
 

 

 

 

 

 
REVISTA DE PROCESSO V. 42, N. 274, DEZ. 2017 

 
Conversas gravadas: ilicitude ou licitude? 

ADA PELLEGRINI GRINOVER 
 
Fundamentação judicial exauriente, argumentação jurídica exauriente e 

concisão: um diálogo necessário 
FRANCISCO GLAUBER PESSOA ALVES 

 
Reflexões sobre a pretendida discricionariedade judicial 

JOÃO BATISTA LOPES 

 
A justificação como elemento da sentença 

LÍRIO HOFFMANN JÚNIOR; MARCO FÉLIX JOBIM 
 
O saneamento no Processo Civil como instrumento de efetividade da 

atividade jurisdicional 
FLÁVIO QUINAUD PEDRON; JÉSSICA NAYARA DUARTE COSTA 

 
A perspectiva processual da pauliana (notas sobre a introdução do novo Art. 
2929 bis, C.C.) (Art. 12 D.L. de 27 de junho de 2015, n. 83, convertido com 

modificações da L. de 6 de agosto de 2015, n. 132) 
MARCO DE CRISTOFARO 

 
A ação rescisória e a legitimidade passiva do advogado 

ADOLPHO AUGUSTO LIMA AZEVEDO 

 
A possibilidade de fungibilidade entre o IRDR e o IAC: viabilidade e 

necessidade de sistematização 
VINICIUS SILVA LEMOS 

 

Sucessão de bens situados em território nacional e a competência exclusiva 
do juiz brasileiro: do CPC/1973 ao CPC/2015 

ANTONIO EDUARDO REICHMANN SEIXAS 
 

Direito à saúde e decisões estruturais: por uma judicialização mais racional 
e eficiente 

FERNANDO ALCÂNTARA CASTELO 
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As penas na Lei de Improbidade Administrativa: análise dos seus principais 

aspectos 
LUIZ MANOEL GOMES JÚNIOR; MIRIAM FECCHIO CHUEIRI 

 
Atuação administrativa consensual: acordo substitutivo envolvendo atos de 
improbidade administrativa 

PAULA LINO DA ROCHA LOPES 
 

Brevi note sul litisconsorzio nel processo tributario italiano 
FABIO SAPONARO 

 
A multa judicial (astreinte) consolidada no tempo: reflexões sobre os 
parâmetros para fixação e modulação do quantum alcançado: doutrina e 

jurisprudência unidas na busca por critérios objetivos para uma 
fundamentação qualificada 

RAFAEL CASELLI PEREIRA 
 
Quattro brevi lezioni di introduzione al processo civile 

ANDREA PROTO PISANI 
 

Tempo e processo: políticas públicas traduzidas em metas por uma “justiça 
em números” adequada 

FABIANA MARION SPENGLER; THEOBALDO SPENGLER NETO 

 
Declaração de inconstitucionalidade pelo árbitro: vedação ou dever 

MARCELO JOSÉ MAGALHÃES BONIZZI; OLAVO AUGUSTO VIANNA 
ALVES FERREIRA 
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