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SEMINÁRIO 2
INSTRUÇÕES
• Responda às questões abaixo em duplas, e traga as respostas manuscritas até 05.06
• A avaliação vale 0,5 ponto a mais na nota da prova do 2º bimestre.
ATIVIDADE Nº 1 – Complete o quadro abaixo:

Cumprimento de sentença

Natureza jurídica
(fase ou processo)?

Forma de comunicação
inicial do executado
(citação ou intimação)

Denominação do meio
típico de defesa do
executado

Prazo para apresentação
da defesa do executado

Amplitude da defesa do
executado

Prazo para executado
cumprir a obrigação de
pagar quantia antes de se
sujeitar
a
medidas
executivas

Execução de título extrajudicial

Atividade nº 2
Identifique abaixo a natureza das medidas executivas (subrrogatórias ou coercitivas):
a) Penhora de dinheiro depositado em conta bancária (art. 835, I e 854, CPC)
b) Penhora de faturamento da empresa (art.866, CPC)
c) Multa diária de R$ 1.000,00 caso não haja cumprimento de obrigação de fazer (art.537, CPC)
d) Multa única de R$ 1.000.000,00 para que o executado se abstenha da prática de ato irreversível
e) Multa de 10% para pagamento na execução por quantia em 15 dias (art. 523).
f) Fechamento de fábrica que descumpre ordem para cessar poluição
g) Prisão civil do devedor de alimentos
h) Apreensão de passaporte e CNH do devedor de pagamento por quantia
Atividade nº 3
Analise, em cada uma das situações abaixo, se estão presentes as três características necessárias para a
execução: certeza, liquidez e exigibilidade e se haveria documentos adicionais a serem apresentados para
preenchê-las:
a) Cobrança de aluguéis devidos pelos meses de 01 a 05/2018 (previstos em contrato celebrado em
01/03/2008 no valor original de R$ 1.000,00 por mês, o qual deveria ser reajustado anualmente pelo
IGPM-FGV) + multa moratória de 10% + juros de 1% ao mês.
b) Cobrança de valor de R$ 10.000,00, espelhado em nota promissória com vencimento para 01/01/2019
c) Cobrança do valor de R$ 10.000,00, espelhado em contrato de prestação de serviços advocatícios
consistentes na realização de sustentação oral de razões recursais do contratante, em tribunal, a serem
pagos no prazo de 15 dias após a sessão de julgamento.
d) Cobrança do valor de R$ 10.000,00, espelhado em contrato de prestação de serviços de pintura de um
imóvel, a serem pagos no prazo de 15 dias após a conclusão dos serviços.
e) Cobrança de obrigação de entregar um automóvel semi-novo VW-Gol 2005 placa AAA-8888, por força
de contrato de compra e venda que previa o pagamento de R$ 10.000,00 quando de sua celebração.
f) Cobrança de obrigação alternativa, à escolha do devedor, de entrega de 10 sacas de soja ou 3 cabeças
de gado, por força de contrato de compra e venda que previa o pagamento de R$ 10.000,00 quando de
sua celebração.

