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APRESEI 

Apresentamos, neste livro, um 
desde 1992, alteraram profundam 
brasileiro. 

"O grande mal das reformas . 
Exposição de motivos do Código c 
transformar o Código em mosaico, co 
mais variadas direções". Para o berr 
reformas parciais trilhado pelo lei 
8.455/1992. Quando da promulgação 
e 10.444/ 2002, disse CÂNDIDO DINAM. 

as Reformas nãe 
concentradamente sistemátic 
Código disposições mal cos 
coordenação orgânica, fune: 
dessa falha são a disciplina 
monitóriO"2. 

Cons ta ta-se, no dizer de AR.! 
"conseqüente desequilíbrio estrutura 
parciais transformam a lei em cale 
contradi tórias orientações" .1 

Mas não é desprezível o result 
de efetividade do processo . 

Dividimos a matéria em quatro 
três geralmente apontadas, por acrÉ 
desconsiderada, que se iniciou com é 

biênio 1992-1994 . 

Os textos foram escritos por 
alguns em co-autoria, outros, isoladar 
seu tema comum: as reformas process 
um sobre a jurisdição, outro sobre o tE 

I BUZAID, Alfredo. Exposição de motivos do Cód 
Constituição Federal. São Paulo: Saraiva, 2006, p.: 

2 DINAMARCO, Cândido Rangel A Reforma da Refo. 
-' A SSIS, Araken de. Cumprimen to da Sentençll. Ilio c 
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