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Selle blogi eesmärk on jagada erinevaid arvamusi õigusekspertide uue CPC. Nii et me saame hea ettekujutuse, mis juhtub, kui see jõustub järgmisel aastal. Uue CPC (leitud explanamis on soovitatav lugeda. Pärast neid lühikesi esialgseid märkmeid liigume edasi sisu juurde. Alustuseks osutame uue konventsiooni koostamise eesmärkidele, mis on põhjuste explanamis: Uue tsiviilkohtumenetluse
seadustiku loomise protsessi keerukuse selge vähenemisega võib öelda, et komisjoni töö lepet on tihedalt suunatud viiele eesmärgile: 1) sõnaselgelt ja kaudselt tõelise kooskõla sisseseadmisel föderaalse põhiseadusega; 2) luua kohtunikule tingimused otsuse tegemiseks kohtuasja aluseks olevale poliitilisele tegelikkusele lähemal; 3) lihtsustada, lahendada probleeme ja vähendada allsüsteemide
keerukust, näiteks recursors; 4) andma igale protsessile kõik võimalikud tulud; ja lõpuks, 5) olles võib-olla viimane eesmärk, mis on osaliselt saavutatud eespool nimetatud eesmärkide realiseerimisega, et avaldada süsteemile muljet suuremal määral organisatsioonile, andes sellele suurema ühtekuuluvuse. Esimesed neli eesmärki ei ole mitte ainult ülereforme seadusandlike muudatustega, vaid neid tuleb
aja jooksul kontrollida selle uue seaduse praktilisest kohaldamisest. Viies eesmärk, kuigi väga explanamis põhjustel, on kontrollitav pärast realiseerimist teiste, muutub tuntavamaks sel ajal organisatsiooni muutus (Raamatud, pealkirjad jne) uue CPC võrreldes CPC 1973. Uus säte on esitatud: Projekt tutvustab CPC live'i topograafilist uuendamist. Selle asemel, et töötada 1973. II RAAMAT -
KOHTUFUNKTSIOON; III RAAMAT - PROTSESSI TEEMAD; IV RAAMAT - MENETLUSDOKUMENT; V RAAMAT - VARAJANE EESTKOSTE; VI raamat - PROTSESSI moodustamine, peatamine ja väljasuremine) ja eriosa, mis on jagatud kolme raamatusse (I raamat - teadmiste protsessist ja lause täitmisest; RAAMAT II - TÄITMISE PROTSESS; III RAAMAT - KOHTUMENETLUS JA MENETLUSED
KOHTUOTSUSTE VAIDLUSTAMISEKS) JA LÕPUKS TÄIENDAV RAAMAT (LÕPLIKUD JA ÜLEMINEKUSÄTTED). (Nunes, Dierle CPC viidatud - Seadus 13.105/2015 / Dierle Nunes, Nata Lunaeld Santos e Silva 1a ed. - Florian-polis: Empoo do Direito Editora, 2015, lk 16). Seda muudatust selgitati seletuskirjas järgmiselt, viidates doctrinator Egas Moniz de Aragono'le: EGAS MONIZ DE ARAG-O puhul
oli üldosa puudumine 1973. õpetuslik, üldises juhtumiteoorias ja hoiatas autorit: Ei soovita, et seadusandja eelneks doctrinators, soovitame hoiatada, et nad ootavad teema arengut, et viljad ära lõigata, nende järgi tegutseda (Kommentaarid tsiviilkohtumenetluse seadustikule: v II 7 Ed Rio de Janeirole: Forense, 1991, lk 8) Täna Brasiilia protseduuridoktises täheldatud teema sügav küpsemine õigustab sel
korral protsessi üldise teooria arveleiumist uues TKK-s. Lõpetuseks, hüüumärgi kiirlõik üldosa lisamise kohta uude konventsiooni: Komisjon on alati töötanud üldeesmärgi raames, mis oli trükkida organisatsiooniline eeskirju Brasiilia tsiviilprotsessi, andes suurema ühtekuuluvuse süsteemi New CPC nüüd on üldine osa, võttes arvesse kriitikat meditable osa Brasiilia doktriini I raamatus, põhiseaduslikke
põhimõtteid eriti oluline kogu tsiviilprotsessi mainitakse, samuti üldeeskirjad, mis puudutavad kõiki teisi raamatuid. Üldosal on oma roll, kutsudes end üles tegelema tolliseadustiku teiste osadega seotud keeruliste küsimustega, kuna see sisaldab süsteemi toimimise üldeeskirju ja põhimõtteid. Käesolev eeskiri ei põlga minevikus, vaid parandab puudusi ja annab teistele instituutidele, mille eesmärk on
määrata menetlusnormidele tõhusus. Kindlasti praegune CPC läheb vastuollu nendega, kes kavatsesid eitada instrumentalisti teooria protsessi (Paljundamine) Newton Teixeira Carvalho Tõesti mõista praegust CPC vaja on see, et enne, me loeme xplanamation komitee precedum, et võimaldada meil tõlgendada vastavalt seadusandja vaimule ja mitte ainult kuiv ja jäik kirja seadus. Seega ei tõlgendata
parimaid, süstemaatilisi tõlgendusi, et käsitleda seadustikku tervikuna, mitte ainult osaliselt, ja finalisti, kui neid tsiviilkohtumenetluse seadustiku algmärkusi ei võeta arvesse. Seega ja mõista CPC, vajalik on lugemine need asendamatud investeeringud, mis on tekkelugu kehtiva tsiviilkohtumenetluse seadustiku. Seega ja mõista põhilisi standardeid ja kohaldamise kodukorra CPC (s. 1–15) samuti praeguse
ühistoakaitsekomisjoni artikliga 139 kohtunikule antud volitused/kohustused, mis on olulised seletusmemorandumi esimese lõigu sätete meelespidamiseks, st: Tsiviilkohtumenetluse süsteem, mis ei võimalda ühiskonnal tunnustada ja realiseerida õigusi, mis on ohus või rikutud, mida iga jurisdiktsioon on rikkunud, ei kahjusta õigusriigi põhiseaduslikke tagatisi. On tõsi, et praegune CPC on vastuolus kes
kavatses eitada instrumentalisti teooria protsessi, eitamine, et ma ka proovinud laagris, nagu ma olen õppinud PUC / MINAS, et ma läksin ja et siiski, ma lõpetasin tunnistades vana ja vajalik protsessi instrumentaalsus, st keskmise ja tsiviliseeritud protsess, mille käigus arutatakse materiaalset õigust. Ja selline ettepanek ei vähenda mingil moel protsessi tähtsust, kuni sisuni jõudmiseks peavad kõigepealt
olema täidetud tegevustingimused ja menetluslikud eeldused. Siiski ei ole õiglane, et protsess lõpeb jah. Protsess on alati sobiv samm või koht materiaalse õiguse arutamiseks. Protsessi väljasuremine, ilma et ta oleks väärikalt silmitsi, on pettumus. See on aja raiskamine, kohtulik tegevus. See ei ole lahendada seda, mida oli vaja lahendada. Seega märgiti mõistuse explanamise joonealuses märkuses nr
5, et : Oluline on ära märkida tegelik rahulolu, sest tsiviilkohtumenetluse seaduse kolmandast metoodilisest etapist on protsessi tulnud vaadelda kui vahendit, mis peab sobima õiguste tunnustamiseks ja nõuetekohaseks teostamiseks. Joonealune märkus nr 6 lisab seoses põhiseaduslike tagatistega: See tähendab neid, kes reguleerivad silmapaistvalt nende ja kohtuniku vahelisi suhteid ning samuti nende
ja kolmandate isikute vahelisi suhteid, mille hulgas on näiteks kohtuniku erapooletus, vastuoluline, taotlus, nagu õpetasid CAPPELLETTI ja VIGORITTI (I diritiituzional Rivista di diritto processuale, II seeria, c. 26, 604-650, Padova, Cedam, 1971, 605). Ja ka joonealune märkus number 7, kui ta räägib demokraatlikust õigusriigist, on märgitud, et põhiseaduslikku korda lisatud põhimõtteid ja menetluslikke
tagatisi, sest see liikumine põhiseaduslik protsess, ei ole luigi Paolo Comoglio arvates piiratud tugevdada välismaalt lihtsat seadusandlikku reservi selle meetodi reguleerimiseks (viidates protsessile kui institutsioonilisele meetodile sotsiaalsete konfliktide lahendamiseks) , kuid kehtestada viimasele ja selle distsipliinile teatavad seaduslikkuse ja õigluse miinimumnõuded, mille tõhusus võib olla toimiv
protsessi mis tahes etapis (või mis tahes närvilisel ajal) (COMOGLIO, Luigi Paolo. Giurisdizione ja protsessi nel quadro delle garanzie costituzionali. Studi aastal onere di Luigi Montesano, c. II, 87-127, Padua, Cedam, 1997, 92). Loomulikult ei ole vaja rääkida seaduslikkuse ja õigemeelsuse minimaalsetest arengutest, mis on seotud perspektiiviga. Õigetes seaduslikkuse tingimustes, mis lõpuks tekitavad
õiglust, mida ei saavutata ilma seaduslikkuse põhimõtet, nõuetekohase menetluse põhimõtet järgimata. Ja avalduse teine lõik väljendab ka meie kehtiva koodeksi explanamist, et Ebatõhusa menetlussüsteemina hakkab kogu õigussüsteem otsa satuma Reaalne. Tegelikult muutuvad materiaalse õiguse normid puhtaks illusiooniks, ilma et nad garanteeriksid nende kooskõlastamist empiirilises maailmas, läbi
protsessi. Ja sellest on vaja tsiteerida joonealust märkust 8, mis on võetud tsitaatide ja kommentaaride vahelisest näitusest: See selgitab oma selgusega Barbosa Moreira: Protsessi tõhususe tagamiseks on tahta tõhusalt täita oma rolli õigussüsteemi majanduses. Kuna see roll on materiaalõiguse jaoks kriitilise tähtsusega, räägime ka protsessi vahendist. Üks kontseptsioon ühendab teise ja nii öelda,
hõlmab seda. Iga vahend peab olema hea, kui see teenib ettenägelikult, et saavutada selle töö eesmärgid, mille jaoks see on pühitsetud; teisisõnu, niivõrd kui see on tõhus. Tuleb öelda, et protsess, mis on tõhus vahend materiaalse õiguse realiseerimiseks on tõhus. (BarBosa Moreira, José Carlos. Sotsiaalselt tõhusa protsessi kaudu. Protsesside läbivaatamine. Sao Paulo, c. 27, 105, 183-190, jaan./märts
2002, lk 181). Ja ta mainib, explanamis, et code of 1973, kaks aastakümmet töötas rahuldavalt, aga ja alates 1990, järjestikused reformid olid vajalikud, mida juhib ministrid Athos Gusmo ja S.silvio de Figueiredo Teixeira, kohandades menetluslikke eeskirju tegelikele soovidele ühiskonnas. Seega ei põlga praegune koodeks minevikust, vaid parandab puudusi ja viib teiste instituutidesse, mille eesmärk on
omistada tõhusus menetlusnormidele. Seetõttu selgitavad nad eksponentidele: On olemas vajalikud muudatused, sest neid nõuab seaduslik kogukond, mis vastab kohtute ja seaduse korraldajate korduvatele kaebustele, mida kogu riigis kuuldakse. Tsiviilkohtumenetluse seadustiku eelnõu väljatöötamisel oli see üks peamisi töövaldkondi: probleemide lahendamine. Lõpetage protsessi vaatamine
kompromissitu teooriana selle fundamentaalsest olemusest, mis on seotud konfliktide lahendamise meetodiga, mille abil põhiseaduslikud väärtused realiseeritakse. Newton Teixeira Carvalho Järeldoktor Itaalia Ülikooli Rosario Instituudi õppe- ja teadustöös (2019). Rio de Janeiro Pontifical Catholic University (2013), Minas Gerais'i Pontifical Catholic University of Minas Gerais'i õigusteaduse magister
(2004). Fundaçao Dom Cabral'i äriõiguse spetsialist (1987), minas Gerais'e Pontifical Catholic University (1985) lõpetanud. Minas Gerais'e riigikohtu 13. 1. perekonnakohtu õiguskohtunik kuni juunini 2012. Pereõiguse professor asutuses Dom Helder Câmara High School. Mitme perekonna-, keskkonna- ja tsiviilkohtumenetluse valdkonna raamatu ja artikli autor ja kaasautor. Tsiviil.
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