
SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO .............................................................................................................................................. 11

PROCESSO À LUZ DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
O Supremo Tribunal Federal e o controle interno de convenciona-
lidade na base dos tratados internacionais de direitos humanos
The Federal Supreme Court and the internal control of 
conventionality on the basis of international human rights treaties

INGO WOLFGANG SARLET ....................................................................................................  23

TEORIA GERAL DO PROCESSO
A inversão do ônus da prova o# ciosa no novo CPC e a imposição de 
limites pela existência de convenção probatória
Reversal of the burden of proof of! cious in new CPC and the limits 
imposed by the existence of convention probative

ADRIANA BUCHMANN ...........................................................................................................  55

Saneamento do processo no novo Código de Processo Civil
Court curative action in the new Brazilian Code of Civil Procedure

ANDERSON CORTEZ MENDES e GABRIELE MUTTI CAPIOTTO ........................................  79

Competência Internacional Indireta (art. 963, I CPC 2015)
Foreign Court Jurisdiction (Art. 963, I CPC 2015)

DANIEL GRUENBAUM ............................................................................................................  99

Desconsideração da personalidade jurídica e as alterações do novo 
Código de Processo Civil: uma análise à luz da função social da 
empresa
Disregard doctrine and the new Procedure Code: an analysis from 
the perspective of company’s social function

LORRUANE MATUSZEWSKI MACHADO e JONATHAN BARROS VITA..............................  153

A prova emprestada e o risco de # car eternamente vinculado a 
uma inadequada instrução probatória
The borrowed proof and the risk to linked forever with a improper 
production

ROBERTA DIAS TARPINIAN DE CASTRO ..............................................................................  175



REPRO 26618

A oposição no novo Código de Processo Civil: de modalidade de 
intervenção de terceiros à condição de ação verdadeiramente au-
tônoma
L’intervention principale sur le nouveau Code de Proces Civil: 
du mode d’intervention de tierce parties a la condition d’action 
véritablement autonome

THIAGO RODOVALHO .............................................................................................................  207

TUTELA EXECUTIVA
Algumas considerações sobre inovações introduzidas no processo de 
execução de título extrajudicial do Código de Processo Civil de 2015
Some re#ections on the innovations introduced in enforcement 
proceedings of extrajudicially enforceable instruments by the 2015 
Code of Civil Procedure

ACCÁCIO CAMBI ....................................................................................................................  229

TUTELA PROVISÓRIA
A necessidade de separação da tutela provisória antecipada ante-
cedente em duas espécies diferentes
The need for separation of tutelage advance provisional antecedent 
in two different species

VINICIUS SILVA LEMOS .........................................................................................................  255

MEIOS DE IMPUGNAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS
Limites do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Jus-
tiça quanto ao juízo de revisão dos recursos extraordinários lato 
sensu – Breve análise
Limitations of the Brazilian Supreme Federal Court and of the 
Brazilian Superior Court of Justice on the review judgment of 
extraordinary appeals – Brief analysis

AUGUSTO JORGE CURY .........................................................................................................  291

O depósito obrigatório da ação rescisória e a superveniência do 
novo CPC
Compulsory initial deposit, “ação rescisória” and Brazilian Civil 
Procedural Code of 2015

FREDIE DIDIER JR. e RAFAEL ALEXANDRIA DE OLIVEIRA ...............................................  319

TUTELA DIFERENCIADA
Anamnese e o juiz: contribuições à efetividade sistêmica da tutela 
antecipada antecedente nas ações individuais de saúde



SUMÁRIO 19

Anamnese and the judge: contributions for a systemic effectiveness 
of the antecedent provisional injunction in individual health lawsuits

ALINE JURCA ZAVAGLIA VICENTE ALVES e CERES LINCK DOS SANTOS ......................  341

Competência internacional (limites à jurisdição nacional) em ma-
téria de ação revisional de prestação alimentícia e partilha de bens 
(Parecer)
International jurisdiction (limits of national jurisdiction) on 
revisional action of maintenance obligations and divorce property 
division (Opinion)

GUSTAVO FERRAZ DE CAMPOS MONACO ..........................................................................  365

Para além da reserva do possível: cognição conglobante e dialética 
pública no controle jurisdicional de políticas públicas
Beyond the proviso of the possible: global cognition and public 
dialectic in the jurisdictional control of public policies

LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO .............................................................................................  393

DIREITO JURISPRUDENCIAL
Distinguishing: raciocínio analógico

Distinguishing: analogical reasoning

CARLOS EDINGER ...................................................................................................................  421

Vinculação a precedentes e livre convencimento judicial

Binding precedent and judicial free conviction

JOSÉ WELLINGTON BEZERRA DA COSTA NETO .................................................................  447

DIREITO ESTRANGEIRO E COMPARADO – GENERALIDADES

Writ of certiorari do direito estadunidense

Writ of certiorari of the United States law

URSULA RIBEIRO DE ALMEIDA .............................................................................................  483

MÉTODOS ALTERNATIVOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS – ADR
O reconhecimento da autonomia do sujeito e transformações do papel 
do Estado na gestão dos litígios no novo Código de Processo Civil: do 
sistema multiportas à conciliação no novo Código de Processo Civil



REPRO 26620

The recognition of the autonomy of the subject and transformation 
of the state’s role in the management of litigation in the New Code 
of Civil Procedure: the multiport system to conciliation in the New 
Code of Civil Procedure

ROSA MARIA FREITAS, RAFAEL ALVES DE LUNA e GABRIELA SUELE CARNEIRO DE 
OLIVEIRA ..................................................................................................................................  519

JURISPRUDÊNCIA ANOTADA

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

REPERCUSSÃO GERAL – Possibilidade de se manter uma pessoa associada 
até que sejam pagos supostos débitos junto à instituição &nanceira parceira 
da associação ............................................................................................................................... 547

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM – Investigação de paternidade cumulada 
com nulidade de partilha – Herdeiro testamentário do autor da ação ........ 557

FRAUDE À EXECUÇÃO – Alienação de imóvel por sócio da empresa – 
Somente com a desconsideração da personalidade jurídica que o sócio foi 
erigido à condição de responsável pelo débito ........................................................ 577

PRESCRIÇÃO – Prazo quinquenal – Pretensão de cobrança pela Fazenda 
Pública lastreada em créditos cedidos por instituição &nanceira privada. .........  585

RESENHAS
Direito intertemporal e o novo Código de Processo Civil, de Leonardo 
Carneiro da Cunha

Resenha por FREDIE DIDIER JR. ...................................................................................  593

Litisconsórcio unitário: fundamentos, estrutura e regime, de Elie Pierre Eid

Resenha por LEONARDO CARNEIRO DA CUNHA.........................................................  595

ÍNDICE ALFABÉTICO-REMISSIVO ........................................................................................................... 599

NORMAS DE PUBLICAÇÃO PARA AUTORES DE COLABORAÇÃO AUTORAL INÉDITA ..... 605


