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PREFÁCIO 

Em 1982, quando terminei o Curso de Especialização em Processo pela Universida
de Federal da Bahia - UFBA, apresentei como dissertação o tema que hoje está sendo objeto 
deste esplêndido trabalho. Chamei-o de "A Defesa do Executado em Execução Forçada". 

A escolha deu-se em razão da atualidade do assunto, da escassez de bibliografia e da 
ausência de previsão legal eis que, embora não fossem raras as hipóteses em caso concreto, 
na época desconhecia-se o assunto em nível jurisprudencial. 

Quase duas décadas se passaram e sou surpreendida com a bondosa escolha do meu 
nome para prefaciar esta obra. 

A seriedade das reflexões do Dr. José Y snaldo Alves Paulo faz deste estudo um livro 
de peso intelectivo e de absoluta utilidade no dia-a-dia, ao tempo em que conseguiu, com 
personalidade, reunir a rara bibliografia sobre o assunto. 

A abordagem do tema é eminentemente técnica, feita com leveza de estilo, deixando 
desfilar nas entrelinhas os ensinamentos dos velhos mestres da minha geração e que se per
petuaram ou perpetuar-se-ão pelas gerações do porvir. 

Pontes de Miranda, o primeiro processualista brasileiro a tratar do tema; 1. 1. Calmon 
de Passos o primeiro mestre a ensinar aos alunos do curso de pós-graduação (dentre os quais 
o autor e eu) as principais diferenças entre exceção e objeção; Ronaldo Cunha Campos, com 
a preocupação maior de jurista voltado para o dia-a-dia forense e o Ministro Sálvio de Fi
gueiredo, o incansável guerreiro contra a burocracia procedimental. 

O resumo do que ficou nas lições dos Mestres, trabalhado pela inteligência e objetivi
dade do Dr. José Ysnaldo, torna este livro indispensável na estante dos que militam na Justi
ça. 

Como Magistrada conforto-me com a tese desenvolvida, como colega apóio as idéias 
e como prefaciadora proclamo o meu orgulho. 

Eliana Calmon 

Ministra do STJ 


