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PREFÁCIO 

Com grande alegria recebi o convi 
Execução Fiscal à luz da doutrina e de. 
laboriosa coautoria de Luiz Gustavo Levatl 
satisfação é derivada de uma conjunção ( 
fina e promissora estirpe intelectual de seu 
arrostado, que, a despeito de não ser nove 
necessária e oportuna reflexão. 

A presente obra é emblemática pa 
ressalvada a publicação prévia de artigos ( 
zadas, inaugura sua bibliografia jun<lica, se 
jovens, sua incipiente produção literária 
Luiz Gustavo Levate, cujas notórias dedi< 
lhe renderam homenagens pelas suas prirr 
Dom Helder Câmara, onde leciona Direito 
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