alienação dos bens penhorados e defesas do executado e terceiros após a alienação. Leandro Castanheira Leão 22/09 

06 14/09 
Embargos à execução. Parcelamento do débito (Moratória Legal). Fraudes patrimoniais e responsabilidade 
patrimonial. 

Gilberto Gomes Bruschi  29/09 

07 21/09 
Execução de obrigação de fazer e não fazer (judicial e extrajudicial). Execução para entrega de coisa (judicial 
e extrajudicial). Medidas atípicas na execução, inclusive na obrigação de pagar quantia. 

Marcelo Bezerra Ribeiro 06/10 

08 28/09 
Penhora de faturamento. Usufruto de empresa. Pagamento ao credor. Suspensão e extinção da execução. 
Prescrição intercorrente na execução de título judicial e extrajudicial. Noções de execução de alimentos – 
título judicial e extrajudicial. 

Marcus Vinicius Motter Borges  16/10 

I. Material pré-aula disponibilizado com 1 (uma) semana de antecedência à aula; 

II.  Aulas às quintas-feiras até às 18h00; 

III. Grade sujeita à alteração; 

IV. No período de recesso e/ou férias, os prazos das atividades pós-aula transcorrem normalmente. 

 

Data Avaliação Presencial 

03/10 Regular Prova realizada no término do módulo. 

21/10 Substitutiva Prova destinada ao aluno que, por motivo justificável, não comparecer à Avaliação Regular. 

09/12 Especial Prova reservada àquele que não alcançar nota igual ou superior à 7,0 (sete), na Avaliação Regular e/ou Substitutiva. 

I. Realizadas, presencialmente, na Unidade Damásio onde foi efetivada a matrícula; 

II. Aplicadas, exclusivamente, nas datas supracitadas, não havendo novas oportunidades. 


