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31.1 PROCEDIMENTO 

() novo Código exting 
em v i 1'1 lide da deficiência c\; 
supo rtar procedimentos conel 

Os proced imentos cor 
especiais, contenciosos e nà 
os processos: de conhecil11er 

Aplica-se a todas as 
contriÍrio do novo Código ou 
ar!. 292, CII/) II/ , versão da Ccll 

A pal anil "ca usa", n( 
bio. vindo ela empregada se 
xislas, a palavra "causa" nen 
podendo ser lomada , segund 
da (ASS IS, Comentários, Ii 

No particular, a pala' 
sinônimo de "cJeman da" (P 
p 527) , de "ação" e alé de . 
ti uas ve rsões, o SC IlI ido de ( 
conjullto coordenado de ate 
exterior, sem dú vida, existe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


