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PREFACIO 

Ingressa o Autor, agora, no processo de execução, que é, sabidamente, 

um dos mais complexos, a partir da sua natureza e da sua atuação, 

tanto mais quando ainda se ressente das mudanças radicais introdu

zidas pelo legislador, no novo Código de Processo Civil, através da 

unificação de procedimentos (especIal e ordinário ou comum, execução 

propriamente dita e ação executiva), o que já preocupava Liebman, 
quando escreveu Execução e AçãO" Executiva, numa separata da Revista 
Forense, ainda no ano de 1943. 

Longe, todavia, dessas filigranas, a obra de Nélson Bassil Godoy 

Dower enfrenta o principal, na estrutura do processo sob exame, que 

são os pressupostos jurídicos e práticos da execução, como se estivesse 

diante do estudioso a indicar-lhe, com a simplicidade dos que sabem, 

as pedras de esquina de toda a edificação executória (CPC, arts. 583 
e 580). 

Não há dúvida, porém, de que, a par dessa simplicidade séria, a obra 

revela o carinho do autor no percurso a seguir, através da iniciação 

ao estudo da matéria, onde a Jurisdição exsurge na dimensão que lhe 

é dada pelos que realisticamente a concebem dentro do monopólio 

estatal da tutela jurídica, não apenas como a "dominação física do 

Direito", I mas como modalidade dessa tutela, através da execução for

çada. meio e modo autõnomos, na concepção de um direito de ação 

que efetiva e ga'rante, através da responsabilização, aquilo que ante

riormente era apenas uma dívida. 2 

Mas, deixando de lado essas especulações _ que o autor enfrenta. 

quando aprecia a função jurisdicional, a autonomia da execução ou 

até mesmo a fungibilidade dos processos de execução e conhecimento 

_, situa-se ° leitor diante de afirmações práticas e atuais, que des
pertam a curiOSidade científíca. 

Noto, por exemplo, que o autor, embora sem desmerecer a impor

tância da função juriBdicional na execução, limita a atuação do juiz: 

1 João Monteiro _ Teoria <lo Processo Civil e Comercial, § 30. 

3 Cf. Lopes da. Costa, Dir�ito Proce�$ual Brasileiro, vol. IV. p. 40. nO 36, 2' 
edição. 
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"todos os p'.'ocessos d" execuçlo têm por base um titulo executivo (ju

die'al ou extrajudicial) e o juiz nada mais faz do que executá-lo. O ni
reito atllal não muis exige u processo de conhecimento nesses cSlsas" 

(omissis) ", 

Depuro-me com o art. 680, do CPC, e vejo que a afirmativa tem 

fomento de razão, pois uli. sp nno houver cmbaq;os ou se torem reJei

tar,os, o juiz não decidira, mas apenas mandará estimar os bms pe
nhorados. agindo como u longa manU!:i do credor, no retorno ao estágio 

em que a "jurisdictio in sola llotlone consistit", ou como se o.� Iiltos 

exrclltivos Cosscm pUIamen te administrativos. 

Grave defeito da leI. data venia, quando se sabc da auloIlomia da 

açao eXecutória, onde a resistência do devedor ainda continua e o pró

prio legislado\', situando-a num processo [JI"/lIclpal, no lado dos em
bargos, manda aplicar-lhe as disposições do procesw de conhecimento. 

Essas 8it\lll.çu�g contra.dlt6rias nos levam a duvidar da inteireza do 

sistema por vários motivos. Entre eles. �!tlla-!»e a ImperlosioJade dO 

término de um ]JrQcesso que prcexlstc, qualQuer que seja o titulo que 

o legitime. E o seu térmlno, r:omo Ó Cllrio.l, tCl"!a ue lc',oar à delimItação 
dos l�ndEs de u'a imperiosa condennção, que incluirão obrigatorIamente, 

Os juros, as cnsUls e os honorários advul.:atícios, parcelas integrantes 

da lide, ê certo, mas que, a exemplo da verba honoriria. prcci.�a ser 

fub\tracla, 

Se fora l�so apenas, as sltU:l.ÇÕf',� podcrio.m Ilcr rellledlu.do.s. ma� o 

tato é qu�, fug'nco o lcgis:ador à regra do art, 698. nesses casos, im
pede que, por aplicaçãn do �l\'t. 330, lI, quamlo ocorra a revelia, seja 

pOSSível ao ju:gadol' lançar uma sentença condsa, propiciando ao ven
cido, f'mb:)ra revel. utilizar-lic da apelação, recurso que lhe esta sendo 

negado, embora categoria de direito igual ao da ação e .da e:reeção e 

quc 11. COll.�llt:.úiáo }o'ederal l"(!sguardSl, no seu art. 153, � "',0. 

A imprtação dout.rinárHt e Ilt6 mcsmo lesi�i:J.Uva sempre CC? mal. 

se nf�o for nacIonalizada, principalmente quando a lei menor é pro
mll:r-:adu ao Rtl"FP'O dos principios jurídIcos tradicionais c. mais do que 

isso, lIuando afronta até os textos da LeI Maior. 

Em alguns pontos tal se faz notar, quando o exagero legiferante, 

amparado na hipertro1ia do POOf!r Executivo, cdita norm as estranhas. 

como a� que wgulavam, antes dQ CPC de ]973, as execuções fiscais. 

e5pecificamente no a1l1bito recul"�.ll.l m l'fl<lão da alçada, como ê o caso 
do Decreto-Lei n.o ol74/69, que deu nova redação ao art. 74 do Decreto

-Lei 1:.0 9W/38. 

Veja-se que po: tal norma tornarfl.m-se irrecorríveis as d�ck;Oes 
(EVoráv�1 a Fazenda Nacional. em execuções com valol" inferior a dez 



ulár:os min'mos. Aí. como de la lo, a dlscrlrnlnaçã-o gera. afronta à 
iso!lomla, porém, mais do que lsso, retira da apreclrl.ção- do Poder Judi� 
ciár:o a lesão sofrida pelo contribuinte c que não terá. meios de repa� 

ração. 

Sobre o assunto já votei vencido na Apel3çõ.o Ci\'el n.o 59.156/SP. 

Refiro-me a esse ponto em homenagem ao autor. quando enfrenta 

o problema do. unidade do proce&;O de execução em face cO novo Có
digo de Processo Civll, pois há quem persi�la em m3nter cerla auto� 
nomia da execução flscal, com pretendido fundamento em alguns prl� 
vilégios da Fazenda Nacional. 

Tal não é possível. todavia. Os Dec�etos�LeLs n.'" 960/38 e 414/€9 
foram revogados pelo CPC, no seu n.rl. 1.220, eis que passou a r�ger, 

inle'ramenle, a execução fiscal, nos seus arts. l.212. parágrafo unico, 
535. Inciso VI. § 1.°,568. melso V, 518. parágrafo único. e .15, inciso lII. 
Atente-se. lambem, para o art. 1.211, p�lo qual o CPC regerá o processo 

civil em todo o território brasileiro, aplicando-se atê mesmo aos pro

cessos pendentes e sabendo-se, também, que a exceção do art. 1.211, 

quanto A permanênrla dos reC'lrsos dos processos regulados em leis 

especla1s, estaria na dependência de leis adaptadoras {'o já e:litadas (Le!s 
n.ç, 6.014/73 e 6.071/741. 

Sáo temas dessa natureza que despertam o interesse por qualquer 

obra de indoll! Juridlca. capaz de deixar em dificuldades o estudioso e 

o critico. pela i.·npo3s!blllda.de de uma abordagem complets.. princlpal

mente lias limites de 11m despret.ensloso prefácio. 

V� jo, por exemplo, a foeaHzação do art. 12, do CPC. relativo à legi

timação do exeqüente como verdadeirO autor, tema problemático em 

a!gnm:\s àreas onde parece não haver chegado ainda u noticia de que 

S� ampl'ou o elc!lco das pessoas Jurídicas de direLto pilblico IntErno 

lart. 13, Cód. ClvJl) , como é o C:lSO dos tErritórios fedenüs, represen
tados em Juizo po, seus procuradores (art. 1.0, Constituição F"deralJ. 

Nâo rest.a dúvida, porêm, que, por maior que seja a boa vontade 

do prefacladof, imPQs-�ivel será. um enfoque global dn obra. seja pela 

sua I"xuberimc'a. seja pela complexidade dos temas envolvidos, o que 

SWl duv:da restara ao exame dos leitores. sem qualquer necessidade 

de advertência. 

Aconse'ha-se, todavIa., nos que se debruçarem !\Obre esta obra. que 

al�n�2m para certos pontos valioso!':, entre t.antrJ!':. e dos qu:\ls dest!co 
a figura do executado respúnsável trihutárlo, h. luz do Código TrIbutário 

Nacional. a d!ferença entre os institulos novos, d
'
o chamam:nlo ao 

processo e da denunc�ação da lide, com reparos as observações do ilustre 

C?:.so A. B3rbl, citado pelo aulor; a substituição processual de que S� 
cu:da no art. 6.°, como exceçào, e no art. 14, como exemplo; a sabedoria 
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clt: Paula Baptist.a na. conceltuaçâo da competência, tão maIs a\'l.uçlldn 

para a sua época: a verdadeira Intelecção do art. 578, sobre o foro na 

execução CLscal. competência que o STF recentemente reputou n/lo ser 

rt!lati�a., em face ao art. 125. da CF. 

Ficam as recomendações, que são poucas em fac/! da Io.rgueza da 

obra, digna do seu Hustre autor. 

EVANDIIO GUr:IROS LE1TF. 

Ministro do TrIbunal Federal de- RecurwlI 
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