
suMÁrio

in MeMoriaM ....................................................................................................................................... 5

linha ediTorial ................................................................................................................................... 7

apresenTação ....................................................................................................................................... 9

Teoria geral do processo

A dimensão diacrônica do processo e o dano marginal
The diachronic dimension of the process and the marginal damage

Artur césAr de souzA e joão henrique tAtibAnA de souzA ........................................  17

Princípio da presença (Parte I): a necessária readequação do princípio da 
oralidade e os meios processuais de comunicação eletrônica
Principio di presenza (parte prima): il necessario aggiornamento del prin-
cipio dell’oralità e i mezzi processuali di comunicazione telematica

josé Aurélio de ArAújo ........................................................................................................  35

Acordos sobre a legitimidade das partes no direito brasileiro
Contracts about the parties legitimacy in the Brazilian law 

Pedro henrique noGueirA ....................................................................................................  59

Acesso à justiça e fatores metaprocessuais na tomada de decisão judicial
Access to justice and meta-procedural factors in judicial decision-making 
process

roGério roberto GonçAlves de Abreu e sérGio torres teixeirA .................................  85

processo de conheciMenTo (fase cogniTiva)
Capítulos de sentença e sua repercussão no direito processual civil bra-
sileiro
Judgement chapters and its repercussion on Brazilian procedure law

GuilherMe A. vezAro eirAs ..................................................................................................  107

Entre ciência e processo: o juiz como guardião da prova pericial
Between science and procedure: the judge as the gatekeeper of expert wit-
ness testimony

stefAn esPirito sAnto hArtMAnn .......................................................................................  129



12 Revista de PRocesso 2021 • RePRo 319

TuTela execuTiva

A possibilidade de penhora do imóvel bem de família de alto valor: pro-
postas de lege lata e de lege ferenda
The possibility of attachment of high value homestead: lege lata and lege 
ferenda proposals

AnwAr MohAMAd Ali ............................................................................................................  153

Da atipicidade dos meios executivos na execução por quantia certa e os 
standards para aplicação

The atipicity of the executive means in execution by certain amount and 
the standards for application

MArcos PAulo PereirA GoMes e YAsser Andrei Aires MorAis ...................................  181

Punição e coerção na execução e uma breve conversa com J. J. Calmon 
de Passos

Punishment and coercion in enforcement proceedings and a brief conver-
sation with J. J. Calmon de Passos

MArcos Youji MinAMi ..........................................................................................................  195

Meios de iMpugnação das decisões Judiciais – processo nos Tribunais

O “estado da arte” da reclamação no STF e no STJ: o gato de Schrödinger 
está vivo-morto?

The “state of the art” of the claim in the STF and STJ: is Schrödinger’s cat 
alive-dead?

júlio césAr rossi e luís GustAvo reis MundiM .............................................................  213

As duas fases da análise dos recursos excepcionais pelo presidente ou 
vice-presidente no tribunal local: juízo de seguimento e juízo de admis-
sibilidade

Le due fasi dell’analisi dei ricorsi per cassazioni del presidente o vicepresi-
dente nel corte di appello: giudizio precedente e giudizio di ammissibilità

Pedro MirAndA de oliveirA e luizA silvA rodriGues .....................................................  229

Os efeitos infringentes dos embargos de declaração

The infringent effects of the declaration embargoes
sérGio seiji shiMurA e cArlos Alberto GArbi junior ...................................................  251

Técnicas adequadas à liTigiosidade coleTiva e repeTiTiva

Grupo e membro de grupo: premissas jurídicas, filosóficas e sociológicas 
para a adequada compreensão dos processos coletivos

Class and class members: legal, philosophical and sociological premises for 
the proper understanding of multi-party actions

joão PAulo lordelo GuiMArães tAvAres ...........................................................................  263



13Sumário
13

TuTela diferenciada

A inconstitucionalidade da renúncia à competência do Juizado Especial 
Cível
The unconstitutionality of the renounce to the jurisdiction of the Special 
Civil Court

cAíque toMAz leite dA silvA e ricArdo MiGliorini MustAfá filho.............................  287

O novo regime de início de prova material para a união estável na Lei 
8.213/91
The new regime of beginning of material evidence for the common-law 
marriage in Law 8,213/91

frAncisco GlAuber PessoA Alves ........................................................................................  305

direiTo Jurisprudencial – precedenTes vinculanTes, Jurisprudência 
doMinanTe, súMulas e TeMas afins

A importância da análise econômica do direito processual: a eficiência do 
modelo de precedentes do Código de Processo Civil brasileiro
The importance of economic analysis of procedural law: the efficiency of 
the precedent model of the Brazilian Civil Procedure Code

AdruAldo de liMA cAtão e luís MAnoel borGes do vAle ............................................  323

O abuso de direito de ação no processo civil brasileiro – contornos teóricos 
e práticos do assédio processual a partir da análise do Recurso Especial 
1.817.845
The abuse of the right to petition on Brazilian civil procedure – theoretical 
and practical outlines of procedural harassment according to Special Ap-
peal 1,817,845

AnGelo PrAtA de cArvAlho ..................................................................................................  339

O modelo dos precedentes normativos formalmente vinculantes proposto 
pelo CPC/2015 – em busca de uma dogmática substancial
The model of formally binding legal precedents proposed by CPC/2015 – in 
search of a substantial dogmatic

ricArdo chAMon ribeiro ii ..................................................................................................  359

direiTo esTrangeiro e coMparado – generalidades

Acesso à justiça na ordem constitucional norte-americana
Access to Justice in the North American Constitutional Order

fernAndA Antunes MArques junqueirA e flávio dA costA hiGA ................................  383

Tendências conTeMporâneas

Aspectos processuais da Lei Geral de Proteção de Dados: impressões iniciais
Procedural aspects of the Brazilian General Data Protection Law: initial 
impressions

PAulA Abi-chAhine Yunes PeriM e MAtheus noronhA sturAri ..................................  403



14 Revista de PRocesso 2021 • RePRo 319

MéTodos alTernaTivos de solução de confliTos – adr
O gerenciamento processual como técnica cooperativa de estímulo aos 
meios consensuais de solução de conflitos: estudo comparativo entre os 
modelos inglês, estadunidense e brasileiro
Case management as a collaborative technique to encourage alternative 
dispute resolution: a comparative study between English, American and 
Brazilian models

MArcelo veiGA frAnco .........................................................................................................  427

Jurisprudência anoTada

suPreMo tribunAl federAl

Não cabem embargos de divergência se a jurisprudência do Plenário ou de 
ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada. ...........  461

suPerior tribunAl de justiçA

A abertura e o processamento da herança jacente decorre do poder/dever 
do magistrado e não cabe indeferimento da petição inicial em virtude de 
irregular instrução do feito, por qualquer dos outros legitimados ativos, 
com base na insuficiência de provas ............................................................................  469

Acordo realizado entre as partes, antes da sentença de execução, dispensa 
o pagamento das custas remanescentes, as quais não abrangem a taxa 
judiciária prevista em lei estadual.................................................................................  478

Impossibilidade de se reconhecer, em embargos de terceiro, a simulação 
do negócio jurídico subjacente, tendo em vista tratar-se de nulidade ab-
soluta, prescindindo, assim, de ação própria............................................................  489

resenhas

Superação para frente e modulação de efeitos: precedente e controle de 
constitucionalidade no direito brasileiro, de Daniel Mitidiero

rAvi Peixoto.............................................................................................................................  509

The Law of Judicial Precedent, de Bryan A. Garner et al
sérGio MAttos ........................................................................................................................  513

Índice alfabéTico-reMissivo

Índice de Temas ....................................................................................................................  519
Índice de Autores .................................................................................................................  523

norMas de publicação para auTores de colaboração auToral inédiTa ........ 527


