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pode prescindir do recurso à análise 
no tópico próprio. 

esideratos. Inicia por uma breve ex
;tificada da coisa julgada, como exi
~lações dinâmicas . O surgimento de 
Ijferenciadas, demanda do estudioso 
pretensão de esgotar o tema, foram 
Idos no Direito Comparado para a 
tlitidez pelo interessado, de modo 
Ite reduzido. Assim, procedeu-se à 
os procedimentos monitórios, das 
;ões, bem como dos provimentos 
dhanças e diferenças, buscou-se, 
ris tas sobre os resultados obtidos 
°ses abordados Tais informaçõeso 

~sso dos dispositivos que versam 
sso Civil de 2015 o 

análise de todos os aspectos que 

19o: conceituação, hipóteses de 

ursos cabíveis, possibilidade de 

;ões, dentre outros. As conc1u

sta de redação dos artigos per

igo de Processo Civil de 2015, 


não apenas para a compreen
lbém para o desenvolvimento 
•estudiosos da ciência proces
) e repudia o formalismo bu
;0 seja estruturado para fazer 
seculares e dogmas até então 
lpasso com as necessidades 
has teóricas, Como a análise 
sa inéditas para o desejado 
ieias para um novo Código 

o 
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