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1.1. 	CONCEITO C 

A execução usualn 
o magistrado determ 
de uma obrigação co 
a atuação jurisdicion 
as medidas necessár 
execução, justament, 
nela não ocorra julga 
julgamento) é que n, 
obter o convencimer 
quando, no bojo da , 
por exemplo, quando 
descons ide ração da p 

O mais curioso i 
conhecimento, o méri 
Em outras palavras. s 
decorrência do empre 

Estas medidas ex 
execução, têm como e 
objeto de análise mai 
se ressalvar que tais 
determinadas nos prc 
a efetivação de algUl 
com esta possibilida 
que esta deve ser ana 
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