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Aspectos	  processuais	  do	  novo	  Código	  da	  Insolvência	  e	  da	  Recuperação	  de	  
Empresas	  de	  Portugal	  
Wilson	  de	  Souza	  Malcher	   5	  -‐	  131	  
A	  nova	  lei	  de	  falências	  e	  recuperação	  de	  empresas	  e	  seus	  reflexos	  nas	  
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envolvendo	  servidores	  estatutários	  e	  o	  Poder	  Público	  diante	  da	  Emenda	  
Constitucional	  nº.	  45/2004	  
Tiago	  de	  Sampaio	  Viegas	  Costa	   6	  -‐	  89	  
Artigo	  475-‐J	  do	  CPC,	  multa	  de	  10%	  e	  sua	  aplicação	  ao	  processo	  do	  trabalho	  –	  
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Provisórias	  
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evolução	  legislativa	  e	  jurisprudencial	  
Éder	  Maurício	  Pezzi	  López	  
A	  responsabilidade	  civil	  extracontratual	  do	  Estado	  por	  omissão	  na	  área	  de	  
segurança	  pública	  
Flávio	  Queiroz	  Rodrigues	   7	  -‐	  179	  
Políticas	  de	  responsabilidade	  socioambiental	  nos	  bancos:	  indutoras	  do	  
desenvolvimento	  sustentável?	  
Maria	  de	  Fátima	  Cavalcante	  Tosini,	  Elvira	  Cruvinel	  Ferreira	  Ventura	  e	  Luciana	  
Graziela	  Araújo	  Cuoco	   7	  -‐	  225	  
Transferência	  da	  localidade	  da	  prestação	  do	  trabalho.	  Estação	  do	  trabalho.	  
Alteração	  contratual.	  Incidência	  do	  adicional	  Alteração	  contratual.	  Incidência	  
do	  adicional	  
João	  Pedro	  Silvestrin	   8	  -‐	  13	  	  
A	  prescrição	  de	  ofício	  na	  Justiça	  do	  Trabalho	  
Elga	  Lustosa	  de	  Moura	  Nunes	   8	  -‐	  33	  	  
Alguns	  apontamentos	  sobre	  a	  Súmula	  393	  do	  TST	  e	  o	  princípio	  da	  ampla	  
devolutividade	  no	  processo	  do	  trabalho	  
Lucas	  Ventura	  Carvalho	  Dias	   8	  -‐	  65	  	  
De	  volta	  ao	  tema	  -‐	  a	  eficácia	  executiva	  das	  sentenças	  declaratórias	  e	  a	  lei	  
11.232/2005	  
Eduardo	  Henrique	  Videres	  de	  Albuquerque	   8	  -‐	  79	  
O	  processo	  monitório	  –	  um	  estudo	  comparado	  das	  legislações	  espanhola	  e	  
brasileira	  
Wilson	  de	  Souza	  Malcher	   8	  -‐	  93	  
O	  amicus	  curiae	  no	  Recurso	  Extraordinário	  
Juliana	  Varella	  Barca	  de	  Miranda	  Porto	   8	  -‐	  121	  	  
Ação	  rescisória	  em	  matéria	  constitucional	  e	  a	  aplicação	  da	  Súmula	  343	  do	  STF	  
Lenymara	  Carvalho	   8	  -‐	  147	  	  
A	  relevância	  dos	  princípios	  negociais	  no	  descumprimento	  do	  contrato	  
Jussara	  Suzi	  Assis	  Borges	  Nasser	  Ferreira	  e	  Iliane	  Rosa	  Pagliarini	   8	  -‐	  165	  	  
Serviços	  advocatícios,	  Código	  de	  Defesa	  do	  Consumidor	  e	  onerosidade	  
excessiva:	  comentários	  ao	  Recurso	  Especial	  N	  º	  364.168	  
Karin	  Wietzke	  Brodbeck,	  Diego	  Pedruzzi,	  Diego	  Salazar	  de	  Souza,	  Eduardo	  
Amorim	  de	  Mattos,	  Giane	  Pedrita	  Andrade,	  Gislaine	  Michelon	  e	  Izana	  
Grevenhaven	   8	  -‐	  189	  	  
O	  direito	  de	  vizinhança	  e	  o	  registro	  imobiliário	  
Marcelo	  Quevedo	  do	  Amaral	   8	  -‐	  203	  	  
O	  direito	  real	  do	  promitente	  comprador	  
Alessandro	  Borghetti	   8	  -‐	  221	  
A	  reafirmação	  do	  direito	  na	  transição	  pós-‐moderna:	  um	  excurso	  pelo	  
pensamento	  de	  Boaventura	  de	  Sousa	  Santos	  
Vinicius	  Cardona	  Franca	   9	  -‐13	  
O	  papel	  do	  direito	  no	  controle	  social	  de	  políticas	  públicas	  
Alaim	  Giovani	  Fortes	  Stefanello	  

	  
9	  -‐	  37	  
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Considerações	  sobre	  a	  Lei	  7492/86:	  balizas	  dogmáticas	  e	  constitucionais	  aos	  
crimes	  de	  perigo	  abstrato	  
Bruno	  Queiroz	  Oliveira	  

	  
9	  -‐	  95	  

Dos	  meios	  coercitivos	  e	  das	  medidas	  de	  apoio	  para	  o	  cumprimento	  da	  
sentença	  nas	  obrigações	  de	  fazer	  e	  não	  fazer	  
Marcella	  Peixoto	  Smith	   9	  -‐	  113	  
Execução	  provisória	  no	  processo	  civil:	  uma	  análise	  comparativa	  entre	  o	  
direito	  espanhol	  e	  o	  direito	  brasileiro	  a	  partir	  da	  Lei	  nº	  11.232/2005	  
Wilson	  de	  Souza	  Malcher	   9	  -‐	  147	  
O	  embate	  entre	  teoria	  e	  praxis	  no	  campo	  do	  direito	  autoral	  
Ciro	  de	  Lopes	  e	  Barbuda	   9	  -‐	  171	  
Alienação	  de	  folha	  de	  pagamento:	  natureza	  jurídica,	  licitação	  e	  dispensa	  à	  luz	  
do	  ordenamento	  constitucional	  
Éder	  Maurício	  Pezzi	  López	   9	  -‐	  207	  	  
O	  reequilíbrio	  econômico-‐financeiro	  dos	  contratos	  administrativos	  frente	  à	  
desvalorização	  da	  moeda	  brasileira	  em	  relação	  a	  outras	  moedas	  
Éder	  Pessoa	  da	  Costa	   9	  -‐	  225	  
A	  responsabilidade	  civil	  do	  proprietário	  do	  terreno	  na	  atividade	  de	  
incorporação	  imobiliária	  
Luciana	  Buksztejn	  Gomes	   9	  -‐	  235	  
Habermas	  e	  direito	  autoral:	  entre	  a	  faticidade	  e	  a	  validade	  da	  Lei	  nº	  9.610/98	  
Ciro	  de	  Lopes	  e	  Barbuda	   10	  -‐	  13	  
O	  afastamento	  da	  responsabilidade	  subsidiária	  da	  Administração	  Pública:	  o	  
enfrentamento	  do	  Enunciado	  nº	  331,	  item	  IV,	  do	  TST	  diante	  da	  Lei	  nº	  
8.666/93	  e	  da	  Constituição	  Federal	  de	  1988	  
André	  Luis	  Meireles	  Justi	  e	  Arquimedes	  Bucar	  Lages	   10	  -‐	  43	  
O	  perfil	  constitucional	  dos	  partidos	  políticos	  no	  Brasil	  
Bruno	  Queiroz	  Oliveira	   10	  -‐	  61	  
A	  modulação	  dos	  efeitos	  temporais	  no	  controle	  difuso	  de	  constitucionalidade	  
Luís	  Fernando	  Barbosa	  Pasquini	   10	  -‐	  79	  	  
Princípio	  do	  devido	  processo	  legal	  e	  sua	  aplicabilidade	  horizontal	  
Vinicius	  Cardona	  Franca	   10	  -‐	  109	  
Da	  aplicação	  dos	  precedentes	  jurisprudenciais	  
Ricardo	  Tavares	  Baraviera	   10	  -‐	  135	  
O	  abuso	  processual	  
Wilson	  de	  Souza	  Malcher	   10	  -‐	  149	  	  
Considerações	  acerca	  da	  ação	  rescisória	  com	  fundamento	  na	  violação	  à	  literal	  
disposição	  de	  lei	  
Eduardo	  Henrique	  Videres	  de	  Albuquerque	   10	  -‐	  169	  	  
A	  fraude	  à	  execução	  após	  o	  advento	  da	  Lei	  nº	  11.382/2006	  
Marcelo	  Quevedo	  do	  Amaral	   10	  -‐	  189	  	  
Procedimento	  de	  retificação	  extrajudicial	  –	  Artigos	  212	  e	  213	  da	  Lei	  nº	  
6.015/73	  
Luciana	  Buksztejn	  Gomes	  

	  
	  

10	  -‐	  203	  
Os	  fundamentos	  econômicos	  e	  jurídicos	  justificadores	  da	  existência	  do	  
instituto	  do	  tag	  along	  no	  direito	  societário	  brasileiro	  
Marcelo	  Augusto	  Mezacasa	   10	  -‐	  227	  	  
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Ao	  encontro	  dos	  princípios:	  crítica	  à	  proporcionalidade	  como	  solução	  aos	  
casos	  de	  conflito	  aparente	  de	  normas	  jurídicas	  
Damião	  Alves	  de	  Azevedo	   11	  -‐	  15	  
Ensaio	  crítico	  do	  Direito	  Civil	  –	  rompimento	  com	  os	  dogmas	  da	  prescrição	  e	  
decadência	  –	  ponte	  para	  construção	  de	  um	  novo	  paradigma	  jurídico	  –	  
mitigação	  dos	  institutos	  
Victor	  de	  Almeida	  Conselvan	   11	  -‐	  49	  	  
Gestão	  pública	  participativa:	  a	  democracia	  direta,	  o	  planejamento	  e	  
orçamento	  participativos	  e	  a	  sua	  viabilidade	  nos	  municípios	  brasileiros	  
Janete	  Ortolani	   11	  -‐	  69	  	  
O	  controle	  judicial	  dos	  atos	  discricionários	  da	  Administração	  Pública:	  análise	  
prática	  à	  luz	  da	  doutrina	  e	  da	  jurisprudência	  
Floriano	  Benevides	  de	  Magalhães	  Neto	   11	  -‐	  79	  	  
O	  recurso	  extraordinário	  e	  o	  papel	  do	  Senado	  Federal	  no	  controle	  difuso	  de	  
constitucionalidade	  
Juliana	  Varella	  Barca	  de	  Miranda	  Porto	   11	  -‐	  103	  
Ação	  de	  consignação	  em	  pagamento	  e	  seus	  efeitos	  nos	  contratos	  de	  mútuo	  
habitacional	  
Vívian	  Daniele	  Corrêa	  Pereira	   11	  -‐	  127	  
O	  julgamento	  dos	  recursos	  repetitivos	  no	  âmbito	  do	  STJ	  e	  as	  ações	  de	  massa	  
do	  SFH	  
Ana	  Paula	  Gonçalves	  da	  Silva	   11	  -‐	  157	  	  
Exercício	  da	  competência	  para	  criar	  tributos:	  dever	  constitucional?	  
Simone	  Klitzke	   11	  -‐	  193	  
A	  torpeza	  do	  credor	  diante	  da	  multa	  do	  artigo	  461	  do	  CPC	  
Daniel	  Bürkle	  Ward	   11	  -‐	  203	  
O	  excesso	  de	  recursos	  no	  processo	  de	  conhecimento	  cível	  brasileiro:	  
necessidade	  de	  simplificação	  do	  sistema	  recursal	  como	  meio	  de	  otimizar	  a	  
prestação	  jurisdicional	  
José	  Antonio	  Andrade	   11	  -‐	  227	  	  
Os	  limites	  da	  negociação	  coletiva	  no	  Direito	  do	  Trabalho	  
Rayner	  d’Almeida	  Rodrigues	   12	  -‐	  13	  
A	  (im)	  penhorabilidade	  do	  salário	  
Gryecos	  Attom	  Valente	  Loureiro	   12	  -‐	  23	  
Fundamentos	  da	  imunidade	  tributária	  recíproca	  e	  sua	  aplicação	  às	  empresas	  
públicas	  federais	  –	  posicionamento	  do	  Supremo	  Tribunal	  Federal	  
Lenymara	  Carvalho	   12	  -‐	  57	  	  
Os	  Termos	  de	  Ajustamento	  de	  Conduta	  firmados	  pelo	  Ministério	  Público	  
como	  um	  instrumento	  eficaz	  na	  tutela	  do	  meio	  ambiente	  
Aldo	  Lins	  e	  Silva	  Pires	   12	  -‐	  75	  	  
Ativismo	  judicial:	  efetivação	  de	  normas	  constitucionais	  ou	  ameaça	  ao	  
princípio	  da	  separação	  dos	  Poderes?	  
Lucas	  Ventura	  Carvalho	  Dias	   12	  -‐	  109	  
O	  controle	  judicial	  do	  princípio	  da	  eficiência	  administrativa	  
Rogério	  Spanhe	  da	  Silva	   12	  -‐	  149	  	  
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A	  dimensão	  da	  verdade	  na	  ciência	  do	  direito:	  um	  diálogo	  pós-‐moderno	  entre	  
a	  metodologia	  da	  pesquisa	  jurídica	  e	  a	  hermenêutica	  filosófica	  
Ciro	  de	  Lopes	  e	  Barbuda	  

	  
	  

12	  -‐	  183	  
A	  influência	  dos	  preconceitos	  no	  processo	  de	  interpretação	  e	  aplicação	  da	  
norma	  jurídica	  
Vinicius	  Cardona	  Franca	  e	  Nadialice	  Francischini	  de	  Souza	   12	  -‐	  219	  	  
Preempção	  no	  Estatuto	  da	  Cidade:	  instrumento	  de	  política	  urbana	  
Henrique	  Chagas	   13	  -‐	  13	  	  
A	  função	  social	  da	  propriedade	  no	  Estatuto	  da	  Cidade:	  enfoque	  aos	  
instrumentos	  da	  política	  urbana	  úteis	  no	  combate	  à	  especulação	  imobiliária	  
Alaim	  Giovani	  Fortes	  Stefanello	  e	  Ilaine	  Aparecida	  Pagliarini	   13	  -‐	  69	  	  
Estatuto	  da	  Cidade:	  análise	  a	  partir	  do	  Direito	  Ambiental,	  do	  Direito	  
Internacional	  e	  da	  Constituição	  Brasileira	  
Floriano	  Benevides	  de	  Magalhães	  Neto	   13	  -‐	  87	  	  
Solo	  urbano	  e	  habitação	  de	  interesse	  social:	  a	  questão	  fundiária	  na	  política	  
habitacional	  e	  urbana	  do	  país	  
Raquel	  Rolnik,	  Renato	  Cymbalista	  e	  Kazuo	  Nakano	   13	  -‐	  123	  
A	  prenotação	  no	  registro	  de	  imóveis	  
Luciana	  Buksztejn	  Gomes	   13	  -‐	  159	  	  
Lei	  nº	  12.349/2010	  e	  a	  promoção	  do	  desenvolvimento	  nacional	  
Fernanda	  Ongaratto	  Diamante	   13	  -‐	  175	  
A	  relativização	  do	  princípio	  da	  proteção	  ao	  hipossuficiente	  quanto	  a	  
empregados	  de	  empresas	  públicas	  e	  de	  sociedades	  de	  economia	  mista	  
Bianca	  Zoehler	  Baumgart	  Crestani	   13	  -‐	  189	  	  
Justiça	  e	  razão	  prática	  a	  partir	  de	  Aristóteles	  
Gryecos	  Attom	  Valente	  Loureiro	   14	  -‐	  15	  	  
A	  Convenção	  158	  da	  Organização	  Internacional	  do	  Trabalho:	  por	  que	  o	  direito	  
internacional	  pode	  colaborar	  com	  o	  direito	  interno	  brasileiro?	  
Anelise	  Ribeiro	  Pletsch	   14	  -‐	  29	  	  
A	  Súmula	  331	  do	  TST	  e	  a	  responsabilidade	  da	  Administração	  Pública	  
Ronaldo	  E.	  Scarponi	  Júnior	   14	  -‐	  47	  	  
Considerações	  sobre	  o	  juízo	  de	  admissibilidade	  recursal	  e	  a	  política	  de	  
desafogamento	  dos	  tribunais	  superiores	  
Karine	  Volpato	  Galvani	   14	  -‐	  85	  
Direitos	  patrimoniais	  de	  autor	  versus	  direitos	  culturais	  do	  cidadão:	  
fundamentos	  para	  a	  proposição	  de	  um	  direito	  autoral-‐constitucional	  
Ciro	  de	  Lopes	  e	  Barbuda	   14	  -‐	  103	  
O	  direito	  à	  cultura	  como	  um	  direito	  fundamental	  do	  cidadão	  brasileiro	  
Jairdes	  Carvalho	  Garcia	   14	  -‐	  149	  
Recuperação	  judicial	  de	  créditos	  e	  paraísos	  fiscais	  
Gilberto	  Moreira	  Costa	   14	  -‐	  179	  
O	  Estado	  e	  sua	  responsabilização	  civil	  
Lisandra	  de	  Andrade	  Pereira	   14	  -‐	  193	  
Efetividade,	  tempo	  e	  isonomia	  dos	  direitos	  no	  contexto	  processual	  
constitucional	  
Gryecos	  Attom	  Valente	  Loureiro	  e	  Camille	  Ferreira	  Missick	  Guimarães	  

	  
	  

15	  -‐	  13	  
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O	  princípio	  da	  justiça	  formal	  na	  justificação	  das	  decisões	  jurídicas:	  
considerações	  acerca	  da	  formação	  e	  aplicação	  dos	  precedentes	  
jurisprudenciais	  sob	  a	  forma	  de	  direito	  sumular	  
Pedro	  Jorge	  Santana	  Pereira	  

	  
	  
	  

15	  -‐33	  
O	  novo	  marco	  legal	  nacional	  da	  regularização	  fundiária:	  possibilidades	  e	  
limitações	  da	  atuação	  do	  Poder	  Público	  
Pedro	  Araújo	  e	  Solange	  Gonçalves	  Dias	   15	  -‐	  55	  
O	  perecimento	  dos	  saldos	  (e	  correspondentes	  direitos)	  dos	  depósitos	  
populares	  efetuados	  no	  século	  passado	  
Marcos	  Vinícius	  de	  Andrade	  Ayres	   15	  -‐	  81	  	  
A	  penhora	  de	  bem	  imóvel	  alienado	  fiduciariamente	  
Daniel	  Barbosa	  Lima	  Faria	  Corrêa	  de	  Souza	   15	  -‐	  101	  
O	  princípio	  da	  igualdade	  e	  as	  limitações	  ao	  ingresso	  no	  Simples	  Nacional	  
Débora	  Couto	  Cançado	  Santos	   15	  -‐	  119	  
Análise	  da	  viabilidade	  de	  cláusula	  coletiva	  autônoma	  no	  que	  tange	  ao	  
estabelecimento	  de	  culpa	  recíproca	  e	  indenização	  de	  20%	  como	  hipótese	  de	  
saque	  do	  FGTS	  
Marcos	  Ulhoa	  Dani	   15	  -‐	  147	  
Embargos	  de	  declaração	  no	  processo	  do	  trabalho.	  Objeto.	  Efeito	  
Modificativo.	  Necessidade	  do	  contraditório	  
João	  Pedro	  Silvestrin	   15	  -‐	  161	  
O	  princípio	  da	  boa-‐fé	  objetiva	  no	  Direito	  Civil	  
Débora	  Couto	  Cançado	  Santos	   16	  -‐	  15	  
Questões	  sobre	  a	  pesquisa	  de	  ativos	  financeiros	  utilizando	  o	  sistema	  
BacenJud	  
Gustavo	  Tanger	  Jardim	   16	  -‐	  27	  
O	  empresário	  e	  a	  teoria	  subjetiva	  moderna	  
Shandor	  Portella	  Lourenço	   16	  -‐	  43	  
Interpretação	  do	  artigo	  384	  da	  CLT	  e	  o	  tratamento	  igualitário	  entre	  homens	  e	  
mulheres	  
Fernanda	  Valadares	  de	  Oliveira	   16	  -‐	  59	  
Habitação	  de	  Interesse	  Social	  e	  Regularização	  Fundiária:	  possibilidades	  e	  
convergências	  dentro	  do	  atual	  marco	  institucional	  brasileiro	  
Bruna	  de	  Oliveira	  Maciel	   16	  -‐	  69	  
Pedido	  administrativo	  e	  suspensão	  da	  prescrição	  na	  repetição	  de	  indébito	  
José	  Carlos	  Zanforlin	   16	  -‐	  91	  	  
Processo	  constitucional	  e	  decisionismo	  judicial	  
Carolina	  Mello	  Suave	   17	  -‐	  13	  
Common	  Law	  e	  Civil	  Law:	  história,	  peculiaridades	  e	  utilização	  no	  Brasil	  e	  no	  
direito	  de	  outros	  países	  
Floriano	  Benevides	  de	  Magalhães	  Neto	   17	  -‐	  45	  
A	  antecipação	  de	  tutela	  na	  ação	  coletiva	  
Wilson	  de	  Souza	  Malcher	   17	  -‐	  61	  	  
Embargos	  de	  declaração	  e	  o	  direito	  fundamental	  à	  motivação	  das	  decisões	  
Edson	  Bernardo	  Andrade	  Reis	  Neto	   17	  -‐	  81	  	  
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Medidas	  investigativas	  no	  âmbito	  do	  processo	  civil	  -‐	  limites	  e	  possibilidades	  
de	  produção	  de	  prova	  
Éder	  Maurício	  Pezzi	  López	  e	  Renan	  Teixeira	  Sobreiro	  

	  
	  

17	  -‐	  93	  
O	  Projeto	  do	  Novo	  Código	  de	  Processo	  Civil	  brasileiro	  e	  suas	  diretrizes	  
fundamentais	  
José	  Gabriel	  Boschi	   17	  -‐	  121	  
Eficácia	  dos	  mecanismos	  de	  repressão	  ao	  insider	  trading	  
Lucia	  Elena	  Arantes	  Ferreira	  Bastos	   17	  -‐	  135	  
Project	  Finance:	  uma	  solução	  viável	  para	  o	  financiamento	  privado	  da	  
infraestrutura	  
Leandro	  Jacob	  Neto	   17	  -‐	  153	  
Fraude	  à	  execução,	  Súmula	  375	  do	  Superior	  Tribunal	  de	  Justiça	  e	  artigo	  615-‐A	  
do	  Código	  de	  Processo	  Civil	  
Renato	  Luiz	  Harmi	  Hino	   17	  -‐	  171	  
Questões	  tributárias	  controvertidas	  do	  Programa	  Minha	  Casa	  Minha	  Vida	  
Daniel	  Barbosa	  Lima	  Faria	  Corrêa	  de	  Souza	   17	  -‐	  205	  
Relativização	  dos	  critérios	  clássicos	  de	  solução	  de	  antinomia	  pela	  aplicação	  da	  
teoria	  dos	  princípios	  
Iuri	  de	  Castro	  Gomes	   18	  -‐	  13	  
O	  direito	  e	  a	  psicanálise:	  a	  interdisciplinariedade	  na	  análise	  do	  
descumprimento	  da	  norma	  jurídica.	  Momento	  da	  cogitação	  no	  iter	  criminis.	  
Conhecimento	  de	  si	  mesmo	  
Gouvan	  Linhares	  Lopes	  e	  Floriano	  Benevides	  de	  Magalhães	  Neto	   18	  -‐	  33	  
Da	  outorga	  conjugal	  na	  família	  homoafetiva	  
Daniel	  Barbosa	  Lima	  Faria	  Corrêa	  de	  Souza	   18	  -‐	  51	  
A	  (im)	  possibilidade	  de	  cessão	  integral	  de	  contrato	  administrativo	  por	  acordo	  
entre	  particulares	  
Maurício	  de	  Chateaubriand	  Lustosa	  Borges	  Pereira	  e	  Roberta	  Mariana	  Barros	  
de	  Aguiar	  Corrêa	   18	  -‐	  71	  
Cláusulas	  contratuais	  bancárias	  comerciais	  
Luís	  Gustavo	  Franco	   18	  -‐	  91	  	  
Empresário	  Individual	  e	  a	  EIRELI	  -‐	  Controvérsias	  e	  peculiaridades	  
Leonardo	  da	  Silva	  Greff	   18	  -‐	  131	  
A	  contratação	  e	  o	  registro	  digital	  no	  Programa	  Minha	  Casa	  Minha	  Vida:	  
solução	  jurídica	  para	  atendimento	  do	  princípio	  constitucional	  da	  eficiência	  ou	  
abertura	  para	  fraudes	  cibernéticas?	  A	  segurança	  jurídica	  nas	  transações	  
digitais	  aos	  olhos	  do	  direito	  empresarial	  eletrônico	  
Enliu	  Rodrigues	  Taveira	   18	  -‐	  161	  
O	  procedimento	  de	  suscitação	  de	  dúvida	  no	  Registro	  de	  Imóveis	  
Luciana	  Buksztejn	  Gome	   18	  -‐	  183	  
A	  prova	  no	  processo	  coletivo	  
Wilson	  de	  Souza	  Malcher	   18	  -‐	  197	  	  
Usando	  o	  Processo	  contra	  o	  Processo:	  Como	  o	  STF,	  por	  meio	  do	  RE	  591.068,	  
negou	  efetividade	  à	  sua	  própria	  súmula	  vinculante	  nº	  1	  
Damião	  Alves	  de	  Azevedo	   18	  -‐	  211	  
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Direito	  de	  edificar	  em	  solo	  urbano:	  as	  Áreas	  de	  Preservação	  Permanente	  e	  
sua	  função	  de	  preservação	  ambiental	  
Frederico	  Augusto	  Gome	  

	  
	  

18	  -‐	  237	  	  
A	  crise	  econômica	  europeia	  e	  as	  transformações	  na	  organização	  do	  trabalho	  
francês	  
Nara	  Fernandes	  Bordignon	  e	  Susan	  Emily	  Iancoski	  Soeiro	   18	  -‐	  255	  
O	  advogado	  empregado	  público:	  uma	  visão	  atual	  sob	  a	  ótica	  do	  Estatuto	  da	  
Advocacia	  
Gustavo	  Tanger	  Jardim	   18	  -‐	  279	  	  
Da	  inaplicabilidade	  do	  artigo	  475-‐J	  do	  CPC	  no	  processo	  do	  trabalho	  
Daniel	  Barbosa	  Lima	  Faria	  Corrêa	  de	  Souza	   18	  -‐	  303	  
Convenção	  156	  da	  OIT	  sobre	  responsabilidades	  familiares	  -‐	  Eventuais	  
impactos	  da	  sua	  ratificação	  na	  legislação	  trabalhista	  brasileira	  
José	  Antonio	  Martins	  Lacerda	   18	  -‐	  319	  	  
Responsabilidade	  compartilhada	  pelo	  ciclo	  de	  vida	  do	  produto	  prevista	  na	  Lei	  
nº	  12.305/2010	  –	  Política	  Nacional	  de	  Resíduos	  Sólidos	  –	  repercussões	  na	  
responsabilidade	  pós-‐consumo	  
Vera	  Regina	  Hippler	   19	  -‐	  13	  
Da	  irrelevância	  da	  ordem	  de	  termos	  na	  cláusula	  mandatícia	  para	  receber	  e	  
dar	  quitação	  
Luís	  Gustavo	  Franco	   19	  -‐	  49	  	  
O	  protesto	  extrajudicial	  e	  suas	  inconstitucionalidades	  
Martiane	  Jaques	  La-‐Flor	   19	  -‐	  65	  
Do	  periculum	  in	  mora	  inverso	  (reverso)	  
Reis	  Friede	   19	  -‐	  89	  	  
A	  questão	  do	  dano	  moral	  
Carolina	  Mello	  Suave	  e	  Danielle	  Caroline	  Silva	   19	  -‐	  127	  
Cessão	  fiduciária	  de	  direitos	  creditórios	  na	  recuperação	  judicial	  
Eduardo	  Araujo	  Bruzzi	  Vianna	   19	  -‐	  153	  
A	  desconsideração	  da	  personalidade	  jurídica.	  Reflexões	  acerca	  da	  afirmação	  
histórica	  da	  pressuposição	  de	  personalidade	  jurídica	  como	  meio	  para	  
imputação	  de	  responsabilidade	  dos	  sócios	  
José	  Gabriel	  Boschi	   19	  -‐	  179	  	  
Recursos	  prematuros	  nos	  Tribunais	  Superiores	  
José	  Linhares	  Prado	  Neto	   19	  -‐	  197	  
Da	  TR	  como	  índice	  de	  correção	  monetária	  na	  Justiça	  do	  Trabalho	  
Daniel	  Barbosa	  Lima	  Faria	  Corrêa	  de	  Souza	   19	  -‐	  229	  	  
O	  atual	  papel	  do	  Ministério	  Público	  do	  Trabalho	  brasileiro	  na	  efetivação	  dos	  
princípios	  da	  prevenção	  e	  da	  precaução	  no	  meio	  ambiente	  do	  trabalho	  
Jeremias	  Pinto	  Arantes	  de	  Souza	   19	  -‐	  243	  
Medicamentos	  com	  isonomia	  
Nanaidê	  Fidalgo	  Souza	   19	  -‐	  263	  	  
Estado,	  sociedade	  e	  direito:	  diagnósticos	  e	  propostas	  para	  o	  Brasil	  
Luis	  Roberto	  Barroso	   20	  -‐	  13	  
Reformas	  de	  que	  o	  Brasil	  precisa:	  as	  três	  fronteiras	  da	  democracia	  
Luiz	  Edson	  Fachin	   20	  -‐	  29	  	  
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Agradecimento	  pela	  Medalha	  Vieira	  Netto	  
Alfredo	  de	  Assis	  Gonçalves	  Neto	  

	  
20	  -‐	  43	  	  

Qual	  é	  o	  preço	  do	  direito	  ao	  sigilo	  bancário?	  A	  incorporação	  jurídica	  da	  
legislação	  norte-‐americana	  foreign	  account	  tax	  compliance	  act	  ao	  
ordenamento	  brasileiro	  sob	  a	  perspectiva	  da	  análise	  econômica	  do	  direito	  
Carolina	  Reis	  Jatobá	  Coêlho	   20	  -‐	  51	  
Alienação	  fiduciária	  em	  garantia	  prestada	  por	  terceiro	  
Luis	  Gustavo	  Franco	   20	  -‐	  73	  	  
Diálogo	  das	  Fontes	  e	  Direito	  Notarial	  
Martiane	  Jaques	  La	  Flor	   20	  -‐109	  
A	  legitimidade	  da	  jurisdição	  constitucional	  
Iuri	  de	  Castro	  Gomes	   20	  -‐	  139	  	  
Responsabilidade	  do	  gerente	  de	  atendimento	  pela	  inserção	  de	  informações	  
no	  sistema	  de	  mensuração	  de	  risco	  de	  crédito	  da	  Caixa	  Econômica	  Federal	  
José	  Halley	  Fernandes	  Suliano	   20	  -‐	  161	  
A	  impossibilidade	  de	  substituição	  do	  índice	  de	  correção	  monetária	  das	  contas	  
vinculadas	  do	  FGTS	  
Gustavo	  Tanger	  Jardim	   20	  -‐	  205	  
Regime	  jurídico	  das	  alterações	  em	  planos	  fechados	  de	  previdência	  
complementar	  
Gilson	  Costa	  de	  Santana	   20	  -‐	  217	  	  
A	  responsabilidade	  civil	  da	  patrocinadora	  pelo	  resultado	  negativo	  das	  
aplicações	  das	  reservas	  matemáticas	  pela	  Entidade	  Fechada	  de	  Previdência	  
Complementar	  –	  EFPC	  
Carlos	  Antônio	  Silva	   20	  -‐	  239	  
A	  regulamentação	  jurídica	  dos	  fundos	  de	  investimento	  imobiliário	  
Rayner	  d'Almeida	  Rodrigues	   20	  -‐	  259	  	  
A	  tutela	  inibitória	  como	  instrumento	  processual	  para	  a	  proteção	  dos	  direitos	  
da	  personalidade	  
Gustavo	  Schmidt	  de	  Almeida	   20	  -‐	  271	  
Direito	  do	  consumidor	  e	  consumismo:	  interdisciplinaridade	  na	  economia,	  
filosofia	  e	  psicologia	  
Gouvan	  Linhares	  Lopes	  e	  Floriano	  Benevides	  de	  Magalhães	  Neto	   20	  -‐	  305	  
Requisição	  e	  cessão	  eleitoral	  de	  empregado	  público	  
Eduardo	  Araujo	  Bruzzi	  Vianna	   20	  -‐	  329	  	  
O	  advogado	  empregado,	  o	  mais	  novo	  infoproletário	  
Wilson	  de	  Souza	  Malcher	   20	  -‐	  351	  
Legal	  aid	  at	  the	  new	  brazilian	  civil	  procedure	  
Fernanda	  Tartuce	  e	  Luiz	  Dellore	   20	  -‐	  375	  	  
The	  robe,	  the	  safe	  and	  the	  pen:	  the	  conflict	  among	  the	  Republic	  branches	  in	  
the	  judicial	  activism	  of	  public	  politics	  
Alaim	  Giovani	  Fortes	  Stefanello	   20	  -‐	  395	  	  
O	  princípio	  da	  primazia	  da	  resolução	  do	  mérito	  e	  o	  novo	  Código	  de	  Processo	  
Civil	  
Alexandre	  Freitas	  Câmara	   21	  -‐	  13	  
Os	  procedimentos	  simplificados	  e	  flexibilizados	  no	  novo	  CPC	  
Fernando	  da	  Fonseca	  Gajardoni	   21-‐	  25	  
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Os	  precedentes	  judiciais	  e	  o	  novo	  Código	  de	  Processo	  Civil	  
Antonio	  Carlos	  Marcato	   21	  -‐	  51	  
Precedentes	  judiciais	  e	  antecipação:	  a	  tutela	  da	  evidência	  no	  novo	  CPC	  
Rogéria	  Dotti	   21	  -‐	  59	  	  
Os	  precedentes	  judiciais	  e	  suas	  técnicas	  de	  superação	  no	  novo	  Código	  de	  
Processo	  Civil	  
Vinicius	  Silva	  Lemos	   21	  -‐	  77	  
Inovações	  que	  o	  novo	  Código	  de	  Processo	  Civil	  trará	  para	  a	  execução	  por	  
quantia	  certa	  contra	  devedor	  solvente	  
Gustavo	  Schmidt	  de	  Almeida	   21	  -‐	  95	  
Pesquisa,	  diagnósticos	  genéticos	  e	  propriedade	  intelectual	  
Cláudio	  Gehrke	  Brandão	  e	  Ricardo	  Libel	  Waldmann	   21	  -‐	  115	  
Diálogos	  com	  a	  jurisprudência:	  desconsideração	  inversa	  da	  personalidade	  
jurídica	  
Cristiano	  Starling	  Erse	   21	  -‐	  139	  	  
Sociedade	  pós-‐moderna:	  informação	  no	  consumo	  alternativo	  
Martiane	  Jaques	  La	  Flor	   21	  -‐	  167	  	  
Responsabilidade	  civil	  ambiental	  indireta	  das	  instituições	  financeiras	  fundada	  
na	  teoria	  do	  risco	  criado	  
Marcelo	  Machado	  Carvalho	   21	  -‐	  187	  	  
Garantia	  real	  de	  imóveis	  no	  Brasil	  
Josiane	  Mendes	  Gomes	  Dias	  Pinto	   21	  -‐	  213	  
A	  teoria	  dos	  contratos	  incompletos	  e	  a	  análise	  econômica	  do	  Direito	  
José	  Gabriel	  Boschi	   21	  -‐	  239	  	  
Sanções	  políticas	  tributárias	  contra	  o	  contribuinte	  inadimplente	  
Maurílio	  Galvão	  da	  Silva	  Júnior	   21	  -‐	  269	  
A	  Reserva	  Mental	  no	  Código	  Civil	  Brasileiro	  
Gustavo	  Tanger	  Jardim	   21	  -‐	  287	  	  
Tutela	  provisória	  incidental	  e	  os	  efeitos	  dos	  recursos:	  ponderações	  
necessárias	  
José	  Henrique	  Mouta	  Araújo	   22	  -‐	  13	  
Distinguishing	  e	  o	  pedido	  de	  distinção:	  as	  convergências	  e	  divergências	  entre	  
os	  institutos	  no	  Novo	  Código	  de	  Processo	  Civil	  
Vinicius	  Silva	  Lemos	   22	  -‐	  31	  
A	  regulação	  voluntária	  e	  a	  governança	  corporativa	  
Cristiano	  Starling	  Erse	   22	  -‐	  53	  
Inaplicabilidade	  da	  Lei	  de	  Licitações	  na	  formalização	  de	  relações	  
fundamentadas	  na	  Lei	  Federal	  nº	  11.908/09	  
Carolina	  Reis	  Jatobá	  Coêlho	   22	  -‐	  79	  	  
O	  trabalho	  em	  “facções”	  do	  ramo	  têxtil/vestuário	  em	  Blumenau/SC:	  um	  
estudo	  de	  caso	  sobre	  saúde	  e	  adoecimento	  
Oscar	  Krost	   22	  -‐	  113	  
Crítica	  ao	  sentido	  de	  unicidade	  sindical	  no	  Estado	  Democrático	  de	  Direito	  
Cristiane	  Maria	  Freitas	  de	  Mello	  e	  Maurício	  Veloso	  Queiroz	   22	  -‐	  127	  	  
O	  rito	  sumaríssimo	  no	  processo	  do	  trabalho:	  a	  celeridade	  e	  a	  questão	  do	  
duplo	  grau	  de	  jurisdição	  
Alynne	  Cristine	  Rocha	  Calado	   22	  -‐	  143	  	  
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Do	  reconhecimento	  da	  prescrição	  em	  ação	  trabalhista:	  efeitos	  da	  ausência	  de	  
regulamentação	  do	  inciso	  I	  do	  artigo	  7º	  da	  CF/88	  
Alessandra	  Weber	  Bueno	  Giongo	  

	  
	  

22	  -‐	  177	  	  
A	  possibilidade	  da	  exclusão	  do	  condômino	  antissocial	  da	  propriedade	  
horizontal	  
Felipe	  Costa	  Silveira	   22	  -‐	  195	  	  
Direito	  de	  família	  e	  casamento	  monogâmico.	  Eficácia	  da	  norma	  jurídica.	  O	  
amor	  excluindo	  a	  fidelidade	  recíproca	  como	  dever	  jurídico	  na	  pós-‐
modernidade.	  Interdisciplinaridade	  na	  economia,	  filosofia	  e	  psicanálise	  
Gouvan	  Linhares	  Lopes	  e	  Floriano	  Benevides	  de	  Magalhães	  Neto	   22	  -‐	  221	  
Tutelas	  jurisdicionais	  de	  urgência	  e	  evidência	  à	  luz	  do	  Código	  de	  Processo	  Civil	  
Bianca	  Dutra	  Batista	   22	  -‐	  245	  
O	  caso	  de	  Mariana	  à	  luz	  da	  teoria	  da	  vulnerabilidade	  social	  
Ana	  Paula	  Gonzatti	  da	  Silva	   23	  -‐	  13	  	  
Atividade	  econômica	  e	  serviços	  públicos	  na	  Lei	  13.303/16	  à	  luz	  da	  doutrina	  de	  
Eros	  Grau	  
Gustavo	  Madureira	  Fonseca	  e	  Juliana	  Fabião	  Barbeito	  de	  Vasconcellos	   23	  -‐	  35	  
O	  processo	  civil	  e	  os	  mecanismos	  de	  pacificação	  social	  em	  massa	  
Wlademir	  Roberto	  Vieira	  Junior	  e	  Ruy	  Alves	  Henriques	  Filho	   23	  -‐	  55	  
O	  cumprimento	  de	  sentença	  por	  quantia	  certa:	  a	  nova	  relação	  com	  o	  trânsito	  
em	  julgado	  e	  a	  necessidade	  do	  requerimento	  do	  vencedor	  
Vinicius	  Silva	  Lemos	  e	  Juliana	  Dal	  Molin	  de	  Oliveira	  Lemos	   23	  -‐	  81	  	  
Caixa	  Econômica	  Federal:	  função	  social	  e	  atribuições	  na	  execução	  de	  políticas	  
públicas	  e	  do	  Orçamento	  Geral	  da	  União	  
Marcelo	  Quevedo	  do	  Amaral	  .	   23	  -‐	  105	  
A	  incentivização	  no	  Direito	  do	  Trabalho:	  participação	  nos	  lucros	  e	  resultados	  
e	  utilidades	  de	  caráter	  não	  salarial	  
Larissa	  Toledo	  Costa	   23	  -‐	  165	  
A	  exigência	  de	  certificação	  ISO	  em	  licitações	  
Alexandre	  Santos	  Sampaio	   23	  -‐	  181	  
A	  Advocacia	  em	  Estatais	  e	  o	  Novo	  Código	  de	  Ética	  e	  Disciplina	  da	  OAB	  
Élida	  Fabrícia	  Oliveira	  Machado	  Franklin	   23	  -‐	  201	  
A	  dispensa	  de	  empregados	  nas	  empresas	  estatais	  
Guilherme	  Bohrer	  Lopes	  Cunha	   23	  –	  213	  
Tutela	  de	  urgência:	  breves	  considerações	  sobre	  o	  Novo	  Código	  de	  Processo	  
Civil	  e	  o	  de	  1973	  
Mariel	  Mayer	  Pilarski	   23	  -‐	  231	  
Transformação,	  incorporação,	  fusão	  e	  cisão	  de	  empresas	  -‐	  Aspectos	  
societários	  e	  tributários	  
Antonio	  Vieira	  Sias	   23	  -‐	  253	  
Desvendando	  a	  alienação	  fiduciária	  de	  bem	  imóvel.	  Anotações	  e	  provocações	  
a	  respeito	  da	  aplicação	  do	  Código	  de	  Defesa	  do	  Consumidor,	  do	  recebimento	  
da	  dívida	  após	  o	  decurso	  da	  mora	  e	  da	  quitação	  mútua	  no	  negócio	  fiduciário	  
Mauro	  Antônio	  Rocha	   23	  -‐	  279	  	  
Multipropriedade:	  caracterização	  como	  um	  direito	  pessoal	  ou	  um	  direito	  
real?	  
Cyntia	  Moreira	  Álvares	   23	  -‐	  305	  
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A	  execução	  de	  crédito	  fiscal	  contra	  empresa	  em	  recuperação	  judicial:	  uma	  
análise	  sobre	  a	  aplicabilidade	  de	  atos	  executórios	  contra	  empresa	  
recuperanda	  
Cínthia	  Tamara	  Araújo	  da	  Silva	   23	  -‐	  337	  	  
Os	  títulos	  executivos	  inconstitucionais	  e	  o	  Novo	  CPC:	  Reflexões	  necessárias.	  
José	  Henrique	  Mouta	  Araújo	   24	  -‐	  13	  
Um	  olhar	  sobre	  os	  embargos	  de	  declaração	  à	  luz	  do	  Novo	  CPC	  
Wilson	  de	  Souza	  Malcher	   24	  -‐	  35	  
Uma	  revisita	  ao	  tema	  da	  prescrição	  intercorrente	  no	  âmbito	  do	  processo	  civil	  
com	  ênfase	  no	  Novo	  CPC.	  
Arlete	  Inês	  Aurelli	  e	  Izabel	  Cristina	  Pinheiro	  Cardoso	  Pantaleão	   24	  –	  49	  
Os	  aspectos	  gerais	  do	  agravo	  interno	  no	  Novo	  Código	  de	  Processo	  Civil.	  
Vinicius	  Silva	  Lemos	   24	  –	  67	  
Advogado	  da	  Caixa	  Econômica	  Federal:	  entre	  o	  público	  e	  o	  privado	  
Iuri	  de	  Castro	  Gomes	   24	  –	  95	  
O	  ato	  negocial:	  breves	  reflexões	  sobre	  as	  teorias	  da	  manifestação	  de	  vontade	  
das	  partes.	  
Gustavo	  Tanger	  Jardim	   24	  –	  111	  
Dos	  embargos	  de	  declaração	  –	  uma	  abordagem	  lato	  sensu	  acerca	  das	  
inovações	  trazidas	  com	  o	  Novo	  CPC	  –	  dos	  efeitos	  interruptivo,	  suspensivo,	  
modificativo,	  prequestionador	  e	  do	  caráter	  protelatório	  do	  recurso.	  
Elizabeth	  Agra	  Duarte	  de	  Lima	   24	  –	  127	  
Direito	  Penal.	  Eficácia	  da	  norma	  jurídica.	  A	  despenalização	  do	  porte	  de	  drogas	  
e	  a	  busca	  da	  felicidade.	  Interdisciplinaridade	  na	  economia,	  filosofia	  e	  
psicanálise.	  
Gouvan	  Linhares	  Lopes,	  Floriano	  Benevides	  de	  Magalhães	  Neto	  e	  David	  
Diógenes	  de	  Castro	   24	  –	  145	  
Da	  unificação	  do	  direito	  privado	  e	  a	  proposta	  do	  Novo	  Código	  Comercial	  
Brasileiro.	  
Floriano	  Benevides	  de	  Magalhães	  Neto	   24	  –	  169	  
Programa	  de	  Arrendamento	  Residencial,	  Lei	  nº	  10.188/01.	  Omissão	  do	  estado	  
civil	  ou	  união	  estável.	  Resolução	  contratual.	  Problema	  Social	  e	  Jurídico.	  
Enliu	  Rodrigues	  Taveira	   24	  –	  209	  
Jornada	  de	  Trabalho	  do	  advogado	  empregado	  na	  CEF.	  
André	  Luis	  de	  Sousa	  Miranda	  Cardoso	   24	  –	  233	  
Apontamentos	  sobre	  Regiões	  Metropolitanas	  e	  o	  Estatuto	  das	  Metrópoles.	  
Carolina	  Mello	  Suave	  e	  Tiago	  Nader	  Barroca	   24	  –	  259	  
O	  papel	  dos	  pareceres	  jurídicos	  na	  propagação	  dos	  direitos	  humanos.	  
Vinicius	  Nogueira	  Cavalcanti	   24	  –	  281	  
Constituição	  de	  garantias	  por	  meio	  de	  penhor	  ou	  alienação	  fiduciária	  de	  
ações	  diante	  dos	  efeitos	  da	  recuperação	  judicial	  em	  operações	  de	  Project	  
finance.	  
Thiago	  Marques	  de	  Araújo	   24	  –	  299	  
Empresa	  familiar	  e	  planejamento	  sucessório.	  
Letícia	  Maracci	  Spanhe	  da	  Silva	   24	  -‐	  315	  
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ÍNDICE	  GERAL	  POR	  AUTORES	  

	  

	  

Alaim	  Giovani	  Fortes	  Stefanello	  
A	  propriedade	  intelectual	  como	  instrumento	  jurídico	  internacional	  de	  
exploração:	  a	  luta	  do	  Direito	  Socioambiental	  contra	  a	  Biopirataria	   1	  -‐	  185	  
Alaim	  Giovani	  Fortes	  Stefanello	  
O	  desenvolvimento	  econômico	  baseado	  na	  preservação	  ambiental	  como	  novo	  
paradigma	  das	  instituições	  financeiras	   4	  -‐	  289	  	  
Alaim	  Giovani	  Fortes	  Stefanello	  
O	  papel	  do	  direito	  no	  controle	  social	  de	  políticas	  públicas	   9	  -‐	  37	  
Alaim	  Giovani	  Fortes	  Stefanello	  	  
The	  robe,	  the	  safe	  and	  the	  pen:	  the	  conflict	  among	  the	  Republic	  branches	  in	  the	  
judicial	  activism	  of	  public	  politics	   20	  -‐	  395	  	  
Alaim	  Giovani	  Fortes	  Stefanello	  e	  Ilaine	  Aparecida	  Pagliarini	  
A	  função	  social	  da	  propriedade	  no	  Estatuto	  da	  Cidade:	  enfoque	  aos	  
instrumentos	  da	  política	  urbana	  úteis	  no	  combate	  à	  especulação	  imobiliária	   13	  -‐	  69	  	  
Alberto	  Bohnen	  Filho	  
Cidade,	  Propriedade	  e	  o	  novo	  paradigma	  de	  desenvolvimento	  urbano	  no	  Brasil:	  
a	  Função	  Social	  da	  Cidade	   1	  -‐199	  
Aldo	  Lins	  e	  Silva	  Pires	  
Os	  Termos	  de	  Ajustamento	  de	  Conduta	  firmados	  pelo	  Ministério	  Público	  como	  
um	  instrumento	  eficaz	  na	  tutela	  do	  meio	  ambiente	   12	  -‐	  75	  	  
Alessandra	  Weber	  Bueno	  Giong	  
Do	  reconhecimento	  da	  prescrição	  em	  ação	  trabalhista:	  efeitos	  da	  ausência	  de	  
regulamentação	  do	  inciso	  I	  do	  artigo	  7º	  da	  CF/88	  	  	   22	  -‐	  177	  	  
Alessandro	  Borghetti	  
O	  direito	  real	  do	  promitente	  comprador	   8	  -‐	  221	  
Alessandro	  Maciel	  
A	  segurança	  jurídica	  da	  contratação	  no	  ambiente	  virtual:	  o	  uso	  da	  procuração	  
na	  Certificação	  Eletrônica	   1	  -‐	  67	  
Alexandre	  Freitas	  Câmara	  
O	  princípio	  da	  primazia	  da	  resolução	  do	  mérito	  e	  o	  novo	  Código	  de	  Processo	  
Civil	   21	  -‐	  13	  
Alexandre	  Santos	  Sampaio	  
A	  exigência	  de	  certificação	  ISO	  em	  licitações	   23	  -‐	  181	  
Alexandre	  Wagner	  Vieira	  da	  Rocha	  
Empresas	  estatais	  na	  Constituição	  da	  República:	  delimitação	  dos	  alcances	  da	  
regência	  de	  direito	  privado	   3	  -‐	  283	  	  
Alfredo	  Ambrósio	  Neto	  
Coisa	  julgada	  inconstitucional	  e	  o	  princípio	  da	  segurança	  jurídica	  -‐	  	   4	  -‐	  53	  
Alfredo	  de	  Assis	  Gonçalves	  Neto	  
Agradecimento	  pela	  Medalha	  Vieira	  Netto	  	  	   20	  -‐	  43	  	  
Alice	  Schwambach	  
Legitimidade	  ativa	  nas	  ações	  coletivas	   3	  -‐	  45	  
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Aline	  de	  Lima	  Riccardi	  
O	  depósito	  recursal	  trabalhista:	  Teoria	  e	  Prática	   2	  -‐	  69	  	  
Aline	  Lisbôa	  Naves	  Guimarães	  
Participação	  social	  no	  controle	  de	  constitucionalidade	  brasileiro:	  uma	  análise	  
de	  decisões	  do	  Supremo	  Tribunal	  Federal	  à	  luz	  do	  paradigma	  do	  Estado	  
Democrático	  de	  Direito	  	   5	  -‐	  39	  
Alynne	  Cristine	  Rocha	  Calado	  
O	  rito	  sumaríssimo	  no	  processo	  do	  trabalho:	  a	  celeridade	  e	  a	  questão	  do	  duplo	  
grau	  de	  jurisdição	  	   22	  -‐	  143	  	  
Ana	  Carolina	  Portella	  
A	  função	  social	  e	  a	  propriedade	  industrial	   3	  -‐	  163	  
Ana	  Paula	  Gonçalves	  da	  Silva	  
O	  julgamento	  dos	  recursos	  repetitivos	  no	  âmbito	  do	  STJ	  e	  as	  ações	  de	  massa	  do	  
SFH	   11	  -‐	  157	  	  
Ana	  Paula	  Gonçalves	  da	  Silva	  
O	  Sistema	  Financeiro	  da	  Habitação	  e	  o	  direito	  social	  à	  moradia	   6	  -‐	  303	  
Ana	  Paula	  Gonzatti	  da	  Silva	  
O	  caso	  de	  Mariana	  à	  luz	  da	  teoria	  da	  vulnerabilidade	  social	   23	  -‐	  13	  	  
André	  Luís	  de	  Sousa	  Miranda	  Cardoso	  
Coação	  e	  pessoa	  jurídica.	  Algumas	  ponderações.	   4	  -‐	  241	  
André	  Luís	  de	  Sousa	  Miranda	  Cardoso	  
Jornada	  de	  trabalho	  do	  advogado	  empregado	  na	  CEF	   24	  -‐	  233	  
André	  Luis	  Meireles	  
O	  afastamento	  da	  responsabilidade	  subsidiária	  da	  Administração	  Pública:	  o	  
enfrentamento	  do	  Enunciado	  nº	  331,	  item	  IV,	  do	  TST	  diante	  da	  Lei	  nº	  8.666/93	  
e	  da	  Constituição	  Federal	  de	  1988Justi	  e	  Arquimedes	  Bucar	  Lages	   10	  -‐	  43	  
Andréia	  Amarilho	  
Da	  responsabilidade	  pessoal	  do	  sócio-‐gerente	  pelas	  obrigações	  tributárias	  na	  
hipótese	  de	  dissolução	  irregular	  de	  uma	  sociedade	  por	  quotas	  de	  
responsabilidade	  limitada	   2	  -‐	  181	  
Anelise	  Ribeiro	  Pletsch	  
A	  Convenção	  158	  da	  Organização	  Internacional	  do	  Trabalho:	  por	  que	  o	  direito	  
internacional	  pode	  colaborar	  com	  o	  direito	  interno	  brasileiro?	   14	  -‐	  29	  	  
Anelise	  Ribeiro	  Pletsch	  
A	  incorporação	  de	  tratados	  segundo	  o	  ordenamento	  jurídico	  brasileiro:	  breves	  
reflexões	  após	  a	  Emenda	  Constitucional	  45	   5	  -‐	  63	  
Antonio	  Carlos	  Marcato	  	  
Os	  precedentes	  judiciais	  e	  o	  novo	  Código	  de	  Processo	  Civil	  -‐	  	  	   21	  -‐	  51	  
Antônio	  José	  Camilo	  do	  Nascimento	  
O	  direito	  de	  preferência	  no	  pregão	  de	  bens	  e	  serviços	  de	  informática	  e	  
automação	   3	  -‐	  267	  
Antonio	  Vieira	  Sias	  
Transformação,	  incorporação,	  fusão	  e	  cisão	  de	  empresas	  -‐	  Aspectos	  societários	  
e	  tributários	   23	  -‐	  253	  
Arlete	  Inês	  Aurelli	  e	  Izabel	  Cristina	  Pinheiro	  Cardoso	  Pantaleão	  
Uma	  revisita	  ao	  tema	  da	  prescrição	  intercorrente	  no	  âmbito	  do	  processo	  civil	  
com	  ênfase	  no	  Novo	  CPC.	   24	  -‐	  49	  
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Bárbara	  Bianca	  Sena	  
A	  estatura	  hierárquico-‐normativa	  dos	  tratados	  de	  direitos	  humanos	  que,	  
submetidos	  ao	  procedimento	  do	  §3º,	  artigo	  5º	  da	  Constituição	  Federal	  de	  
1988,	  não	  tenham	  superado	  todas	  as	  exigências	  dessa	  norma	   6	  -‐	  15	  	  
Bárbara	  Bianca	  Sena	  e	  Marcos	  Ulhoa	  Dani	  
Arbitragem	  e	  FGTS,	  como	  um	  direito	  indisponível:	  uma	  perspectiva	  face	  ao	  
Direito	  do	  Trabalho	  e	  à	  Constituição	  Federal	  de	  1988	  

	  
	  

2	  -‐	  109	  	  
Bianca	  Dutra	  Batista	  
Tutelas	  jurisdicionais	  de	  urgência	  e	  evidência	  à	  luz	  do	  Código	  de	  Processo	  Civil	  	   22	  -‐	  245	  
Bianca	  Zoehler	  Baumgart	  Crestani	  
A	  relativização	  do	  princípio	  da	  proteção	  ao	  hipossuficiente	  quanto	  a	  
empregados	  de	  empresas	  públicas	  e	  de	  sociedades	  de	  economia	  mista	   13	  -‐	  189	  	  
Bibiane	  Borges	  da	  Silva	  
Extinção	  do	  contrato	  de	  trabalho	  e	  aposentadoria	  espontânea	   5	  -‐	  95	  	  
Bruna	  de	  Oliveira	  Maciel	  
Habitação	  de	  Interesse	  Social	  e	  Regularização	  Fundiária:	  possibilidades	  e	  
convergências	  dentro	  do	  atual	  marco	  institucional	  brasileiro	   16	  -‐	  69	  
Bruno	  Queiroz	  Oliveira	  
Competência	  criminal	  da	  Justiça	  do	  Trabalho:	  aspectos	  controvertidos	   4	  -‐	  107	  	  
Bruno	  Queiroz	  Oliveira	  
Considerações	  sobre	  a	  Lei	  7492/86:	  balizas	  dogmáticas	  e	  constitucionais	  aos	  
crimes	  de	  perigo	  abstrato	   9	  -‐	  95	  
Bruno	  Queiroz	  Oliveira	  
O	  perfil	  constitucional	  dos	  partidos	  políticos	  no	  Brasil	   10	  -‐	  61	  
Camille	  Ferreira	  Missick	  Guimarães	  e	  Gryecos	  Attom	  Valente	  Loureiro	  
Efetividade,	  tempo	  e	  isonomia	  dos	  direitos	  no	  contexto	  processual	  
constitucional	   15	  -‐	  13	  	  
Carlos	  Alberto	  Simões	  de	  Tomaz	  
O	  positivismo	  clássico	  com	  sua	  auto-‐suficiência	  metodológica	  sedutora	  e	  uma	  
nova	  ótica	  para	  compreensão	  da	  realidade	  jurídica:	  a	  hermenêutica	  filosófica	  a	  
partir	  de	  Gadamer	   4	  -‐	  15	  
Carlos	  Alberto	  Simões	  de	  Tomaz	  
Pós-‐positivismo	   7	  -‐	  33	  
Carlos	  Antônio	  Silva	  
A	  responsabilidade	  civil	  da	  patrocinadora	  pelo	  resultado	  negativo	  das	  
aplicações	  das	  reservas	  matemáticas	  pela	  Entidade	  Fechada	  de	  Previdência	  
Complementar	  –	  EFPC	   20	  -‐	  239	  
Carolina	  Mello	  Suave	  
Processo	  constitucional	  e	  decisionismo	  judicial	   17	  -‐	  13	  
Carolina	  Mello	  Suave	  e	  Danielle	  Caroline	  Silva	  
A	  questão	  do	  dano	  moral	   19	  -‐	  127	  
Carolina	  Mello	  Suave	  e	  Tiago	  Neder	  Barroca	  
Apontamentos	  sobre	  Regiões	  Metropolitanas	  e	  o	  Estatuto	  das	  Metrópoles	   24	  –	  259	  	  
Carolina	  Reis	  Jatobá	  Coêlho	  
Inaplicabilidade	  da	  Lei	  de	  Licitações	  na	  formalização	  de	  relações	  
fundamentadas	  na	  Lei	  Federal	  nº	  11.908/09	  	   22	  -‐	  79	  	  
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Carolina	  Reis	  Jatobá	  Coêlho	  
Qual	  é	  o	  preço	  do	  direito	  ao	  sigilo	  bancário?	  A	  incorporação	  jurídica	  da	  
legislação	  norte-‐americana	  foreign	  account	  tax	  compliance	  act	  ao	  
ordenamento	  brasileiro	  sob	  a	  perspectiva	  da	  análise	  econômica	  do	  direito	   20	  -‐	  51	  
Celso	  Hiroshi	  Iocohama	  e	  Iliane	  Rosa	  Pagliarini	  
A	  pesquisa	  jurídica	  na	  perspectiva	  da	  teoria	  crítica	  do	  direito	   7	  -‐	  13	  	  
Cínthia	  Tamara	  Araújo	  da	  Silva	  
A	  execução	  de	  crédito	  fiscal	  contra	  empresa	  em	  recuperação	  judicial:	  uma	  
análise	  sobre	  a	  aplicabilidade	  de	  atos	  executórios	  contra	  empresa	  recuperanda	  

	  
	  

23	  –	  337	  	  
Ciro	  de	  Lopes	  e	  Barbuda	  
A	  dimensão	  da	  verdade	  na	  ciência	  do	  direito:	  um	  diálogo	  pós-‐moderno	  entre	  a	  
metodologia	  da	  pesquisa	  jurídica	  e	  a	  hermenêutica	  filosófica	   12	  –	  183	  
Ciro	  de	  Lopes	  e	  Barbuda	  
Direitos	  patrimoniais	  de	  autor	  versus	  direitos	  culturais	  do	  cidadão:	  
fundamentos	  para	  a	  proposição	  de	  um	  direito	  autoral-‐constitucional	   14	  –	  103	  
Ciro	  de	  Lopes	  e	  Barbuda	  
Habermas	  e	  direito	  autoral:	  entre	  a	  faticidade	  e	  a	  validade	  da	  Lei	  nº	  9.610/98	   10	  –	  13	  
Ciro	  de	  Lopes	  e	  Barbuda	  
O	  embate	  entre	  teoria	  e	  praxis	  no	  campo	  do	  direito	  autoral	   9	  –	  171	  
Cláudio	  Gehrke	  Brandão	  e	  Ricardo	  Libel	  Waldmann	  
Pesquisa,	  diagnósticos	  genéticos	  e	  propriedade	  intelectual	   21	  –	  115	  
Cristiane	  Maria	  Freitas	  de	  Mello	  e	  Maurício	  Veloso	  Queiroz	  
Crítica	  ao	  sentido	  de	  unicidade	  sindical	  no	  Estado	  Democrático	  de	  Direito	   22	  –	  127	  	  
Cristiano	  Starling	  Erse	  
A	  regulação	  voluntária	  e	  a	  governança	  corporativa	  	   22	  –	  53	  
Cristiano	  Starling	  Erse	  
Diálogos	  com	  a	  jurisprudência:	  desconsideração	  inversa	  da	  personalidade	  
jurídica	   21	  –	  139	  	  
Cristiano	  Teixeira	  Passos	  
Artigo	  475-‐J	  do	  CPC,	  multa	  de	  10%	  e	  sua	  aplicação	  ao	  processo	  do	  trabalho	  –	  
aspectos	  controvertidos	   6	  –	  113	  
Cyntia	  Moreira	  Álvares	  
Multipropriedade:	  caracterização	  como	  um	  direito	  pessoal	  ou	  um	  direito	  real?	   23	  –	  305	  
Damião	  Alves	  de	  Azevedo	  
Ao	  encontro	  dos	  princípios:	  crítica	  à	  proporcionalidade	  como	  solução	  aos	  casos	  
de	  conflito	  aparente	  de	  normas	  jurídicas	   11	  –	  15	  
Damião	  Alves	  de	  Azevedo	  
Usando	  o	  Processo	  contra	  o	  Processo:	  Como	  o	  STF,	  por	  meio	  do	  RE	  591.068,	  
negou	  efetividade	  à	  sua	  própria	  súmula	  vinculante	  nº	  1	   18	  –	  211	  
Daniel	  Barbosa	  Lima	  Faria	  Corrêa	  de	  Souza	  
A	  penhora	  de	  bem	  imóvel	  alienado	  fiduciariamente	   15	  –	  101	  
Daniel	  Barbosa	  Lima	  Faria	  Corrêa	  de	  Souza	  
Da	  inaplicabilidade	  do	  artigo	  475-‐J	  do	  CPC	  no	  processo	  do	  trabalho	  	   18	  –	  303	  
	  
Daniel	  Barbosa	  Lima	  Faria	  Corrêa	  de	  Souza	  
Da	  outorga	  conjugal	  na	  família	  homoafetiva	  

	  
	  

18	  -‐	  51	  
Daniel	  Barbosa	  Lima	  Faria	  Corrêa	  de	  Souza	   19	  –	  229	  	  
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a	  TR	  como	  índice	  de	  correção	  monetária	  na	  Justiça	  do	  Trabalho	  
Daniel	  Barbosa	  Lima	  Faria	  Corrêa	  de	  Souza	  
Questões	  tributárias	  controvertidas	  do	  Programa	  Minha	  Casa	  Minha	  Vida	   17	  -‐	  205	  
Daniel	  Bürkle	  Ward	  
A	  torpeza	  do	  credor	  diante	  da	  multa	  do	  artigo	  461	  do	  CPC	   11	  -‐	  203	  
Danielle	  Caroline	  Silva	  e	  Carolina	  Mello	  Suave	  
A	  questão	  do	  dano	  moral	   19	  -‐	  127	  	  
Davi	  Duarte	  
Loterias	  e	  jogos	  de	  azar	  no	  Brasil:	  legalidade	  e	  ilegalidade	   5	  -‐	  107	  	  
David	  Diógenes	  de	  Castro,	  Floriano	  Benevides	  de	  Magalhães	  Neto	  e	  Gouvan	  
Linhares	  Lopes	  
Direito	  Penal.	  Eficácia	  da	  norma	  jurídica.	  A	  despenalização	  do	  porte	  de	  drogas	  e	  
a	  busca	  da	  felicidade.	  Interdisciplinaridade	  na	  economia,	  filosofia	  e	  psicanálise.	   24	  -‐	  145	  
Débora	  Couto	  Cançado	  Santos	  
O	  princípio	  da	  boa-‐fé	  objetiva	  no	  Direito	  Civil	   16	  -‐	  15	  
Débora	  Couto	  Cançado	  Santos	  
O	  princípio	  da	  igualdade	  e	  as	  limitações	  ao	  ingresso	  no	  Simples	  Nacional	   15	  -‐	  119	  
Delmar	  Reinaldo	  Both	  
Legalidade	  da	  capitalização	  de	  juros	  em	  contratos	  de	  mútuo	  habitacional	   6	  -‐	  269	  
Diego	  Pedruzzi,	  Diego	  Salazar	  de	  Souza,	  Eduardo	  Amorim	  de	  Mattos,	  Giane	  
Pedrita	  Andrade,	  Gislaine	  Michelon,	  Karin	  Wietzke	  Brodbeck	  e	  Izana	  
Grevenhaven	  
Serviços	  advocatícios,	  Código	  de	  Defesa	  do	  Consumidor	  e	  onerosidade	  
excessiva:	  comentários	  ao	  Recurso	  Especial	  N	  º	  364.168	   8	  -‐	  189	  	  
Diego	  Salazar	  de	  Souza,	  Eduardo	  Amorim	  de	  Mattos,	  Giane	  Pedrita	  Andrade,	  
Gislaine	  Michelon,	  Karin	  Wietzke	  Brodbeck,	  Diego	  Pedruzzi	  e	  Izana	  
Grevenhaven	  
Serviços	  advocatícios,	  Código	  de	  Defesa	  do	  Consumidor	  e	  onerosidade	  
excessiva:	  comentários	  ao	  Recurso	  Especial	  N	  º	  364.168	   8	  -‐	  189	  	  
Éder	  Maurício	  Pezzi	  López	  
A	  ação	  revisional	  de	  contrato	  bancário	  e	  suas	  implicações	  com	  o	  processo	  
executivo	   6	  -‐	  169	  	  
Éder	  Maurício	  Pezzi	  López	  
Alienação	  de	  folha	  de	  pagamento:	  natureza	  jurídica,	  licitação	  e	  dispensa	  à	  luz	  
do	  ordenamento	  constitucional	   9	  -‐	  207	  	  
Éder	  Maurício	  Pezzi	  López	  
Depósito	  judicial	  na	  Justiça	  Federal:	  taxa	  SELIC,	  juros	  e	  correção	  monetária	  na	  
evolução	  legislativa	  e	  jurisprudencial	   7	  -‐	  163	  	  
Éder	  Maurício	  Pezzi	  López	  
Usucapião	  de	  imóvel	  hipotecado	  sob	  a	  ótica	  do	  novo	  Código	  Civil	   4	  -‐	  213	  
Éder	  Maurício	  Pezzi	  López	  e	  Renan	  Teixeira	  Sobreiro	  
Medidas	  investigativas	  no	  âmbito	  do	  processo	  civil	  -‐	  limites	  e	  possibilidades	  de	  
produção	  de	  prova	   17	  -‐	  93	  
	  
Éder	  Pessoa	  da	  Costa	  
O	  reequilíbrio	  econômico-‐financeiro	  dos	  contratos	  administrativos	  frente	  à	  
desvalorização	  da	  moeda	  brasileira	  em	  relação	  a	  outras	  moedas	  

	  
	  
	  

9	  -‐	  225	  
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Edson	  Bernardo	  Andrade	  Reis	  Neto	  	  
Embargos	  de	  declaração	  e	  o	  direito	  fundamental	  à	  motivação	  das	  decisões	   17	  -‐	  81	  	  
Eduardo	  Amorim	  de	  Mattos,	  Giane	  Pedrita	  Andrade,	  Gislaine	  Michelon,	  Karin	  
Wietzke	  Brodbeck,	  Diego	  Pedruzzi,	  Diego	  Salazar	  de	  Souza	  e	  Izana	  Grevenhaven	  
Serviços	  advocatícios,	  Código	  de	  Defesa	  do	  Consumidor	  e	  onerosidade	  
excessiva:	  comentários	  ao	  Recurso	  Especial	  N	  º	  364.168	   8	  -‐	  189	  	  
Eduardo	  Araujo	  Bruzzi	  Vianna	  
Cessão	  fiduciária	  de	  direitos	  creditórios	  na	  recuperação	  judicial	   19	  -‐	  153	  
Eduardo	  Araujo	  Bruzzi	  Vianna	  
Requisição	  e	  cessão	  eleitoral	  de	  empregado	  público	   20	  -‐	  329	  	  
Eduardo	  Henrique	  Videres	  de	  Albuquerque	  
	  De	  volta	  ao	  tema	  -‐	  a	  eficácia	  executiva	  das	  sentenças	  declaratórias	  e	  a	  lei	  
11.232/2005	  -‐	  	  

	  
	  

8	  -‐	  79	  
Eduardo	  Henrique	  Videres	  de	  Albuquerque	  
Considerações	  acerca	  da	  ação	  rescisória	  com	  fundamento	  na	  violação	  à	  literal	  
disposição	  de	  lei	  	   10	  -‐	  169	  	  
Elenise	  Peruzzo	  dos	  Santos	  
A	  nova	  lei	  de	  falências	  e	  recuperação	  de	  empresas	  e	  seus	  reflexos	  nas	  relações	  
com	  as	  instituições	  financeiras	   5	  -‐	  147	  	  
Elga	  Lustosa	  de	  Moura	  Nunes	  
A	  prescrição	  de	  ofício	  na	  Justiça	  do	  Trabalho	   8	  -‐	  33	  	  
Élida	  Fabrícia	  Oliveira	  Machado	  Franklin	  
A	  Advocacia	  em	  Estatais	  e	  o	  Novo	  Código	  de	  Ética	  e	  Disciplina	  da	  OAB	   23	  -‐	  201	  
Elizabeth	  Agra	  Duarte	  de	  Lima	  
Dos	  embargos	  de	  declaração	  –	  uma	  abordagem	  lato	  sensu	  acerca	  das	  
inovações	  trazidas	  com	  o	  Novo	  CPC	  –	  dos	  efeitos	  interruptivo,	  suspensivo,	  
modificativo,	  prequestionador	  	  e	  do	  caráter	  protelatório	  do	  recurso.	   24	  -‐	  127	  
Elvira	  Cruvinel	  Ferreira	  Ventura,	  Maria	  de	  Fátima	  Cavalcante	  Tosini	  e	  Luciana	  
Graziela	  Araújo	  Cuoco	  
Políticas	  de	  responsabilidade	  socioambiental	  nos	  bancos:	  indutoras	  do	  
desenvolvimento	  sustentável?	   7	  -‐	  225	  
Ênio	  Leite	  Alves	  da	  Silva	  
Emenda	  Constitucional	  32/2001	  e	  a	  tributação	  através	  de	  Medidas	  Provisórias	   7	  -‐	  77	  
Enliu	  Rodrigues	  Taveira	  
A	  contratação	  e	  o	  registro	  digital	  no	  Programa	  Minha	  Casa	  Minha	  Vida:	  solução	  
jurídica	  para	  atendimento	  do	  princípio	  constitucional	  da	  eficiência	  ou	  abertura	  
para	  fraudes	  cibernéticas?	  A	  segurança	  jurídica	  nas	  transações	  digitais	  aos	  
olhos	  do	  direito	  empresarial	  eletrônico	   18	  -‐	  161	  
Enliu	  Rodrigues	  Taveira	  
Programa	  de	  Arrendamento	  Residencial,	  Lei	  nº	  10.188/01.	  Omissão	  do	  estado	  
civil	  ou	  união	  estável.	  Resolução	  contratual.	  Problema	  Social	  e	  Jurídico.	   24	  -‐	  209	  
Fabiano	  Jantália	  Barbosa	  
O	  direito	  ao	  FGTS	  e	  o	  princípio	  da	  dignidade	  da	  pessoa	  humana:	  a	  legitimidade	  
da	  restrição	  legal	  das	  hipóteses	  de	  saque	  	   1	  -‐	  115	  
Felipe	  Costa	  Silveira	  
A	  possibilidade	  da	  exclusão	  do	  condômino	  antissocial	  da	  propriedade	  
horizontal	  	   22	  -‐	  195	  	  
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Fernanda	  Ongaratto	  Diamante	  
Lei	  nº	  12.349/2010	  e	  a	  promoção	  do	  desenvolvimento	  nacional	   13	  -‐	  175	  
Fernanda	  Tartuce	  e	  Luiz	  Dellore	  
Legal	  aid	  at	  the	  new	  brazilian	  civil	  procedure	   20	  -‐	  375	  	  
Fernanda	  Valadares	  de	  Oliveira	  
Interpretação	  do	  artigo	  384	  da	  CLT	  e	  o	  tratamento	  igualitário	  entre	  homens	  e	  
mulheres	   16	  -‐	  59	  
Fernando	  da	  Fonseca	  Gajardoni	  
Os	  procedimentos	  simplificados	  e	  flexibilizados	  no	  novo	  CPC	   21-‐	  25	  
Flávio	  Queiroz	  Rodrigues	  
A	  responsabilidade	  civil	  extracontratual	  do	  Estado	  por	  omissão	  na	  área	  de	  
segurança	  pública	   7	  -‐	  179	  
Floriano	  Benevides	  de	  Magalhães	  Neto	  
Common	  Law	  e	  Civil	  Law:	  história,	  peculiaridades	  e	  utilização	  no	  Brasil	  e	  no	  
direito	  de	  outros	  países	   17	  -‐	  45	  
Floriano	  Benevides	  de	  Magalhães	  Neto	  
Estatuto	  da	  Cidade:	  análise	  a	  partir	  do	  Direito	  Ambiental,	  do	  Direito	  
Internacional	  e	  da	  Constituição	  Brasileira	  

	  
	  

13	  -‐	  87	  	  
Floriano	  Benevides	  de	  Magalhães	  Neto	  	  
O	  controle	  judicial	  dos	  atos	  discricionários	  da	  Administração	  Pública:	  análise	  
prática	  à	  luz	  da	  doutrina	  e	  da	  jurisprudência	   11	  -‐	  79	  	  
Floriano	  Benevides	  de	  Magalhães	  Neto	  
O	  princípio	  da	  efetividade	  no	  processo	  de	  execução	  de	  título	  extrajudicial:	  uma	  
análise	  prática	  da	  lei	  11.382/06	   6	  -‐	  125	  
Floriano	  Benevides	  de	  Magalhães	  Neto	  e	  Gouvan	  Linhares	  Lopes	  
Direito	  de	  família	  e	  casamento	  monogâmico.	  Eficácia	  da	  norma	  jurídica.	  O	  amor	  
excluindo	  a	  fidelidade	  recíproca	  como	  dever	  jurídico	  na	  pós-‐modernidade.	  
Interdisciplinaridade	  na	  economia,	  filosofia	  e	  psicanálise.	  	   22	  -‐	  221	  
Floriano	  Benevides	  de	  Magalhães	  Neto	  e	  Gouvan	  Linhares	  Lopes	  
Direito	  do	  consumidor	  e	  consumismo:	  interdisciplinaridade	  na	  economia,	  
filosofia	  e	  psicologia	   20	  -‐	  305	  	  
Floriano	  Benevides	  de	  Magalhães	  Neto	  e	  Gouvan	  Linhares	  Lopes	  
O	  direito	  e	  a	  psicanálise:	  a	  interdisciplinariedade	  na	  análise	  do	  
descumprimento	  da	  norma	  jurídica.	  Momento	  da	  cogitação	  no	  iter	  criminis.	  
Conhecimento	  de	  si	  mesmo	   18	  -‐	  33	  
Floriano	  Benevides	  de	  Magalhães	  Neto	  ,	  Gouvan	  Linhares	  Lopes	  e	  David	  
Diógenes	  de	  Castro	  
Direito	  Penal.	  Eficácia	  da	  norma	  jurídica.	  A	  despenalização	  do	  porte	  de	  drogas	  e	  
a	  busca	  da	  felicidade.	  Interdisciplinaridade	  na	  economia,	  filosofia	  e	  psicanálise.	   24	  -‐	  145	  
Floriano	  Benevides	  de	  Magalhães	  Neto	  
Da	  unificação	  do	  direito	  privado	  e	  a	  proposta	  do	  Novo	  Código	  Comercial	  
Brasileiro	   24	  -‐	  169	  
Frederico	  Augusto	  Gomes	  
Direito	  de	  edificar	  em	  solo	  urbano:	  as	  Áreas	  de	  Preservação	  Permanente	  e	  sua	  
função	  de	  preservação	  ambiental	  -‐	  Frederico	  Augusto	  Gomes	   18	  -‐	  237	  	  
Giane	  Pedrita	  Andrade,	  Gislaine	  Michelon,	  Karin	  Wietzke	  Brodbeck,	  Diego	  
Pedruzzi,	  Diego	  Salazar	  de	  Souza,	  Eduardo	  Amorim	  de	  Mattos	  e	  Izana	   8	  -‐	  189	  	  
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Grevenhaven	  
Serviços	  advocatícios,	  Código	  de	  Defesa	  do	  Consumidor	  e	  onerosidade	  
excessiva:	  comentários	  ao	  Recurso	  Especial	  N	  º	  364.168	  
Gilberto	  Antônio	  Panizzi	  Filho	  
Quebra	  dos	  sigilos	  bancário	  e	  fiscal:	  a	  relativização	  da	  preservação	  da	  
intimidade	  e	  a	  efetividade	  do	  processo	  de	  execução	   2	  -‐	  35	  
Gilberto	  Moreira	  Costa	  
Recuperação	  judicial	  de	  créditos	  e	  paraísos	  fiscais	   14	  -‐	  179	  
Gilson	  Costa	  de	  Santana	  
Regime	  jurídico	  das	  alterações	  em	  planos	  fechados	  de	  previdência	  
complementar	   20	  -‐	  217	  	  
Gislaine	  Michelon,	  Karin	  Wietzke	  Brodbeck,	  Diego	  Pedruzzi,	  Diego	  Salazar	  de	  
Souza,	  Eduardo	  Amorim	  de	  Mattos,	  Giane	  Pedrita	  Andrade	  e	  Izana	  
Grevenhaven	  
Serviços	  advocatícios,	  Código	  de	  Defesa	  do	  Consumidor	  e	  onerosidade	  
excessiva:	  comentários	  ao	  Recurso	  Especial	  N	  º	  364.168	   8	  -‐	  189	  	  
Gouvan	  Linhares	  Lopes	  e	  Floriano	  Benevides	  de	  Magalhães	  Neto	  
Direito	  de	  família	  e	  casamento	  monogâmico.	  Eficácia	  da	  norma	  jurídica.	  O	  amor	  
excluindo	  a	  fidelidade	  recíproca	  como	  dever	  jurídico	  na	  pós-‐modernidade.	  
Interdisciplinaridade	  na	  economia,	  filosofia	  e	  psicanálise.	  	   22	  -‐	  221	  
Gouvan	  Linhares	  Lopes	  e	  Floriano	  Benevides	  de	  Magalhães	  Neto	  
Direito	  do	  consumidor	  e	  consumismo:	  interdisciplinaridade	  na	  economia,	  
filosofia	  e	  psicologia	  

	  
	  

20	  –	  305	  
Gouvan	  Linhares	  Lopes	  e	  Floriano	  Benevides	  de	  Magalhães	  Neto	  
O	  direito	  e	  a	  psicanálise:	  a	  interdisciplinariedade	  na	  análise	  do	  
descumprimento	  da	  norma	  jurídica.	  Momento	  da	  cogitação	  no	  iter	  criminis.	  
Conhecimento	  de	  si	  mesmo	  

	  
	  
	  

18	  –	  33	  
Gouvan	  Linhares	  Lopes,	  Floriano	  Benevides	  de	  Magalhães	  Neto	  e	  David	  
Diógenes	  de	  Castro	  
Direito	  Penal.	  Eficácia	  da	  norma	  jurídica.	  A	  despenalização	  do	  porte	  de	  drogas	  e	  
a	  busca	  da	  felicidade.	  Interdisciplinaridade	  na	  economia,	  filosofia	  e	  psicanálise.	   24	  -‐	  145	  
Gryecos	  Attom	  Valente	  Loureiro	  
A	  (im)	  penhorabilidade	  do	  salário	  	   12	  –	  23	  
Gryecos	  Attom	  Valente	  Loureiro	  
Justiça	  e	  razão	  prática	  a	  partir	  de	  Aristóteles	   14	  -‐	  15	  	  
Gryecos	  Attom	  Valente	  Loureiro	  e	  Camille	  Ferreira	  Missick	  Guimarães	  
Efetividade,	  tempo	  e	  isonomia	  dos	  direitos	  no	  contexto	  processual	  
constitucional	   15	  –	  13	  
Guilherme	  Bohrer	  Lopes	  Cunha	  
A	  dispensa	  de	  empregados	  nas	  empresas	  estatais	   23	  –	  213	  
Guilherme	  Dieckmann	  
A	  inafastabilidade	  da	  prestação	  jurisdicional	  na	  teoria	  dos	  princípios	   4	  –	  27	  
Guilherme	  Dieckmann	  
O	  novo	  regime	  do	  agravo	  instituído	  pela	  Lei	  nº	  11.187/05	   3	  –	  93	  
Guilherme	  Peroni	  Lamper	  
A	  formação	  da	  coisa	  julgada	  material	  pela	  sentença	  de	  carência	  de	  ação:	  um	  
paralelo	  entre	  as	  condições	  e	  os	  elementos	  da	  ação	   6	  -‐75	  	  
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Gustavo	  Adolfo	  Maia	  Júnior	  
Apontamentos	  sobre	  a	  crise	  do	  conceito	  de	  serviço	  público	  no	  direito	  brasileiro	   5	  -‐	  81	  
Gustavo	  Adolfo	  Maia	  Junior	  
Do	  não	  cabimento	  de	  Recurso	  de	  Revista	  contra	  julgamento	  do	  agravo	  no	  
artigo	  557,	  §	  1º	  CPC	   1	  -‐	  103	  
Gustavo	  Madureira	  Fonseca	  e	  Juliana	  Fabião	  Barbeito	  de	  Vasconcellos	  
Atividade	  econômica	  e	  serviços	  públicos	  na	  Lei	  13.303/16	  à	  luz	  da	  doutrina	  de	  
Eros	  Grau	   23	  -‐	  35	  
Gustavo	  Schmidt	  de	  Almeida	  
A	  tutela	  inibitória	  como	  instrumento	  processual	  para	  a	  proteção	  dos	  direitos	  da	  
personalidade	   20	  -‐	  271	  
Gustavo	  Schmidt	  de	  Almeida	  
Inovações	  que	  o	  novo	  Código	  de	  Processo	  Civil	  trará	  para	  a	  execução	  por	  
quantia	  certa	  contra	  devedor	  solvente	   21	  -‐	  95	  
Gustavo	  Tanger	  Jardim	  
A	  impossibilidade	  de	  substituição	  do	  índice	  de	  correção	  monetária	  das	  contas	  
vinculadas	  do	  FGTS	   20	  -‐	  205	  
Gustavo	  Tanger	  Jardim	  
A	  Reserva	  Mental	  no	  Código	  Civil	  Brasileiro	   21	  -‐	  287	  	  
Gustavo	  Tanger	  Jardim	  
O	  advogado	  empregado	  público:	  uma	  visão	  atual	  sob	  a	  ótica	  do	  Estatuto	  da	  
Advocacia	   18	  -‐	  279	  	  
Gustavo	  Tanger	  Jardim	  
Questões	  sobre	  a	  pesquisa	  de	  ativos	  financeiros	  utilizando	  o	  sistema	  Bacen	  Jud	   16	  -‐	  27	  
Gustavo	  Tanger	  Jardim	  
O	  ato	  negocial:	  breves	  reflexões	  sobre	  as	  teorias	  da	  manifestação	  de	  vontade	  
das	  partes	   24	  -‐	  111	  
Helena	  Discini	  Silveira	  
Operações	  Estruturadas	  de	  Financiamento	  em	  Saneamento	  e	  Infraestrutura	  
desenvolvidas	  na	  CAIXA	   2	  -‐	  165	  
Henrique	  Chagas	  
Preempção	  no	  Estatuto	  da	  Cidade:	  instrumento	  de	  política	  urbana	  

	  
13	  -‐	  13	  	  

Ilaine	  Aparecida	  Pagliarini	  e	  Alaim	  Giovani	  Fortes	  Stefanello	  
A	  função	  social	  da	  propriedade	  no	  Estatuto	  da	  Cidade:	  enfoque	  aos	  
instrumentos	  da	  política	  urbana	  úteis	  no	  combate	  à	  especulação	  imobiliária	   13	  -‐	  69	  	  
Iliane	  Rosa	  Pagliarini	  
A	  tributação	  da	  renda	  e	  o	  mínimo	  vital	   6	  -‐	  211	  
Iliane	  Rosa	  Pagliarini	  e	  Celso	  Hiroshi	  Iocohama	  
A	  pesquisa	  jurídica	  na	  perspectiva	  da	  teoria	  crítica	  do	  direito	   7	  -‐	  13	  	  
Iliane	  Rosa	  Pagliarini	  e	  Jussara	  Suzi	  Assis	  Borges	  Nasser	  Ferreira	  
A	  relevância	  dos	  princípios	  negociais	  no	  descumprimento	  do	  contrato	   8	  -‐	  165	  
Iuri	  de	  Castro	  Gomes	  
A	  legitimidade	  da	  jurisdição	  constitucional	  -‐	  Iuri	  de	  Castro	  Gomes	   20	  -‐	  139	  	  
	  
Iuri	  de	  Castro	  Gomes	  
Relativização	  dos	  critérios	  clássicos	  de	  solução	  de	  antinomia	  pela	  aplicação	  da	  
teoria	  dos	  princípios	  

	  
	  
	  

18	  -‐	  13	  
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Iuri	  de	  Castro	  Gomes	  
Advogado	  da	  Caixa	  Econômica	  Federal:	  entre	  o	  público	  e	  o	  privado	   24	  -‐	  95	  
Izabel	  Cristina	  Pinheiro	  Cardoso	  Pantaleão	  e	  Arlete	  Inês	  Aurelli	  
Uma	  revisita	  ao	  tema	  da	  prescrição	  intercorrente	  no	  âmbito	  do	  processo	  civil	  
com	  ênfase	  no	  Novo	  CPC.	   24	  -‐	  49	  
Izabel	  Urquiza	  Godoi	  Almeida	  
Desvio	  de	  finalidade:	  o	  ato	  administrativo	  praticado	  pela	  Administração	  Pública	  
sem	  finalidade	  abonada	  pelo	  interesse	  público	   4	  -‐	  189	  	  
Izana	  Grevenhaven,	  Karin	  Wietzke	  Brodbeck,	  Diego	  Pedruzzi,	  Diego	  Salazar	  de	  
Souza,	  Eduardo	  Amorim	  de	  Mattos,	  Giane	  Pedrita	  Andrade	  e	  Gislaine	  Michelon	  
Serviços	  advocatícios,	  Código	  de	  Defesa	  do	  Consumidor	  e	  onerosidade	  
excessiva:	  comentários	  ao	  Recurso	  Especial	  N	  º	  364.168	   8	  -‐	  189	  	  
Jairdes	  Carvalho	  Garcia	  
O	  direito	  à	  cultura	  como	  um	  direito	  fundamental	  do	  cidadão	  brasileiro	   14	  -‐	  149	  
Janete	  Ortolani	  
Gestão	  pública	  participativa:	  a	  democracia	  direta,	  o	  planejamento	  e	  orçamento	  
participativos	  e	  a	  sua	  viabilidade	  nos	  municípios	  brasileiros	   11	  -‐	  69	  	  
Jeremias	  Pinto	  Arantes	  de	  Souza	  
O	  atual	  papel	  do	  Ministério	  Público	  do	  Trabalho	  brasileiro	  na	  efetivação	  dos	  
princípios	  da	  prevenção	  e	  da	  precaução	  no	  meio	  ambiente	  do	  trabalho	   19	  -‐	  243	  
João	  Pedro	  Silvestrin	  
Embargos	  de	  declaração	  no	  processo	  do	  trabalho.	  Objeto.	  Efeito	  Modificativo.	  
Necessidade	  do	  contraditório	   15	  -‐	  161	  
João	  Pedro	  Silvestrin	  
Transferência	  da	  localidade	  da	  prestação	  do	  trabalho.	  estação	  do	  trabalho.	  
Alteração	  contratual.	  Incidência	  do	  adicional	  Alteração	  contratual.	  Incidência	  
do	  adicional	   8	  -‐	  13	  	  
José	  Antonio	  Andrade	  
O	  excesso	  de	  recursos	  no	  processo	  de	  conhecimento	  cível	  brasileiro:	  
necessidade	  de	  simplificação	  do	  sistema	  recursal	  como	  meio	  de	  otimizar	  a	  
prestação	  jurisdicional	  

	  
	  
	  

11	  -‐	  227	  	  
José	  Antonio	  Martins	  Lacerda	  
Convenção	  156	  da	  OIT	  sobre	  responsabilidades	  familiares	  -‐	  Eventuais	  impactos	  
da	  sua	  ratificação	  na	  legislação	  trabalhista	  brasileira	  

	  
	  

18	  -‐	  319	  	  
José	  Carlos	  Zanforlin	  
Pedido	  administrativo	  e	  suspensão	  da	  prescrição	  na	  repetição	  de	  indébito	   16	  -‐	  91	  	  
José	  Gabriel	  Boschi	  
A	  desconsideração	  da	  personalidade	  jurídica.	  Reflexões	  acerca	  da	  afirmação	  
histórica	  da	  pressuposição	  de	  personalidade	  jurídica	  como	  meio	  para	  
imputação	  de	  responsabilidade	  dos	  sócios	   19	  -‐	  179	  	  
José	  Gabriel	  Boschi	  
A	  teoria	  dos	  contratos	  incompletos	  e	  a	  análise	  econômica	  do	  Direito	   21	  -‐	  239	  	  
José	  Gabriel	  Boschi	  
O	  Projeto	  do	  Novo	  Código	  de	  Processo	  Civil	  brasileiro	  e	  suas	  diretrizes	  
fundamentais	   17	  -‐	  121	  
José	  Halley	  Fernandes	  Suliano	  
Responsabilidade	  do	  gerente	  de	  atendimento	  pela	  inserção	  de	  informações	  no	   20	  -‐	  161	  
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sistema	  de	  mensuração	  de	  risco	  de	  crédito	  da	  Caixa	  Econômica	  Federal	  
José	  Henrique	  Mouta	  Araújo	  
Tutela	  provisória	  incidental	  e	  os	  efeitos	  dos	  recursos:	  ponderações	  necessárias	  	   22	  -‐	  13	  
José	  Henrique	  Mouta	  Araújo	  
Os	  títulos	  executivos	  inconstitucionais	  e	  o	  Novo	  CPC:	  reflexões	  necessárias	   24	  -‐	  13	  
José	  Linhares	  Prado	  Neto	  
Recursos	  prematuros	  nos	  Tribunais	  Superiores	   19	  -‐	  197	  
José	  Oswaldo	  Fernandes	  Caldas	  Morone	  
A	  responsabilidade	  civil	  dos	  administradores	  de	  fundos	  de	  investimento	   5	  -‐	  183	  	  
José	  Oswaldo	  Fernandes	  Caldas	  Morone	  
Os	  depósitos	  judiciais	   6	  -‐	  227	  	  
Josiane	  Mendes	  Gomes	  Dias	  Pinto	  
Garantia	  real	  de	  imóveis	  no	  Brasil	   21	  -‐	  213	  
Juliana	  Dal	  Molin	  de	  Oliveira	  Lemos	  e	  Vinicius	  Silva	  Lemos	  
O	  cumprimento	  de	  sentença	  por	  quantia	  certa:	  a	  nova	  relação	  com	  o	  trânsito	  
em	  julgado	  e	  a	  necessidade	  do	  requerimento	  do	  vencedor	   23	  -‐	  81	  	  
Juliana	  Fabião	  Barbeito	  de	  Vasconcellos	  e	  Gustavo	  Madureira	  Fonseca	  
Atividade	  econômica	  e	  serviços	  públicos	  na	  Lei	  13.303/16	  à	  luz	  da	  doutrina	  de	  
Eros	  Grau	   23	  -‐	  35	  	  
Juliana	  Varella	  Barca	  de	  Miranda	  Porto	  
O	  amicus	  curiae	  no	  Recurso	  Extraordinário	   8	  -‐	  121	  	  
Juliana	  Varella	  Barca	  de	  Miranda	  Porto	  
O	  recurso	  extraordinário	  e	  o	  papel	  do	  Senado	  Federal	  no	  controle	  difuso	  de	  
constitucionalidade	   11	  -‐	  103	  
Julio	  Cezar	  Hoffman	  
A	  reforma	  do	  processo	  de	  execução	  e	  os	  reflexos	  na	  "execução	  por	  quantia	  
certa	  contra	  devedor	  solvente"	   4	  -‐	  121	  
Julio	  Cezar	  Hoffman	  
Contratos	  bancários	  eletrônicos	  	  	   3	  -‐	  217	  
Jussara	  Suzi	  Assis	  Borges	  Nasser	  Ferreira	  e	  Iliane	  Rosa	  Pagliarini	  
A	  relevância	  dos	  princípios	  negociais	  no	  descumprimento	  do	  contrato	   8	  -‐	  165	  	  
Karin	  Wietzke	  Brodbeck,	  Diego	  Pedruzzi,	  Diego	  Salazar	  de	  Souza,	  Eduardo	  
Amorim	  de	  Mattos,	  Giane	  Pedrita	  Andrade,	  Gislaine	  Michelon	  e	  Izana	  
Grevenhaven	  
Serviços	  advocatícios,	  Código	  de	  Defesa	  do	  Consumidor	  e	  onerosidade	  
excessiva:	  comentários	  ao	  Recurso	  Especial	  N	  º	  364.168	   8	  -‐	  189	  	  
Karine	  Volpato	  Galvani	  
Considerações	  sobre	  o	  juízo	  de	  admissibilidade	  recursal	  e	  a	  política	  de	  
desafogamento	  dos	  tribunais	  superiores	  

	  
	  

14	  -‐	  85	  
Kazuo	  Nakano,	  Renato	  Cymbalista	  e	  Raquel	  Rolnik	  
Solo	  urbano	  e	  habitação	  de	  interesse	  social:	  a	  questão	  fundiária	  na	  política	  
habitacional	  e	  urbana	  do	  país	   13	  -‐	  123	  
Larissa	  Toledo	  Costa	  
A	  incentivização	  no	  Direito	  do	  Trabalho:	  participação	  nos	  lucros	  e	  resultados	  e	  
utilidades	  de	  caráter	  não	  salarial	   23	  -‐	  165	  
Leandro	  Jacob	  Neto	  
Project	  Finance:	  uma	  solução	  viável	  para	  o	  financiamento	  privado	  da	   17	  -‐	  153	  



ÍNDICES	  
	  

	  	  Revista	  de	  Direito	  da	  ADVOCEF	  	  	  	  	  	  29	  
	  

infraestrutura	  
Lenymara	  Carvalho	  
Ação	  rescisória	  em	  matéria	  constitucional	  e	  a	  aplicação	  da	  Súmula	  343	  do	  STF	   8	  -‐	  147	  	  
Lenymara	  Carvalho	  
Fundamentos	  da	  imunidade	  tributária	  recíproca	  e	  sua	  aplicação	  às	  empresas	  
públicas	  federais	  –	  posicionamento	  do	  Supremo	  Tribunal	  Federal	   12	  -‐	  57	  	  
Leonardo	  da	  Silva	  Greff	  	  
Empresário	  Individual	  e	  a	  EIRELI	  -‐	  Controvérsias	  e	  peculiaridades	   18	  -‐	  131	  
Leonardo	  de	  Menezes	  Curty	  
A	  tributação	  das	  instituições	  financeiras	  pela	  COFINS	  e	  o	  julgamento	  do	  recurso	  
extraordinário	  346.084-‐6/PR	  pelo	  Supremo	  Tribunal	  Federal	   4	  -‐	  267	  
Letícia	  Maracci	  Spanhe	  da	  Silva	  	  
Empresa	  familiar	  e	  planejamento	  sucessório.	   24	  -‐	  315	  
Lisandra	  de	  Andrade	  Pereira	  
O	  Estado	  e	  sua	  responsabilização	  civil	   14	  -‐	  193	  
Lourenço	  Nascimento	  Santos	  Neto	  
Nova	  morfologia	  das	  emendas	  constitucionais	   9	  -‐53	  
Lucas	  Ventura	  Carvalho	  Dias	  
Alguns	  apontamentos	  sobre	  a	  Súmula	  393	  do	  TST	  e	  o	  princípio	  da	  ampla	  
devolutividade	  no	  processo	  do	  trabalho	   8	  -‐	  65	  	  
Lucas	  Ventura	  Carvalho	  Dias	  
Ativismo	  judicial:	  efetivação	  de	  normas	  constitucionais	  ou	  ameaça	  ao	  princípio	  
da	  separação	  dos	  Poderes?	   12	  -‐	  109	  
Lucia	  Elena	  Arantes	  Ferreira	  Bastos	  
Eficácia	  dos	  mecanismos	  de	  repressão	  ao	  insider	  trading	   17	  -‐	  135	  
Luciana	  Buksztejn	  Gomes	  
A	  prenotação	  no	  registro	  de	  imóveis	   13	  -‐	  159	  	  
Luciana	  Buksztejn	  Gomes	  
A	  responsabilidade	  civil	  do	  proprietário	  do	  terreno	  na	  atividade	  de	  
incorporação	  imobiliária	   9	  -‐	  235	  
Luciana	  Buksztejn	  Gomes	  
O	  procedimento	  de	  suscitação	  de	  dúvida	  no	  Registro	  de	  Imóveis	   18	  -‐	  183	  
Luciana	  Buksztejn	  Gomes	  	  
Procedimento	  de	  retificação	  extrajudicial	  –	  Artigos	  212	  e	  213	  da	  Lei	  nº	  
6.015/73	  

	  
10	  -‐	  203	  

Luciana	  Graziela	  Araújo	  Cuoco,	  Maria	  de	  Fátima	  Cavalcante	  Tosini	  e	  Elvira	  
Cruvinel	  Ferreira	  Ventura	  
Políticas	  de	  responsabilidade	  socioambiental	  nos	  bancos:	  indutoras	  do	  
desenvolvimento	  sustentável?	   7	  -‐	  225	  
Luciane	  Martins	  de	  Araújo	  Mascarenhas	  
Fundamentos	  para	  elaboração	  do	  estudo	  de	  impacto	  ambiental	  e	  estudo	  de	  
impacto	  de	  vizinhança	   2	  -‐	  143	  
Luís	  Fernando	  Barbosa	  Pasquini	  
A	  modulação	  dos	  efeitos	  temporais	  no	  controle	  difuso	  de	  constitucionalidade	  

	  
10	  -‐	  79	  	  

Luis	  Gustavo	  Franco	  
Alienação	  fiduciária	  em	  garantia	  prestada	  por	  terceiro	   20	  -‐	  73	  	  
	   18	  -‐	  91	  	  
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Luís	  Gustavo	  Franco	  
Cláusulas	  contratuais	  bancárias	  comerciais	  
Luís	  Gustavo	  Franco	  
Da	  irrelevância	  da	  ordem	  de	  termos	  na	  cláusula	  mandatícia	  para	  receber	  e	  dar	  
quitação	   19	  -‐	  49	  	  
Luis	  Roberto	  Barroso	  
Estado,	  sociedade	  e	  direito:	  diagnósticos	  e	  propostas	  para	  o	  Brasil	   20	  -‐	  13	  
Luiz	  Dellore	  e	  Fernanda	  Tartuce	  
Legal	  aid	  at	  the	  new	  brazilian	  civil	  procedure	   20	  -‐	  375	  
Luiz	  Edson	  Fachin	  
Reformas	  de	  que	  o	  Brasil	  precisa:	  as	  três	  fronteiras	  da	  democracia	  	   20	  -‐	  29	  	  
Luiz	  Fernando	  Padilha	  
Execução	  de	  sentenças	  de	  expurgos	  inflacionários	  do	  FGTS	  -‐	  Uma	  nova	  visão	  
procedimental	   1	  -‐	  151	  
Marcella	  Peixoto	  Smith	  
Dos	  meios	  coercitivos	  e	  das	  medidas	  de	  apoio	  para	  o	  cumprimento	  da	  sentença	  
nas	  obrigações	  de	  fazer	  e	  não	  fazer	   9	  -‐	  113	  
Marcelo	  Augusto	  Mezacasa	  
Os	  fundamentos	  econômicos	  e	  jurídicos	  justificadores	  da	  existência	  do	  instituto	  
do	  tag	  along	  no	  direito	  societário	  brasileiro	   10	  -‐	  227	  	  
Marcelo	  Machado	  Carvalho	  
Responsabilidade	  civil	  ambiental	  indireta	  das	  instituições	  financeiras	  fundada	  
na	  teoria	  do	  risco	  criado	   21	  -‐	  187	  	  
Marcelo	  Oscar	  Silva	  Santos	  
O	  conflito	  entre	  os	  tratados	  internacionais	  e	  o	  ordenamento	  jurídico	  pátrio	   4	  -‐	  169	  	  
Marcelo	  Quevedo	  do	  Amaral	  
A	  comprovação	  de	  titularidade	  na	  execução	  de	  projetos	  com	  recursos	  do	  
Orçamento	  Geral	  da	  União	  -‐	  OGU	   7	  -‐	  149	  	  
Marcelo	  Quevedo	  do	  Amaral	  
A	  fraude	  à	  execução	  após	  o	  advento	  da	  Lei	  nº	  11.382/2006	  	   10	  -‐	  189	  	  
Marcelo	  Quevedo	  do	  Amaral	  
Caixa	  Econômica	  Federal:	  função	  social	  e	  atribuições	  na	  execução	  de	  políticas	  
públicas	  e	  do	  Orçamento	  Geral	  da	  União	   23	  -‐	  105	  
Marcelo	  Quevedo	  do	  Amaral	  
O	  direito	  de	  vizinhança	  e	  o	  registro	  imobiliário	   8	  -‐	  203	  	  
Marcos	  Ulhoa	  Dani	  
Análise	  da	  viabilidade	  de	  cláusula	  coletiva	  autônoma	  no	  que	  tange	  ao	  
estabelecimento	  de	  culpa	  recíproca	  e	  indenização	  de	  20%	  como	  hipótese	  de	  
saque	  do	  FGTS	   15	  -‐	  147	  
Marcos	  Ulhoa	  Dani	  e	  Bárbara	  Bianca	  Sena	  	  
-‐	  Arbitragem	  e	  FGTS,	  como	  um	  direito	  indisponível:	  uma	  perspectiva	  face	  ao	  
Direito	  do	  Trabalho	  e	  à	  Constituição	  Federal	  de	  1988	  

	  
	  

2	  -‐	  109	  
	  
Marcos	  Vinícius	  de	  Andrade	  Ayres	  
O	  perecimento	  dos	  saldos	  (e	  correspondentes	  direitos)	  dos	  depósitos	  
populares	  efetuados	  no	  século	  passado	  

	  
	  
	  

15	  -‐	  81	  	  
Maria	  de	  Fátima	  Cavalcante	  Tosini,	  Elvira	  Cruvinel	  Ferreira	  Ventura	  e	  Luciana	   7	  -‐	  225	  
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Graziela	  Araújo	  Cuoco	  
Políticas	  de	  responsabilidade	  socioambiental	  nos	  bancos:	  indutoras	  do	  
desenvolvimento	  sustentável?	  
Maria	  dos	  Prazeres	  de	  Oliveira	  
Juízo	  de	  admissibilidade	  dos	  recursos	  especial	  e	  extraordinário:	  visão	  geral	  e	  
crítica	   3	  -‐	  15	  
Mariel	  Mayer	  Pilarski	  	  
Tutela	  de	  urgência:	  breves	  considerações	  sobre	  o	  Novo	  Código	  de	  Processo	  
Civil	  e	  o	  de	  1973	   23	  -‐	  231	  
Martiane	  Jaques	  La	  Flor	  
Diálogo	  das	  Fontes	  e	  Direito	  Notarial	  	   20	  -‐109	  
Martiane	  Jaques	  La	  Flor	  
Sociedade	  pós-‐moderna:	  informação	  no	  consumo	  alternativo	   21	  -‐	  167	  	  
Martiane	  Jaques	  La-‐Flor	  
O	  protesto	  extrajudicial	  e	  suas	  inconstitucionalidades	   19	  -‐	  65	  
Marusa	  Freire	  
Economia	  social	  e	  Banco	  Central:	  questões	  legais	  e	  regulatórias	  sobre	  moedas	  
sociais	  como	  instrumentos	  de	  políticas	  públicas	  compatíveis	  com	  a	  política	  
monetária	   5	  -‐	  15	  
Maurício	  de	  Chateaubriand	  Lustosa	  Borges	  Pereira	  e	  Roberta	  Mariana	  Barros	  
de	  Aguiar	  Corrêa	  
A	  (im)	  possibilidade	  de	  cessão	  integral	  de	  contrato	  administrativo	  por	  acordo	  
entre	  particulares	   18	  -‐	  71	  
Maurício	  Veloso	  Queiroz	  e	  Cristiane	  Maria	  Freitas	  de	  Mello	  
Crítica	  ao	  sentido	  de	  unicidade	  sindical	  no	  Estado	  Democrático	  de	  Direito	   22	  -‐	  127	  
Maurílio	  Galvão	  da	  Silva	  Júnior	  
Sanções	  políticas	  tributárias	  contra	  o	  contribuinte	  inadimplente	   21	  -‐	  269	  
Mauro	  Antônio	  Rocha	  
Breve	  estudo	  sobre	  os	  riscos	  e	  consequências	  jurídico-‐patrimoniais	  do	  
subfaturamento	  na	  transação	  imobiliária	   6	  -‐	  259	  
Mauro	  Antônio	  Rocha	  	  
Da	  regularização	  do	  condomínio	  horizontal	  constituído	  em	  fraude	  à	  lei	  de	  
parcelamento	  do	  solo	  e	  da	  averbação	  de	  construção	  excedente	  e	  diversa	  do	  
projeto	  original	   3	  -‐	  199	  
Mauro	  Antônio	  Rocha	  
Desvendando	  a	  alienação	  fiduciária	  de	  bem	  imóvel.	  Anotações	  e	  provocações	  a	  
respeito	  da	  aplicação	  do	  Código	  de	  Defesa	  do	  Consumidor,	  do	  recebimento	  da	  
dívida	  após	  o	  decurso	  da	  mora	  e	  da	  quitação	  mútua	  no	  negócio	  fiduciário	   23	  -‐	  279	  	  
Nadialice	  Francischini	  de	  Souza	  e	  Vinicius	  Cardona	  Franca	  	  
A	  influência	  dos	  preconceitos	  no	  processo	  de	  interpretação	  e	  aplicação	  da	  
norma	  jurídica	  

	  
	  

12	  -‐	  219	  
Nanaidê	  Fidalgo	  Souza	  
Medicamentos	  com	  isonomia	   19	  -‐	  263	  	  
Nara	  Fernandes	  Bordignon	  e	  Susan	  Emily	  Iancoski	  Soeiro	  
A	  crise	  econômica	  europeia	  e	  as	  transformações	  na	  organização	  do	  trabalho	  
francês	   18	  -‐	  255	  
Oscar	  Krost	  	   22	  -‐	  113	  
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O	  trabalho	  em	  “facções”	  do	  ramo	  têxtil/vestuário	  em	  Blumenau/SC:	  um	  estudo	  
de	  caso	  sobre	  saúde	  e	  adoecimento	  	  
Paulo	  Franco	  Lustosa	  
O	  paradoxo	  das	  astreintes	   6	  -‐	  139	  
Pedro	  Araújo	  e	  Solange	  Gonçalves	  Dias	  
O	  novo	  marco	  legal	  nacional	  da	  regularização	  fundiária:	  possibilidades	  e	  
limitações	  da	  atuação	  do	  Poder	  Público	   15	  -‐	  55	  
Pedro	  Jorge	  Santana	  Pereira	  
O	  princípio	  da	  justiça	  formal	  na	  justificação	  das	  decisões	  jurídicas:	  
considerações	  acerca	  da	  formação	  e	  aplicação	  dos	  precedentes	  jurisprudenciais	  
sob	  a	  forma	  de	  direito	  sumular	   15	  -‐33	  
Raquel	  Rolnik,	  Renato	  Cymbalista	  e	  Kazuo	  Nakano	  
Solo	  urbano	  e	  habitação	  de	  interesse	  social:	  a	  questão	  fundiária	  na	  política	  
habitacional	  e	  urbana	  do	  país	   13	  -‐	  123	  
Rayner	  d’Almeida	  Rodrigues	  
Os	  limites	  da	  negociação	  coletiva	  no	  Direito	  do	  Trabalho	   12	  -‐	  13	  
Rayner	  d'Almeida	  Rodrigues	  
A	  regulamentação	  jurídica	  dos	  fundos	  de	  investimento	  imobiliário	   20	  -‐	  259	  	  
Reinaldo	  Cordeiro	  Neto	  
O	  ISS	  e	  os	  serviços	  notariais:	  proposta	  de	  leitura	  do	  artigo	  236	  da	  Constituição,	  
a	  partir	  do	  julgamento	  da	  ADI	  3089	  pelo	  STF	   7	  -‐	  121	  
Reis	  Friede	  
Do	  periculum	  in	  mora	  inverso	  (reverso)	   19	  -‐	  89	  	  
Renan	  Teixeira	  Sobreiro	  e	  Éder	  Maurício	  Pezzi	  López	  
Medidas	  investigativas	  no	  âmbito	  do	  processo	  civil	  -‐	  limites	  e	  possibilidades	  de	  
produção	  de	  prova	   17	  -‐	  93	  	  
Renato	  Cymbalista,	  Raquel	  Rolnik	  e	  Kazuo	  Nakano	  
Solo	  urbano	  e	  habitação	  de	  interesse	  social:	  a	  questão	  fundiária	  na	  política	  
habitacional	  e	  urbana	  do	  país	   13	  -‐	  123	  
Renato	  Luiz	  Harmi	  Hino	  
Fraude	  à	  execução,	  Súmula	  375	  do	  Superior	  Tribunal	  de	  Justiça	  e	  artigo	  615-‐A	  
do	  Código	  de	  Processo	  Civil	   17	  -‐	  171	  
Ricardo	  Libel	  Waldmann	  e	  Cláudio	  Gehrke	  Brandão	  
Pesquisa,	  diagnósticos	  genéticos	  e	  propriedade	  intelectual	   21	  -‐	  115	  	  
Ricardo	  Tavares	  Baraviera	  
Da	  aplicação	  dos	  precedentes	  jurisprudenciais	   10	  -‐	  135	  
Roberta	  Mariana	  Barros	  de	  Aguiar	  Corrêa	  e	  Maurício	  de	  Chateaubriand	  
Lustosa	  Borges	  Pereira	  
A	  (im)	  possibilidade	  de	  cessão	  integral	  de	  contrato	  administrativo	  por	  acordo	  
entre	  particulares	  

	  
	  
	  

18	  -‐	  71	  	  
Roberto	  Carlos	  Martins	  Pires	  
O	  prequestionamento	  nos	  Recurso	  Especial	  e	  Extraordinário	   1	  -‐	  43	  
	  
Rogéria	  Dotti	  	  
Precedentes	  judiciais	  e	  antecipação:	  a	  tutela	  da	  evidência	  no	  novo	  CPC	  

	  
	  

21	  -‐	  59	  	  
Rogério	  Spanhe	  da	  Silva	  
O	  controle	  judicial	  do	  princípio	  da	  eficiência	  administrativa	   12	  -‐	  149	  	  
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Ronaldo	  E.	  Scarponi	  Júnior	  
A	  Súmula	  331	  do	  TST	  e	  a	  responsabilidade	  da	  Administração	  Pública	   14	  -‐	  47	  	  
Ruy	  Alves	  Henriques	  Filho	  e	  Wlademir	  Roberto	  Vieira	  Junior	  	  
O	  processo	  civil	  e	  os	  mecanismos	  de	  pacificação	  social	  em	  massa	   23	  -‐	  55	  
Ruy	  Telles	  de	  Borborema	  Neto	  
Políticas	  públicas	  ambientais:	  uma	  reflexão	  teórico-‐conceitual	  para	  o	  seu	  
regime	  jurídico	  no	  Brasil	   3	  -‐	  135	  
Shandor	  Portella	  Lourenço	  
A	  Jurisdição	  como	  atividade	  garantidora	  da	  cidadania:	  uma	  reflexão	  sobre	  a	  
missão	  social	  do	  Poder	  Judiciário	  na	  ordem	  democrática	   2	  -‐	  11	  
Shandor	  Portella	  Lourenço	  
O	  empresário	  e	  a	  teoria	  subjetiva	  moderna	   16	  -‐	  43	  
Simone	  Klitzke	  
Exercício	  da	  competência	  para	  criar	  tributos:	  dever	  constitucional?	   11	  -‐	  193	  
Solange	  Gonçalves	  Dias	  e	  Pedro	  Araújo	  
O	  novo	  marco	  legal	  nacional	  da	  regularização	  fundiária:	  possibilidades	  e	  
limitações	  da	  atuação	  do	  Poder	  Público	   15	  -‐	  55	  	  
Susan	  Emily	  Iancoski	  Soeiro	  e	  Nara	  Fernandes	  Bordignon	  
A	  crise	  econômica	  europeia	  e	  as	  transformações	  na	  organização	  do	  trabalho	  
francês	   18	  -‐	  255	  
Thiago	  Linhares	  Paim	  Costa	  
A	  apreciação	  do	  ônus	  da	  prova	  no	  processo	  do	  trabalho	  e	  o	  Princípio	  In	  Dubio,	  
Pro	  Operario	   1	  -‐	  81	  
Thiago	  Marques	  de	  Araújo	  
Constituição	  de	  garantias	  por	  meio	  de	  penhor	  ou	  alienação	  fiduciária	  de	  ações	  
diante	  dos	  efeitos	  da	  recuperação	  judicial	  em	  operações	  de	  Project	  finance.	   24	  -‐	  299	  
Tiago	  Neder	  Barroca	  e	  Carolina	  Mello	  Suave	  
Apontamentos	  sobre	  Regiões	  Metropolitanas	  e	  o	  Estatuto	  das	  Metrópoles	   24	  –	  259	  	  
Tiago	  de	  Sampaio	  Viegas	  Costa	  
Competência	  da	  Justiça	  do	  Trabalho	  para	  o	  julgamento	  de	  questões	  
envolvendo	  servidores	  estatutários	  e	  o	  Poder	  Público	  diante	  da	  Emenda	  
Constitucional	  nº.	  45/2004	   6	  -‐	  89	  
Vera	  Regina	  Hippler	  
Responsabilidade	  compartilhada	  pelo	  ciclo	  de	  vida	  do	  produto	  prevista	  na	  Lei	  
nº	  12.305/2010	  –	  Política	  Nacional	  de	  Resíduos	  Sólidos	  –	  repercussões	  na	  
responsabilidade	  pós-‐consumo	   19	  -‐	  13	  
Veronica	  Torri	  
Globalização	  e	  regulação	  econômica	   6	  -‐	  193	  
Victor	  de	  Almeida	  Conselvan	  
Ensaio	  crítico	  do	  Direito	  Civil	  –	  rompimento	  com	  os	  dogmas	  da	  prescrição	  e	  
decadência	  –	  ponte	  para	  construção	  de	  um	  novo	  paradigma	  jurídico	  –	  
mitigação	  dos	  institutos	  

	  
	  
	  

11	  –	  49	  	  
	  
Vilson	  Marcelo	  Malchow	  Vedana	  
As	  principais	  inovações	  da	  Nova	  Lei	  de	  Recuperação	  Empresarial	  e	  Falências	  
(Lei	  nº	  11.101/05)	  

	  
	  

2	  –	  203	  
Vinicius	  Cardona	  Franca	   9	  -‐13	  
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A	  reafirmação	  do	  direito	  na	  transição	  pós-‐moderna:	  um	  excurso	  pelo	  
pensamento	  de	  Boaventura	  de	  Sousa	  Santos	  
Vinicius	  Cardona	  Franca	  
Direitos	  fundamentais,	  relações	  de	  trabalho	  e	  capitalismo	  tardio	   7	  -‐	  45	  	  
Vinicius	  Cardona	  Franca	  
Princípio	  do	  devido	  processo	  legal	  e	  sua	  aplicabilidade	  horizontal	   10	  -‐	  109	  
Vinicius	  Cardona	  Franca	  e	  Nadialice	  Francischini	  de	  Souza	  
A	  influência	  dos	  preconceitos	  no	  processo	  de	  interpretação	  e	  aplicação	  da	  
norma	  jurídica	   12	  -‐	  219	  	  
Vinicius	  Nogueira	  Cavalcanti	  
O	  papel	  dos	  pareceres	  jurídicos	  na	  propagação	  dos	  direitos	  humanos	   24	  -‐	  281	  
Vinicius	  Silva	  Lemos	  
Distinguishing	  e	  o	  pedido	  de	  distinção:	  as	  convergências	  e	  divergências	  entre	  
os	  institutos	  no	  Novo	  Código	  de	  Processo	  Civil	  	   22	  -‐	  31	  
Vinicius	  Silva	  Lemos	  
Os	  precedentes	  judiciais	  e	  suas	  técnicas	  de	  superação	  no	  novo	  Código	  de	  
Processo	  Civil	   21	  -‐	  77	  
Vinicius	  Silva	  Lemos	  e	  Juliana	  Dal	  Molin	  de	  Oliveira	  Lemos	  
O	  cumprimento	  de	  sentença	  por	  quantia	  certa:	  a	  nova	  relação	  com	  o	  trânsito	  
em	  julgado	  e	  a	  necessidade	  do	  requerimento	  do	  vencedor	   23	  -‐	  81	  	  
Vinicius	  Silva	  Lemos	  
Os	  aspectos	  gerais	  do	  agravo	  interno	  no	  Novo	  Código	  de	  Processo	  Civil	   24	  -‐	  67	  
Vívian	  Daniele	  Corrêa	  Pereira	  
Ação	  de	  consignação	  em	  pagamento	  e	  seus	  efeitos	  nos	  contratos	  de	  mútuo	  
habitacional	   11	  -‐	  127	  
Volnir	  Cardoso	  Aragão	  
Da	  ação	  Monitória	  -‐	   1	  -‐	  11	  
Wilson	  de	  Souza	  Malcher	  
A	  antecipação	  de	  tutela	  na	  ação	  coletiva	   17	  -‐	  61	  	  
Wilson	  de	  Souza	  Malcher	  
A	  legitimação	  para	  agir	  nas	  ações	  coletivas	  –	  um	  panorama	  comparativo	  das	  
legislações	  espanhola	  e	  brasileira	   6	  -‐	  43	  
Wilson	  de	  Souza	  Malcher	  
A	  prova	  no	  processo	  coletivo	   18	  -‐	  197	  	  
Wilson	  de	  Souza	  Malcher	  
A	  recorribilidade	  da	  decisão	  arbitral	  na	  atual	  lei	  de	  arbitragem	  portuguesa	   4	  -‐	  83	  
Wilson	  de	  Souza	  Malcher	  
Aspectos	  processuais	  do	  novo	  Código	  da	  Insolvência	  e	  da	  Recuperação	  de	  
Empresas	  de	  Portugal	   5	  -‐	  131	  
Wilson	  de	  Souza	  Malcher	  
Aspectos	  sociológicos	  e	  jurídicos	  acerca	  do	  trabalho	  do	  menor	   3	  -‐	  113	  
	  
	  
Wilson	  de	  Souza	  Malcher	  
Execução	  provisória	  no	  processo	  civil:	  uma	  análise	  comparativa	  entre	  o	  direito	  
espanhol	  e	  o	  direito	  brasileiro	  a	  partir	  da	  Lei	  nº	  11.232/2005	  

	  
	  
	  
	  

9	  -‐	  147	  
Wilson	  de	  Souza	  Malcher	  	   10	  -‐	  149	  	  
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O	  abuso	  processual	  
Wilson	  de	  Souza	  Malcher	  
O	  advogado	  empregado,	  o	  mais	  novo	  infoproletário	   20	  -‐	  351	  
Wilson	  de	  Souza	  Malcher	  
	  O	  processo	  monitório	  –	  um	  estudo	  comparado	  das	  legislações	  espanhola	  e	  
brasileira	  

	  
	  

8	  -‐	  93	  
Wilson	  de	  Souza	  Malcher	  
Um	  novo	  olhar	  sobre	  os	  embargos	  de	  declaração	  à	  luz	  do	  Novo	  CPC	   24	  -‐	  35	  
Wlademir	  Roberto	  Vieira	  Junior	  e	  Ruy	  Alves	  Henriques	  Filho	  
O	  processo	  civil	  e	  os	  mecanismos	  de	  pacificação	  social	  em	  massa	   23	  -‐	  55	  
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ÍNDICE	  ALFABÉTICO	  REMISSIVO	  POR	  PALAVRAS	  CHAVE	  

	  

	  

	  

Ação	  Monitória	   1	  -‐	  11	  
-‐	  questões	  controvertidas	   	  
Abuso	  processual	   10	  -‐	  149	  
-‐	  processo	   	  
-‐	  limite	   	  
-‐	  ilícito	   	  
Ação	  Coletiva	   17	  -‐	  61	  
-‐	  antecipação	  de	  tutela	   	  
-‐	  urgência	   	  
-‐	  processo	  coletivo	   	  
Ação	  Rescisória	   10	  -‐	  169	  	  
-‐	  violação	   	  
-‐	  literal	   	  
-‐	  lei	   	  
Ação	  Revisional	   6	  -‐	  169	  	  
-‐	  execução	   	  
-‐	  prescrição	   	  
-‐	  embargos	   	  
Ações	  Coletivas	   3	  -‐	  45	  
-‐	  legitimidade	  ativa	   	  
Advocacia	  em	  estatais	   23	  -‐	  201	  
-‐	  administração	  pública	   	  
-‐	  controle	  interno	   	  
-‐	  Código	  de	  ética	  e	  disciplina	  da	  OAB	   	  
Advogado	  empregado	   18	  -‐	  279	  
-‐	  emprego	  público	   	  
-‐	  estabilidade	  diferenciada	   	  
	  carga	  de	  trabalho	   	  
Advogado	  empregado	   20	  -‐	  351	  
-‐	  informatização	   	  
-‐	  processo	  eletrônico	   	  
-‐	  histórico	   	  
-‐	  realidade	  atual	   	  
-‐	  infoproletário	   	  
Advogado	  empregado	   24	  –	  95	  	  
-‐	  CEF	   	  
-‐	  natureza	  jurídica	   	  
-‐	  função	  essencial	  à	  justiça	   	  
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Advogado	  empregado	   24	  –	  233	  	  
-‐	  advogado	   	  
-‐	  banco	   	  
-‐	  hora	  extra	   	  
Agravo	  interno	   24	  -‐	  67	  
-‐	  decisão	  monocrática	   	  
-‐	  fundamentação	   	  
-‐	  novidades	  procedimentais	   	  
Alienação	  Fiduciária	   15	  -‐	  101	  
-‐	  processo	  civil	   	  
-‐	  penhora	  de	  direitos	   	  
-‐	  embargos	  de	  terceiros	   	  
Alienação	  Fiduciária	   20	  -‐	  73	  
-‐	  garantias	   	  
-‐	  prestação	  por	  terceiros	   	  
-‐	  possibilidade	  jurídica	   	  
Alienação	  Fiduciária	   21	  -‐213	  
Alienação	  Fiduciária	   22	  -‐	  279	  
-‐	  financiamento	  imobiliário	   	  
-‐	  parcelamento	  do	  preço	   	  
-‐	  direito	  do	  consumidor	   	  
-‐	  prestação	  de	  contas	   	  
Arbitragem	   2	  -‐	  109	  	  
Arbitragem	   4	  -‐	  83	  	  
-‐	  decisão	  arbitral	   	  
-‐	  sistema	  recursal	  português	   	  
-‐	  recorribilidade	  da	  decisão	  arbitral	   	  
Aristóteles	   12	  -‐	  15	  
-‐	  Justiça	   	  

-‐	  Razão	  prática	   	  
Astreinte	   6	  -‐	  139	  	  
-‐	  multa	  coercitiva	   	  
-‐	  enriquecimento	  sem	  causa	   	  
-‐	  danos	  moratórios	   	  
Ativismo	  judicial	   12	  -‐	  109	  
-‐	  separação	  dos	  poderes	   	  
-‐	  normas	  constitucionais	   	  
Atos	  negociais	   24	  -‐	  111	  
-‐	  negócios	  jurídicos	   	  
-‐	  manifestação	  da	  vontade	   	  
-‐	  teorias	   	  
-‐	  formação	   	  
BacenJud	   16	  -‐	  27	  
-‐	  execução	  civil	   	  
-‐	  satisfação	  do	  credor	   	  
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-‐	  penhora	  on	  line	   	  
-‐	  impenhorabilidade	   	  
Bancos	  estatais	  brasileiros	   22	  -‐	  79	  	  
-‐	  conglomerados	  e	  bancos	   	  
-‐	  parcerias	  Lei	  nº	  11.908/09	   	  
-‐	  inaplicabilidade	  da	  lei	  de	  Licitações	   	  
Boa-‐fé	  objetiva	   16	  -‐	  15	  
-‐	  direito	  civil	  constitucional	   	  
-‐	  cláusulas	  gerais	   	  
-‐	  deveres	  anexos	   	  
-‐	  abuso	  de	  direito	   	  
Caixa	  Econômica	  Federal	   23	  -‐	  105	  
-‐	  instituição	  financeira	   	  
-‐	  agente	  de	  políticas	  públicas	   	  
-‐	  princípios	  constitucionais	  da	  ordem	  econômica	   	  
-‐	  atuação	  dos	  bancos	  públicos	   	  
Capitalização	  de	  juros	   6	  -‐	  269	  	  
-‐	  anatocismo	   	  
-‐	  mútuo	  habitacional	   	  
-‐	  usura	   	  
Certificação	  Digital	   1	  -‐	  67	  	  
-‐	  Procuração	   	  
-‐	  Contrato	   	  
-‐	  Segurança	   	  
Certificação	  ISO	   23	  -‐	  181	  
-‐	  licitação	   	  
-‐	  direito	  administrativo	  global	   	  
-‐	  habilitação	   	  
Cessão	  Fiduciária	   19	  -‐	  153	  
-‐	  direito	  empresarial	   	  
-‐	  recuperação	  judicial	   	  
-‐	  direitos	  creditórios	   	  
Cidade	   1	  -‐	  199	  
-‐	  propriedade	   	  
-‐	  função	  social	   	  
Código	  Civil	  Brasileiro	   21	  -‐	  287	  
-‐	  negócios	  jurídicos	   	  
-‐	  declaração	  de	  vontade	   	  
-‐	  reserva	  mental	   	  
Código	  de	  Processo	  Civil	   17	  -‐	  121	  
-‐	  projeto	  de	  lei	  do	  novo	  CPC	   	  
-‐	  diretrizes	  fundamentais	   	  
-‐	  valorização	  do	  precedente	  judicial	   	  
-‐	  justiça	  consensual	   	  
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-‐	  métodos	  alternativos	  de	  solução	  de	  conflitos	   	  
Código	  de	  Processo	  Civil	   21	  -‐	  13	  
-‐	  primazia	  da	  resolução	  do	  mérito	   	  
-‐	  direito	  fundamental	   	  
-‐	  jurisprudência	  defensiva	   	  
-‐	  princípios	  do	  processo	  civil	   	  
Código	  de	  Processo	  Civil	   21	  -‐	  25	  
-‐	  processo	  civil	   	  
-‐	  procedimentos	  simplificados	  e	  flexibilizados	   	  
Código	  de	  Processo	  Civil	   21	  -‐	  51	  
-‐	  processo	  civil	   	  
-‐	  julgamento	   	  
-‐	  jurisprudência	   	  
-‐	  precedentes	  judiciais	   	  
Código	  de	  Processo	  Civil	   21	  -‐	  77	  
-‐	  precedente	  judicial	   	  
-‐	  sistema	   	  
-‐	  novo	  CPC	   	  
-‐	  aplicação	  de	  precedentes	   	  
Código	  de	  Processo	  Civil	   21	  -‐	  95	  
-‐	  Código	  de	  Processo	  Civil	  de	  1973	   	  
-‐	  Código	  de	  Processo	  Civil	  de	  2015	   	  
-‐	  execução	  por	  quantia	  certa	  contra	  devedor	  solvente	   	  
-‐	  análise	  dos	  artigos	  dos	  estatutos	  processuais	   	  
Código	  de	  Processo	  Civil	   22	  -‐	  13	  
-‐	  pronunciamentos	  provisórios	   	  
-‐	  recursos	  cabíveis	   	  
-‐	  efeito	  suspensivo	   	  
Código	  de	  Processo	  Civil	   22	  -‐	  31	  
-‐	  distinguishing	   	  
-‐	  decisão	  de	  afetação	   	  
-‐	  precedentes	  judiciais	   	  
-‐	  pedido	  de	  distinção	   	  
Código	  de	  Processo	  Civil	   22	  -‐	  245	  
-‐	  tutela	  de	  urgência	   	  
-‐	  tutela	  antecipada	  e	  cautelar	   	  
-‐	  tutela	  de	  evidência	   	  
-‐	  procedimentos	  	   	  
COFINS	   4	  -‐	  267	  	  
-‐	  instituições	  financeiras	   	  
-‐	  RE	  346084-‐6	   	  
-‐	  receita	  bruta	   	  
-‐	  faturamento	   	  
Coisa	  julgada	   8	  -‐	  147	  	  
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-‐	  ação	  rescisória	   	  
-‐	  súmula	  343	  do	  STF	   	  
-‐	  força	  normativa	  da	  Constituição	   	  
Coisa	  julgada	   4	  -‐	  53	  
-‐	  inconstitucional	   	  
-‐	  relativização	   	  
-‐	  segurança	  jurídica	   	  
Coisa	  julgada	  material	   6	  -‐	  75	  	  
-‐	  ação	   	  
-‐	  condições	  da	  ação	   	  
-‐	  elementos	  da	  ação	   	  
Common	  Law	  e	  Civil	  Law	   17	  -‐	  45	  
-‐	  direito	  consuetudinário	   	  
-‐	  direito	  processual	   	  
Condomínio	   22	  -‐	  195	  
-‐	  condômino	  antissocial	   	  
-‐	  propriedade	  horizontal	   	  
-‐	  exclusão	   	  
-‐	  parágrafo	  único	  do	  art.	  1337	  do	  Código	  Civil	   	  
Consignação	  em	  pagamento	   11	  -‐	  127	  
-‐	  mútuo	  habitacional	   	  
-‐	  ação	  revisional	   	  
Constitucionalidade	   10	  -‐	  79	  	  
-‐	  controle	  difuso	  da	  constitucionalidade	   	  
-‐	  efeitos	  temporais	   	  
-‐	  modulação	   	  
-‐	  possibilidade	   	  
Contrato	   8	  -‐	  165	  
-‐	  cláusulas	  gerais	   	  
-‐	  boa-‐fé	   	  
-‐	  descumprimento	  do	  contrato	   	  
Contrato	  administrativo	   18	  -‐	  71	  	  
-‐	  cessão	  de	  contrato	  administrativo	  entre	  particulares	   	  
-‐	  princípio	  da	  vinculação	  ao	  edital	   	  
-‐	  impossibilidade	  como	  regra	   	  
-‐	  jurisprudência	  do	  Tribunal	  de	  Contas	  da	  União	   	  
Contrato	  de	  trabalho	   5	  -‐	  95	  
-‐	  aposentadoria	  espontânea	   	  
-‐	  efeitos	   	  
-‐	  indefinição	  legal	   	  
Contratos	  bancários	  eletrônicos	   3	  -‐	  217	  
Contratos	  incompletos	   21	  -‐	  239	  
-‐	  análise	  econômica	  do	  direito	   	  
-‐	  assimetria	  das	  informações	   	  
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-‐	  eficiência	  negocial	   	  
Controle	  Jurisdicional	   11	  -‐	  79	  	  
-‐	  mérito	  administrativo	   	  
-‐	  princípios	  administrativos	   	  
-‐	  discricionariedade	  administrativo	   	  
Convenção	  156	  da	  OIT	   18	  -‐	  319	  	  
-‐	  responsabilidades	  familiares	   	  
-‐	  legislação	  trabalhista	   	  
-‐	  impactos	   	  
Crise	  econômica	  europeia	   18	  -‐	  255	  
-‐	  transformações	  na	  organização	  do	  trabalho	   	  
-‐	  flexibilidade	   	  
-‐	  flexissegurança	   	  
Cultura	   12	  -‐	  149	  	  
-‐	  direito	  à	  cultura	   	  
-‐	  direitos	  humanos	   	  
-‐	  direitos	  fundamentais	   	  
Dano	  Moral	   19	  –	  127	  
-‐	  peculiaridades	  do	  instituto	   	  
-‐	  abordagens	   	  
-‐	  fundamentos	   	  
Depósito	  Judicial	   6	  -‐	  227	  
-‐	  Caixa	  Econômica	  Federal	   	  
-‐	  bancos	  oficiais	   	  
Depósito	  Judicial	   7	  -‐	  163	  
-‐	  taxa	  Selic	   	  
-‐	  juros	   	  
-‐	  correção	  monetária	   	  
Depósito	  recursal	   2	  -‐	  69	  	  
-‐	  finalidade	   	  
-‐	  cabimento	   	  
-‐	  forma	   	  
Depósitos	  populares	   15	  -‐	  81	  
-‐	  perecimento	  de	  fato	  e	  de	  direito	   	  
-‐	  inflação	   	  
-‐	  prescrição	   	  
Desconsideração	  da	  pessoa	  jurídica	   19	  -‐	  179	  
-‐	  evolução	  histórica	  dos	  tipos	  societários	   	  
-‐	  imputação	  de	  responsabilidade	  aos	  sócios	   	  
-‐	  aquisição	  de	  posição	  de	  controle	  social	   	  
Desconsideração	  inversa	  da	  pessoa	  jurídica	   21	  -‐	  139	  
-‐	  disregard	  doctrine	   	  
-‐	  jurisprudência	  brasileira	   	  
Desenvolvimento	  nacional	   13	  -‐	  175	  
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-‐	  promoção	  do	  desenvolvimento	  nacional	   	  
-‐	  principio	  da	  isonomia	   	  
-‐	  relativização	   	  
-‐	  vantagens	  na	  aquisição	  de	  produtos	  ou	  serviços	  nacionais	  
-‐	  Lei	  nº	  12.349/2010	   	  
Desvio	  de	  finalidade	   4	  -‐	  189	  
-‐	  desvio	  de	  poder	   	  
-‐	  improbidade	  administrativa	   	  
Direito	  à	  informação	   21	  -‐	  167	  	  
-‐	  consumidor	   	  
-‐	  direito	  fundamental	  à	  informação	   	  
-‐	  veganismo	   	  
-‐	  princípio	  da	  publicidade	   	  
Direito	  Ambiental	   3	  -‐	  135	  
-‐	  políticas	  públicas	   	  
-‐	  direito	  público	   	  
-‐	  administração	  pública	   	  
Direito	  Ambiental	   4	  -‐	  289	  	  
-‐	  instituições	  financeiras	   	  
-‐	  responsabilidade	  socioambiental	   	  
-‐	  danos	  ambientais	   	  
Direito	  Ambiental	   18	  -‐	  237	  
-‐	  área	  de	  preservação	  permanente	   	  
-‐	  função	  de	  preservação	  ambiental	   	  
-‐	  competência	  legislativa	   	  
Direito	  Ambiental	   21	  -‐	  187	  
-‐	  instituições	  financeiras	   	  
-‐	  poluidor	  indireto	   	  
-‐	  teoria	  do	  risco	   	  
Direito	  Ambiental	   23	  -‐	  13	  
-‐	  caso	  de	  Mariana	  (MG)	   	  
-‐	  vulnerabilidade	  social	   	  
-‐	  barragem	  do	  Fundão	   	  
Direito	  Autoral	   9	  -‐	  171	  
-‐	  ineficácia	  da	  tutela	  jurídica	   	  
-‐	  anacronismo	  legal	   	  
-‐	  propriedade	  intelectual	   	  
Direito	  Autoral	   10	  -‐	  13	  
-‐	  Lei	  nº	  9.610/98	   	  
-‐	  ineficácia	   	  
-‐	  conflito	  entre	  faticidade	  e	  validade	   	  
-‐	  efetivação	  da	  tutela	  jurídica	   	  
-‐	  Jungen	  Habermas	   	  
-‐	  teoria	  do	  agir	  comunicativo	   	  
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-‐	  ação	  comunicativa	   	  
-‐	  consenso	   	  
Direito	  Autoral-‐Constitucional	   12	  -‐	  103	  
-‐	  função	  social	   	  
-‐	  direito	  à	  cultura	   	  
-‐	  ponderação	  de	  interesses	  fundamentais	   	  
Direito	  Bancário	   18	  -‐	  91	  	  
-‐	  contratos	  comerciais	   	  
-‐	  cláusulas	  contratuais	   	  
-‐	  interpretação	  jurisprudencial	   	  
Direito	  Comercial	   16	  -‐	  43	  
-‐	  teorias	  do	  Direito	  Comercial	   	  
-‐	  empresário	   	  
-‐	  empresa	   	  
Direito	  de	  Família	   22	  -‐	  221	  
-‐	  casamento	   	  
-‐	  fidelidade	   	  
-‐	  limites	  do	  direito	   	  
Direito	  de	  Vizinhança	   8	  -‐	  203	  
-‐	  registro	  imobiliário	   	  
-‐	  limitação	  à	  propriedade	   	  
-‐	  servidão	  administrativa	   	  
-‐	  servidão	  predial	   	  
Direito	  do	  Consumidor	   20	  -‐	  305	  
-‐	  consumismo	   	  
-‐	  sofrimento	  psíquico	   	  
-‐	  liberdade	  de	  expressão	   	  
-‐	  propaganda	   	  
Direitos	  Humanos	   24	  -‐	  281	  
-‐	  administração	  pública	   	  
-‐	  controle	   	  
-‐	  pareceres	  jurídicos	   	  
-‐	  educação	  em	  direitos	  humanos	   	  
Direito	  Penal	   24	  -‐	  145	  
-‐	  drogas	   	  
-‐	  mal	  moral	   	  
-‐	  limites	  do	  Direito	  	   	  
Direito	  do	  Trabalho	   12	  -‐	  13	  
-‐	  negociação	  coletiva	   	  
-‐	  limites	   	  
Direito	  do	  Trabalho	   13	  -‐	  189	  
-‐	  concurso	  público	   	  
-‐	  princípio	  de	  proteção	  ao	  hipossuficiente	   	  
-‐	  relativização	   	  
Direito	  do	  Trabalho	   16	  -‐	  59	  	  
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-‐	  igualdade	   	  
-‐	  homem	   	  
-‐	  mulher	   	  
-‐	  art.	  384	  da	  CLT	   	  
Direito	  do	  Trabalho	   23	  -‐	  165	  
-‐	  incentivos	   	  
-‐	  utilidades	  de	  caráter	  não	  salarial	   	  
-‐	  participação	  nos	  lucros	  e	  resultados	   	  
Direito	  homoafetivo	   18	  -‐	  51	  
-‐	  direito	  imobiliário	   	  
-‐	  regime	  de	  bens	   	  
-‐	  outorga	  conjugal	   	  
Direito	  Notarial	   20	  -‐	  109	  
-‐	  diálogo	  das	  fontes	   	  
-‐	  tabelião	   	  
-‐	  portador	  de	  deficiência	   	  
Direito	  processual	  do	  trabalho	   1	  -‐	  103	  
-‐	  instrumentalidade	  do	  processo	   	  
-‐	  agravo	  interno	   	  
-‐	  recurso	  de	  revista	   	  
Direito	  processual	  do	  trabalho	   18	  -‐	  303	  
-‐	  execução	  trabalhista	   	  
-‐	  art.	  475-‐J	  do	  Código	  de	  Processo	  Civil	   	  
-‐	  multa	   	  
Direito	  Societário	   10	  -‐	  227	  
-‐	  alienação	  de	  controle	   	  
-‐	  'tag	  along'	   	  
Direito	  Socioambiental	   1	  -‐	  185	  
-‐	  propriedade	  intelectual	   	  
-‐	  biopirataria	   	  
-‐	  patrimônio	  genético	   	  
Direito	  Tributário	   21	  -‐	  269	  
-‐	  sanções	  políticas	   	  
-‐	  contribuinte	  inadimplente	   	  
-‐	  vedação	  constitucional	   	  
Direitos	  da	  Personalidade	   20	  -‐	  271	  
-‐	  prevenção	  do	  ilícito	   	  
-‐	  efetividade	  processual	   	  
-‐	  instrumentalidade	  do	  processo	   	  
Direitos	  Fundamentais	   10	  -‐	  109	  
-‐	  Processo	   	  
-‐	  'Due	  process	  of	  law'	   	  
-‐	  Constituição	   	  
-‐	  fato	  jurídico	   	  
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-‐	  teoria	  dos	  princípios	   	  
-‐	  ponderação	   	  
Economia	  Social	   5	  -‐	  15	  
-‐	  Banco	  Central	   	  
-‐	  políticas	  públicas	   	  
-‐	  política	  monetária	   	  
EIRELI	   18	  -‐	  131	  
-‐	  personalidade	  jurídica	   	  
-‐	  empresário	  individual	   	  
-‐	  afetação	  patrimonial	   	  
Embargos	  de	  declaração	   17	  -‐	  81	  
-‐	  efeito	  suspensivo	   	  
-‐	  possibilidade	   	  
-‐	  direito	  fundamental	  à	  motivação	  das	  decisões	   	  
Embargos	  de	  declaração	   24	  -‐	  35	  
-‐	  cabimento	   	  
-‐	  fundamentação	   	  
-‐	  omissão	   	  
Embargos	  de	  declaração	   24	  -‐	  127	  
-‐	  Efeitos	   	  
-‐	  Novo	  CPC	   	  
-‐	  alterações	  normativas	   	  
Emendas	  Constitucionais	   9	  -‐	  53	  
-‐	  nova	  morfologia	  das	  emendas	  constitucionais	   	  
-‐	  perspectivas	  históricas	   	  
-‐	  pós-‐positivismo	   	  
-‐	  decisões	  do	  Supremo	  Tribunal	  Federal	   	  
Empregado	  Público	   20	  -‐	  329	  
-‐	  requisição	  e	  cessão	  eleitoral	   	  
-‐	  princípio	  da	  legalidade	   	  
-‐	  poder	  regulamentar	   	  
-‐	  limites	   	  
Empresa	  Familiar	   24	  –	  315	  
-‐	  Sucessão	   	  
-‐	  Planejamento	   	  
-‐	  Sociedade	  anônima	  de	  capital	  fechado	   	  
Empresa	  Pública	   12	  -‐	  57	  	  
-‐	  imunidade	  tributária	  recíproca	   	  
-‐	  Supremo	  Tribunal	  Federal	   	  
-‐	  interpretação	   	  
Empresas	  estatais	   3	  -‐	  283	  
-‐	  regência	  constitucional	   	  
-‐	  controle	  externo	   	  
Empresas	  estatais	   23	  -‐	  213	  
-‐	  empregados	  públicos	   	  
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-‐	  dispensa	   	  
-‐	  motivação	   	  
Estado,	  sociedade	  e	  direito	   20	  -‐	  13	  
-‐	  diagnósticos	  e	  propostas	  para	  o	  Brasil	   	  
Estatuto	  da	  Cidade	   2	  -‐	  143	  
Estatuto	  da	  Cidade	   13	  -‐	  13	  
-‐	  política	  urbana	   	  
-‐	  urbanização	   	  
-‐	  direito	  de	  preempção	   	  
Estatuto	  da	  Cidade	   13	  -‐	  69	  	  
-‐	  função	  social	  da	  propriedade	   	  
-‐	  instrumentos	  de	  política	  urbana	   	  
-‐	  especulação	  imobiliária	   	  
Estatuto	  da	  Cidade	   13	  -‐	  87	  
-‐	  direito	  ambiental	   	  
-‐	  direito	  internacional	  público	  ambiental	   	  
-‐	  direito	  à	  moradia	   	  
Estatuto	  das	  metrópoles	   24	  -‐	  259	  
-‐	  regiões	  metropolitanas	   	  
-‐	  organização	  urbanística	   	  
-‐	  federalismo	   	  
Estudo	  de	  Impacto	  Ambiental	   2	  -‐	  143	  
Estudo	  de	  Impacto	  de	  Vizinhança	   2	  -‐	  143	  
Execução	  extrajudicial	   6	  -‐	  125	  
-‐	  Lei	  nº	  11382/06	   	  
-‐	  penhora	  on	  line	   	  
-‐	  Bacenjud	   	  
Execução	  fiscal	   22	  -‐	  337	  
-‐	  recuperação	  judicial	   	  
-‐	  função	  social	   	  
-‐	  tribunais	  brasileiros	   	  
Execução	  por	  quantia	  certa	  contra	  devedor	  solvente	   4	  -‐	  121	  
-‐	  título	   	  
-‐	  extrajudicial	   	  
-‐	  reforma	   	  
Execução	  provisória	  	   9	  -‐	  147	  
-‐	  impugnação	   	  
-‐	  suspensão	   	  
-‐	  revogação	   	  
-‐	  direito	  espanhol	  e	  direito	  brasileiro	   	  
FGTS	   1	  -‐	  115	  
-‐	  hipóteses	  de	  saque	   	  
-‐	  interpretação	   	  
-‐	  princípio	  da	  dignidade	  da	  pessoa	  humana	   	  
FGTS	   1	  -‐	  151	  
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-‐	  expurgos	   	  
-‐	  execução	   	  
-‐	  procedimentos	   	  
FGTS	   2	  -‐	  109	  
-‐	  arbitragem	   	  
-‐	  trabalho	   	  
FGTS	   15	  -‐	  147	  
-‐	  convenção	  coletiva	   	  
-‐	  culpa	  recíproca	   	  
-‐	  indisponibilidade	   	  
FGTS	   20	  -‐	  205	  
-‐	  correção	  monetária	   	  
-‐	  legalidade	   	  
-‐	  impossibilidade	  de	  alteração	  do	  índice	  (TR)	   	  
Folha	  de	  pagamento	   9	  -‐	  207	  
-‐	  contrato	  administrativo	   	  
-‐	  licitação	   	  
-‐	  dispensa	   	  
Fraude	  à	  execução	  	   10	  -‐	  189	  
-‐	  Lei	  nº	  11382/06	   	  
-‐	  fraude	  contra	  credores	   	  
-‐	  registro	  imobiliário	   	  
-‐	  certidão	  comprobatória	  do	  ajuizamento	  da	  execução	   	  
Fraude	  à	  execução	  	   17	  -‐	  171	  
-‐	  processo	  civil	   	  
-‐	  súmula	  375	  do	  STJ	   	  
-‐	  art.	  615-‐A	  do	  CPC	   	  
Fundo	  de	  Investimento	  Imobiliário	   20	  -‐	  259	  
-‐	  natureza	  jurídica	   	  
-‐	  aplicações	   	  
-‐	  antecedentes	  históricos	   	  
Fundos	  de	  Investimentos	   5	  -‐	  183	  
-‐	  administrador	   	  
-‐	  responsabilidade	  civil	   	  
Garantias	   24	  -‐	  299	  
-‐	  Ações	   	  
-‐	  Project	  finance	   	  
-‐	  recuperação	  judicial	   	  
Garantia	  real	  de	  imóveis	   21	  -‐	  213	  
-‐	  direito	  real	  de	  garantia	   	  
-‐	  hipoteca	   	  
-‐	  alienação	  fiduciária	   	  
-‐	  concessão	  de	  crédito	   	  
Gestão	  pública	  participativa	   11	  -‐	  69	  
-‐	  gestão	  democrática	   	  
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-‐	  orçamento	  público	  participativo	   	  
-‐	  ConCidades	   	  
-‐	  Caixa	  Econômica	  Federal	   	  
Globalização	   6	  -‐	  193	  
-‐	  economia	   	  
-‐	  exclusão	  social	   	  
-‐	  regulação	  financeira	   	  
Governança	  corporativa	   22	  -‐	  53	  
-‐	  códigos	  de	  governo	  societário	   	  
-‐	  regulação	  voluntária	   	  
-‐	  sistemas	  de	  gestão	  e	  controle	   	  
-‐	  éticas	  empresarial	   	  
Hermenêutica	   12	  -‐	  219	  	  
-‐	  compreensão	   	  
-‐	  preconceitos	   	  
-‐	  norma	  jurídica	   	  
Impenhorabilidade	  do	  salário	   12	  -‐	  23	  
-‐	  penhora	  on	  line	   	  
-‐	  execução	   	  
Imposto	  sobre	  a	  renda	  e	  proventos	   6	  -‐	  211	  
-‐	  princípio	  da	  capacidade	  contributiva	   	  
-‐	  dignidade	  da	  pessoa	  humana	   	  
-‐	  mínimo	  vital	   	  
Imposto	  sobre	  serviços	   7	  -‐	  121	  
-‐	  serviços	  notariais	   	  
-‐	  art.	  236	  da	  CF	   	  
-‐	  ADI	  3089	   	  
Incorporação	  Imobiliária	   9	  -‐	  235	  
-‐	  responsabilidade	   	  
-‐	  Código	  de	  Defesa	  do	  Consumidor	   	  
-‐	  Promessa	  de	  compra	  e	  venda	   	  
Incorporação	  Imobiliária	   13	  -‐	  159	  	  
-‐	  registro	  de	  imóveis	   	  
-‐	  certidão	  de	  prenotação	   	  
-‐	  criação	  doutrinária	   	  
‘Iter	  criminis’	   18	  -‐	  33	  
-‐	  interdisciplinariedade	   	  
-‐	  psicanálise	   	  
-‐	  filosofia	   	  
Jurisdição	   4	  -‐	  27	  	  
-‐	  monopólio	  da	  jurisdição	   	  
-‐	  tutela	  judicial	  efetiva	   	  
-‐	  inafastabilidade	  da	  jurisdição	   	  
-‐	  acesso	  à	  justiça	   	  
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Jurisdição	  constitucional	   20	  -‐	  139	  
-‐	  poder	  judiciário	   	  
-‐	  legitimidade	   	  
-‐	  constituição	   	  
Justiça	  do	  Trabalho	   4	  -‐	  107	  
-‐	  competência	  criminal	   	  
-‐	  Emenda	  constitucional	  nº	  45/2004	   	  
-‐	  princípios	  constitucionais	   	  
Justiça	  do	  Trabalho	   6	  -‐	  89	  
-‐	  servidores	  públicos	   	  
-‐	  competência	   	  
-‐	  jurisdição	   	  
-‐	  Emenda	  constitucional	  nº	  45/2004	   	  
Justiça	  do	  Trabalho	   8	  -‐	  33	  
-‐	  art.	  219,	  	  §	  5º	  do	  CPC	   	  
-‐	  prescrição	  'ex	  officio'	   	  
-‐	  contraditório	   	  
-‐	  princípio	  da	  proteção	   	  
Justiça	  do	  Trabalho	   8	  -‐	  65	  
-‐	  súmula	  393	   	  
-‐	  ampla	  devolutividade	   	  
-‐	  processo	  	   	  
Justiça	  Social	   2	  -‐	  11	  
-‐	  poder	  judiciário	   	  
-‐	  cidadania	   	  
-‐	  democracia	   	  
Legal	  aid	  at	  the	  new	  brazilian	  civil	  procedure	   20	  -‐	  375	  	  
-‐	  acess	  to	  justice	   	  
-‐	  legislative	  reforms	   	  
Licitações	  e	  contratos	  administrativos	   9	  -‐	  225	  
-‐	  desvalorização	  da	  moeda	   	  
-‐	  reequilíbrio	  econômico-‐financeiro	   	  
-‐	  requisitos	   	  
Loterias	   5	  -‐	  107	  	  
-‐	  jogos	  de	  azar	   	  
-‐	  legalidade	  e	  ilegalidade	   	  
Medalha	  Vieira	  Netto	   20	  -‐43	  
-‐	  agradecimento	   	  
Medicamentos	   19	  -‐	  263	  
-‐	  lista	  de	  medicamentos	  do	  SUS	   	  
-‐	  orçamento	  público	   	  
-‐	  isonomia	   	  
-‐	  judicialização	   	  
Medidas	  provisórias	   7	  -‐	  77	  
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-‐	  princípio	  da	  legalidade	   	  
-‐	  anterioridade	  tributária	   	  
-‐	  Emenda	  constitucional	  nº	  32/2001	   	  
Ministério	  Público	  do	  Trabalho	   19	  -‐	  243	  
-‐	  ambiental	   	  
-‐	  prevenção	  	   	  
-‐	  precaução	   	  
-‐	  meio	  ambiente	  do	  trabalho	   	  
Modernidade	   9	  -‐	  13	  
-‐	  paradigma	   	  
-‐	  pós-‐modernidade	   	  
-‐	  epistemologia	   	  
-‐	  Boaventura	  de	  Sousa	  Santos	   	  
Multa	  do	  art.	  461	  do	  CPC	   11	  -‐	  203	  
-‐	  técnicas	  executivas	   	  
-‐	  princípios	  processuais	   	  
-‐	  equalização	   	  
Multipropriedade	   22	  -‐305	  
-‐	  direito	  pessoal	   	  
-‐	  direito	  de	  habitação	  periódica	   	  
Obrigações	  de	  fazer	  e	  não	  fazer	   9	  -‐	  113	  
-‐	  multa	  coercitiva	   	  
-‐	  efetividade	   	  
-‐	  prestação	  jurisdicional	   	  
-‐	  satisfação	   	  
Ônus	  da	  prova	   1	  -‐	  81	  	  
-‐	  ônus	   	  
-‐	  prova	   	  
-‐	  trabalho	   	  
-‐	  princípio	  'in	  dubio,	  pro	  operario'	   	  
Operações	  estruturadas	   2	  -‐	  165	  
-‐	  infraestrutura	   	  
-‐	  saneamento	  básico	   	  
-‐	  project	  finance	   	  
Operações	  societárias	   22	  -‐	  253	  
-‐	  aspectos	  societários	  e	  tributários	   	  
-‐	  transformação,	  incorporação,	  fusão	  e	  cisão	   	  
-‐	  reestruturação	  de	  empresas	   	  
-‐	  impostos	  incidentes	   	  
Orçamento	  Público	  da	  União	  OGU	   7	  -‐	  149	  
-‐	  comprovação	  de	  titularidade	   	  
-‐	  orçamento	  público	   	  
-‐	  princípio	  da	  eficiência	   	  
-‐	  administração	  pública	   	  
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Ordem	  econômica	   23	  -‐	  35	  
-‐	  Lei	  nº	  13.306/16	   	  
-‐	  Lei	  de	  responsabilidade	  das	  estatais	   	  
-‐	  Eros	  Grau	   	  
Organização	  Internacional	  do	  Trabalho	  OIT	   12	  -‐	  29	  
-‐	  convenções	  e	  recomendações	   	  
-‐	  Convenção	  158	   	  
Participação	  Social	   5	  -‐	  39	  	  
-‐	  controle	  da	  constitucionalidade	   	  
-‐	  Supremo	  Tribunal	  Federal	   	  
-‐	  estado	  democrático	  de	  direito	   	  
Partidos	  políticos	   10	  -‐	  61	  	  
-‐	  regime	  democrático	   	  
-‐	  autonomia	  partidária	   	  
-‐	  pluripartidarismo	   	  
Periculum	  in	  mora	   19	  -‐	  89	  
-‐	  medidas	  liminares	   	  
-‐	  periculum	  in	  mora	   	  
-‐	  fumus	  boni	  iuris	   	  
-‐	  periculum	  in	  mora	  reverso	  ou	  inverso	   	  
Política	  habitacional	  e	  urbana	   13	  -‐	  123	  
-‐	  política	  habitacional	   	  
-‐	  solo	  urbano	   	  
-‐	  plano	  diretor	   	  
-‐	  função	  social	   	  
Política	  Nacional	  de	  Resíduos	  Sólidos	   19	  -‐	  13	  
-‐	  resíduos	  sólidos	   	  
-‐	  ciclo	  de	  vida	  do	  produto	   	  
-‐	  responsabilidade	  compartilhada	   	  
-‐	  responsabilidade	  pós-‐consumo	   	  
Políticas	  Públicas	   9	  -‐	  37	  
-‐	  Direito	  Constitucional	   	  
-‐	  democracia	   	  
Positivismo	   4	  -‐	  15	  
-‐	  hermenêutica	  filosófica	   	  
-‐	  compreensão	   	  
-‐	  tradição	   	  
Pós-‐positivismo	   7	  -‐	  33	  
-‐	  positivismo	   	  
-‐	  teoria-‐integral	   	  
-‐	  pragmatismo	   	  
Precedentes	  jurisprudenciais	   10	  -‐	  135	  
-‐	  jurisprudência	   	  
-‐	  precedentes	   	  
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-‐	  aplicação	   	  
-‐	  natureza	  jurídica	   	  
-‐	  regra	   	  
Pregão	   3	  -‐	  267	  	  
-‐	  informática	   	  
-‐	  direito	  de	  preferência	   	  
Prescrição	  e	  decadência	   11	  -‐	  49	  
-‐	  mitigação	  dos	  institutos	   	  
-‐	  proporcionalidade	   	  
Prescrição	  intercorrente	   24	  -‐	  49	  
-‐	  Novo	  CPC	   	  
-‐	  execução	   	  
-‐	  cumprimento	  de	  sentença	   	  
Previdência	  Complementar	   20	  -‐217	  
-‐	  fundo	  de	  pensão	   	  
-‐	  direito	  acumulado	   	  
-‐	  ato	  jurídico	  perfeito	   	  
Previdência	  Complementar	   20	  -‐	  239	  
-‐	  reforma	  da	  previdência	   	  
-‐	  entidade	  fechada	   	  
-‐	  responsabilidade	  civil	   	  
-‐	  proteção	   	  
Princípio	  da	  Eficiência	   12	  -‐	  149	  
-‐	  direito	  administrativo	   	  
-‐	  discurso	  da	  aplicação	   	  
-‐	  controle	  judicial	   	  
Princípio	  da	  justiça	  formal	   15	  -‐	  33	  
-‐	  direito	  sumular	   	  
-‐	  justificação	  das	  decisões	  jurídicas	   	  
-‐	  precedentes	  jurisprudenciais	   	  
Processo	  Civil	   17	  -‐	  93	  
-‐	  prova	   	  
-‐	  medida	  investigativa	   	  
-‐	  licitude	   	  
Processo	  Civil	   23	  -‐	  55	  
-‐	  pacificação	  social	   	  
-‐	  tutelas	  coletivas	   	  
-‐	  recursos	  repetitivos	   	  
-‐	  demandas	  repetitivas	   	  
Processo	  Civil	   23	  -‐	  81	  
-‐	  cumprimento	  de	  sentença	   	  
-‐	  trânsito	  em	  julgado	   	  
-‐	  requerimento	  do	  vencedor	   	  
-‐	  multa	  pelo	  inadimplemento	   	  
Processo	  Coletivo	   18	  -‐	  197	  
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-‐	  prova	   	  
-‐	  encargo	   	  
-‐	  instrução	   	  
Processo	  constitucional	   15	  -‐	  13	  
-‐	  efetividade	   	  
-‐	  tempo	   	  
-‐	  igualdade	  de	  direitos	   	  
Processo	  constitucional	   17	  -‐	  13	  
-‐	  princípios	  institutivos	  do	  processo	   	  
-‐	  decisão	  judicial	   	  
-‐	  interpretação	  constitucional	   	  
Processo	  de	  conhecimento	   11	  -‐	  227	  
-‐	  celeridade	   	  
-‐	  duração	  razoável	  do	  processo	   	  
-‐	  duplo	  grau	  de	  jurisdição	   	  
-‐	  Emenda	  constitucional	  45/2004	   	  
Processo	  do	  trabalho	   6	  -‐	  113	  
-‐	  artigo	  475	  -‐	  J	  do	  CPC	   	  
-‐	  multa	  de	  10%	   	  
-‐	  subsidiariedade	   	  
Processo	  do	  trabalho	   15	  -‐	  161	  
-‐	  embargos	  de	  declaração	   	  
-‐	  natureza	  jurídica	   	  
-‐	  hipóteses	  de	  cabimento	  e	  alcance	  da	  medida	   	  
-‐	  efeito	  modificativo	   	  
Processo	  do	  trabalho	   19	  -‐	  229	  
-‐	  correção	  monetária	   	  
-‐	  TR	   	  
-‐	  INPC	   	  
Processo	  do	  trabalho	   22	  -‐	  143	  
-‐	  procedimento	  sumaríssimo	   	  
-‐	  duplo	  grau	  de	  jurisdição	   	  
-‐	  princípio	  da	  celeridade	   	  
Processo	  do	  trabalho	   22	  -‐	  177	  
-‐	  prescrição	   	  
-‐	  reconhecimento	   	  
-‐	  direitos	  fundamentais	   	  
-‐	  limitações	  dos	  direitos	  fundamentais	   	  
Processo	  Monitório	   8	  -‐	  93	  
-‐	  dívida	  documental	   	  
-‐	  cognição	   	  
-‐	  oposição	   	  
Procuração	  'ad	  judicia'	   19	  -‐	  49	  	  
-‐	  mandato	   	  
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-‐	  poderes	  especiais	  e	  expressos	   	  
-‐	  pagamento	  e	  quitação	   	  
Programa	  de	  Arrendamento	  Residencial	   24-‐	  209	  
-‐	  omissão	   	  
-‐	  dignidade	  da	  pessoa	  humana	   	  
-‐	  interesse	  público	   	  
Programa	  Minha	  Casa,	  Minha	  Vida	   17	  -‐205	  
-‐	  tributário	   	  
-‐	  constitucional	   	  
-‐	  isenções	  e	  reduções	  tributárias	   	  
Programa	  Minha	  Casa,	  Minha	  Vida	   18	  -‐	  161	  
-‐	  registro	  eletrônico	   	  
-‐	  contrato	  digital	   	  
-‐	  arquitetura	  digital	   	  
-‐	  circulação	  de	  riquezas	   	  
Project	  Finance	   17	  -‐	  153	  
-‐	  financiamento	   	  
-‐	  infraestrutura	   	  
-‐	  projeto	   	  
-‐	  mercado	   	  
Promitente	  Comprador	   8	  -‐	  221	  
-‐	  direito	  real	   	  
-‐	  registro	   	  
-‐	  adjudicação	  compulsória	   	  
Proporcionalidade	   11	  -‐	  15	  
-‐	  conflito	  de	  normas	   	  
-‐	  adequabilidade	   	  
-‐	  interpretação	  jurídica	   	  
Propriedade	  Industrial	   3	  -‐	  163	  
-‐	  Constituição	  Federal	   	  
-‐	  função	  social	   	  
-‐	  patentes	   	  
Propriedade	  Intelectual	   21	  -‐	  115	  
-‐	  direitos	  intelectuais	   	  
-‐	  clonagem	   	  
-‐	  genética	   	  
-‐	  patentes	   	  
Protesto	  extrajudicial	   19	  -‐	  65	  
-‐	  cartório	   	  
-‐	  Lei	  nº	  9.492/97	   	  
-‐	  direito	  empresarial	   	  
Recuperação	  de	  empresa	  em	  Portugal	   5	  -‐	  131	  
-‐	  insolvência	   	  
-‐	  falência	   	  
-‐	  processo	  concursal	   	  
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Recuperação	  de	  empresas	   5	  -‐	  147	  	  
-‐	  Lei	  de	  falências	   	  
-‐	  princípios	  falimentares	   	  
-‐	  instituições	  financeiras	   	  
Recuperação	  Empresarial	  e	  Falências	   2	  -‐	  203	  
-‐	  nova	  lei	   	  
-‐	  principais	  inovações	   	  
Recuperação	  judicial	  de	  créditos	   12	  -‐	  179	  
-‐	  paraísos	  fiscais	   	  
-‐	  blindagem	  patrimonial	  'off-‐shore'	   	  
-‐	  cooperação	  jurídica	  internacional	   	  
Recurso	  Especial	   12	  -‐	  85	  
-‐	  admissibilidade	   	  
-‐	  Prequestionamento	  	   	  
-‐	  política	  judiciária	   	  
Recurso	  Especial	  e	  Extraordinário	   1	  -‐	  43	  
-‐	  Prequestionamento	  	   	  
Recurso	  Especial	  e	  Extraordinário	   3	  -‐	  15	  
-‐	  juízo	  de	  admissibilidade	   	  
-‐	  juízo	  de	  mérito	   	  
Recurso	  Extraordinário	   8	  -‐	  121	  
-‐	  'amicus	  curiae'	   	  
-‐	  repercussão	  geral	   	  
-‐	  controle	  difuso	  da	  constitucionalidade	   	  
Recurso	  Extraordinário	   11	  -‐	  103	  
-‐	  Senado	  Federal	  	   	  
-‐	  controle	  difuso	  da	  constitucionalidade	   	  
-‐	  modificações	  legislativas	   	  
Recurso	  repetitivo	   11	  -‐	  157	  
-‐	  Superior	  Tribunal	  de	  Justiça	   	  
-‐	  Sistema	  Financeiro	  da	  Habitação	   	  
-‐	  ações	  de	  massa	   	  
Recursos	  prematuros	   19	  -‐	  197	  
-‐	  ratificação	   	  
-‐	  tempestividade	   	  
-‐	  prestação	  jurisdicional	   	  
Reforma	  Processual	   3	  -‐	  93	  
-‐	  agravo	  de	  instrumento	   	  
-‐	  agravo	  retido	   	  
-‐	  conversão	   	  
-‐	  efeito	  suspensivo	   	  
Reformas	  que	  o	  Brasil	  precisa	   20	  -‐	  29	  
-‐	  as	  três	  fronteiras	  da	  democracia	   	  
Regularização	  Fundiária	   3	  -‐	  199	  
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-‐	  parcelamento	  do	  solo	   	  
-‐	  condomínios	  urbanísticos	   	  
-‐	  flexibilização	   	  
Regularização	  Fundiária	   15-‐	  55	  
-‐	  assentamentos	  urbanos	  informais	   	  
-‐	  novo	  marco	  legal	   	  
Regularização	  Fundiária	   16	  -‐	  69	  	  
-‐	  habitação	  de	  interesse	  social	   	  
-‐	  políticas	  habitacionais	   	  
-‐	  legislação	   	  
Relações	  do	  trabalho	   7	  -‐	  45	  
-‐	  direitos	  fundamentais	   	  
-‐	  teoria	  dos	  princípios	   	  
-‐	  ponderação	   	  
Responsabilidade	  civil	  do	  Estado	   12	  -‐	  193	  
-‐	  administração	  pública	   	  
-‐	  responsabilidade	   	  
-‐	  responsabilização	  civil	  do	  Estado	   	  
Responsabilidade	  gerencial	   20	  -‐	  161	  
-‐	  gerente	  de	  atendimento	   	  
-‐	  mensuração	  do	  risco	  de	  crédito	   	  
-‐	  responsabilidade	   	  
-‐	  concessão	  irregular	  de	  crédito	   	  
Responsabilidade	  socioambiental	   7	  -‐	  225	  
-‐	  banco	   	  
-‐	  setor	  financeiro	   	  
-‐	  desenvolvimento	  sustentável	   	  
Responsabilidade	  tributária	  pessoal	   2	  -‐	  181	  
-‐	  sócio-‐gerente	   	  
-‐	  dissolução	  irregular	   	  
-‐	  sociedade	  por	  quotas	  de	  responsabilidade	  limitada	   	  
Retificação	  extrajudicial	   10	  -‐	  203	  
-‐	  matrícula	   	  
-‐	  registro	  de	  imóveis	   	  
Segurança	  Pública	   7	  -‐	  179	  
-‐	  responsabilidade	  civil	  objetiva	   	  
-‐	  estado	   	  
-‐	  omissão	   	  
Sentença	  Declaratória	   8	  -‐	  79	  	  
-‐	  condenatória	   	  
-‐	  eficácia	  executiva	   	  
-‐	  cumprimento	   	  
Serviço	  Público	   5	  -‐	  81	  
-‐	  conceito	   	  
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-‐	  crise	   	  
Serviços	  advocatícios	   8	  -‐	  189	  
-‐	  Código	  de	  Defesa	  do	  Consumidor	   	  
-‐	  onerosidade	  excessiva	   	  
-‐	  Lei	  nº	  8906/94	   	  
SFH	   6	  -‐	  303	  
-‐	  moradia	   	  
-‐	  direito	  social	   	  
-‐	  propriedade	   	  
Sigilo	  bancário	   2	  -‐	  35	  
-‐	  flexibilização	   	  
-‐	  efetividade	   	  
-‐	  execução	   	  
Sigilo	  Bancário	   20	  -‐51	  
-‐	  FATCA	   	  
-‐	  cooperação	  internacional	  para	  fins	  fiscais	   	  
-‐	  análise	  econômica	  do	  direito	   	  
Simples	  Nacional	   15	  -‐	  119	  
-‐	  microempresa	   	  
-‐	  empresa	  de	  pequeno	  porte	   	  
-‐	  igualdade	   	  
Sistema	  Financeiro	  Nacional	   9	  -‐	  95	  
-‐	  perigo	  abstrato	   	  
-‐	  bem	  jurídico	   	  
-‐	  princípios	  limitadores	  do	  direito	  penal	   	  
Súmula	  Vinculante	   18	  -‐	  211	  
-‐	  súmula	  vinculante	  nº	  1	   	  
-‐	  FGTS	   	  
-‐	  repercussão	  geral	   	  
-‐	  efetividade	   	  
Suscitação	  de	  Dúvida	   18	  -‐	  183	  
-‐	  oposição	   	  
-‐	  registro	  de	  imóveis	   	  
Teoria	  crítica	  do	  direito	   7	  -‐	  13	  
-‐	  dogmas	  	   	  
-‐	  direitos	  fundamentais	   	  
Teoria	  da	  empresa	   24	  -‐	  169	  
-‐	  unificação	  do	  direito	  privado	   	  
-‐	  novo	  código	  de	  direito	  civil	   	  
-‐	  novo	  código	  de	  direito	  comercial	   	  
Teoria	  dos	  princípios	   18	  -‐	  13	  	  
-‐	  antinomia	   	  
-‐	  critérios	  clássicos	   	  
-‐	  relativização	   	  
Terceirização	  de	  serviços	   10	  -‐	  43	  
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-‐	  responsabilidade	  subsidiária	   	  
-‐	  primazia	  do	  interesse	  público	   	  
-‐	  prevalência	  da	  lei	  de	  licitações	   	  
Terceirização	  de	  serviços	   12	  -‐	  47	  	  
-‐	  súmula	  331	  do	  TST	   	  
-‐	  responsabilidade	  subsidiária	   	  
-‐	  ADC	  16	   	  
Terceirização	  de	  serviços	   22	  -‐	  113	  
-‐	  facções	   	  
-‐	  adoecimento	   	  
-‐	  políticas	  públicas	   	  
-‐	  saúde	  e	  adoecimento	   	  
The	  robe,	  the	  safe	  and	  the	  pen	   20	  -‐	  395	  
-‐	  constitucional	  law	   	  
-‐	  judicialization	  of	  politics	   	  
-‐	  judicial	  activism	   	  
-‐	  political	  crisis	   	  
Títulos	  Executivos	   24	  -‐	  13	  
-‐	  Inconstitucionalidade	   	  
-‐	  CPC/15	   	  
-‐	  Precedentes	   	  
-‐	  Rescisória	   	  
Trabalho	  do	  menor	   3	  -‐	  113	  
-‐	  proteção	   	  
-‐	  Constituição	  brasileira	   	  
-‐	  CLT	   	  
Transação	  imobiliária	   6	  -‐	  259	  	  
-‐	  subfaturamento	  	   	  
-‐	  simulação	   	  
-‐	  fraude	  tributária	   	  
Transferência	  do	  local	  da	  prestação	  do	  trabalho	  	   8	  -‐	  13	  
-‐	  contrato	  individual	  de	  trabalho	   	  
-‐	  possibilidade	  de	  alteração	   	  
-‐	  transferência	  definitiva	  ou	  provisória	   	  
-‐	  adicional	  de	  transferência	   	  
Tratados	  internacionais	   4	  -‐	  169	  	  
-‐	  validade	  interna	   	  
-‐	  eficácia	   	  
-‐	  monismo	  e	  dualismo	   	  
Tratados	  internacionais	   5	  -‐	  63	  
-‐	  Brasil	   	  
-‐	  direitos	  humanos	   	  
-‐	  Constituição	   	  
Tratados	  internacionais	   6	  -‐	  15	  
-‐	  direitos	  humanos	   	  
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-‐	  direitos	  fundamentais	   	  
-‐	  direito	  internacional	   	  
Tributação	   11	  -‐	  193	  
-‐	  poder	  político	   	  
-‐	  responsabilidade	  fiscal	   	  
-‐	  federação	   	  
Tributário	   16	  -‐	  91	  
-‐	  repetição	  de	  indébito	   	  
-‐	  pedido	  administrativo	   	  
-‐	  restituição	   	  
-‐	  suspensão	  do	  prazo	  prescricional	   	  
Tutela	  Ambiental	   12	  -‐	  75	  
-‐	  termo	  de	  ajustamento	  de	  conduta	   	  
-‐	  eficácia	   	  
-‐	  Ministério	  Público	   	  
Tutela	  coletiva	   6	  -‐	  43	  
-‐	  legitimação	  processual	   	  
-‐	  legitimação	  coletiva	   	  
Tutela	  de	  Urgência	   22	  -‐	  231	  
-‐	  novo	  Código	  de	  Processo	  Civil	   	  
Unicidade	  sindical	   22	  -‐	  127	  
-‐	  direito	  de	  liberdade	  sindical	   	  
-‐	  representatividade	  	   	  
-‐	  democracia	   	  
Usucapião	   4	  -‐	  213	  
-‐	  hipoteca	   	  
-‐	  sentença	   	  
-‐	  arrematação	   	  
Valores	  Mobiliários	   17	  -‐	  135	  
-‐	  informação	  relevante	   	  
-‐	  'insider	  trading'	   	  
-‐	  regulação	   	  
Verdade	  e	  Direito	   12	  -‐	  183	  
-‐	  metodologia	  jurídica	   	  
-‐	  hermenêutica	  filosófica	   	  
-‐	  pós-‐modernidade	   	  
Vontade	   4	  -‐	  241	  
-‐	  coação	   	  
-‐	  pessoa	  jurídica	   	  
-‐	  possibilidade	   	  
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ÍNDICE	  DA	  JURISPRUDÊNCIA	  PUBLICADA	  

	  

	  

Supremo	  Tribunal	  Federal	   	  
FGTS	  -‐	  Expurgos	  Inflacionários	  -‐	  Correção	  das	  contas	  vinculadas	  -‐	  
Desconsideração	  do	  Termo	  de	  Adesão	  firmado	  pelo	  trabalhador	  -‐	  Lei	  
Complementar	  nº	  110/01	  -‐	  Ato	  jurídico	  perfeito	   1	  -‐	  233	  
Constitucional.	  Servidor	  público.	  Concurso	  interno.	  Efeito	  ex	  nunc	  da	  
declaração	  de	  inconstitucionalidade.	  Princípios	  da	  boa-‐fé	  e	  da	  segurança	  
jurídica	   3	  -‐	  325	  
Previdência	  privada.	  Complementação	  de	  aposentadoria.	  Competência	  da	  
Justiça	  Comum.	  Precedentes	  do	  STF.	  Decisão	  monocrática	   3	  -‐	  337	  
Loteria	  e	  sorteio.	  Competência	  legislativa	  da	  União.	  Inconstitucionalidade	  
de	  norma	  estadual	   4	  -‐	  311	  
Poupança.	  Diferenças.	  Remuneração.	  CDC.	  Inaplicabilidade	  retroativa	   5	  -‐	  217	  	  
Mandado	  de	  Segurança.	  Tribunal	  de	  Contas	  da	  União.	  Banco	  Central	  do	  
Brasil.	  Sigilo	  Bancário.	  Lei	  Complementar	  nº.	  105/01	   6	  -‐	  327	  
Constitucional.	  Administrativo.	  Emissão	  de	  parecer	  jurídico	  opinativo.	  
Procurador.	  Responsabilidade.	  Limitadores	   6	  -‐	  345	  
Lei	  Estadual.	  Instituições	  Financeiras.	  Fixação	  de	  Tabela	  Informativa.	  Taxas	  
de	  Juros	  e	  de	  Rendimentos.	  Relação	  de	  Consumo.	  Competência	  Privativa	  
da	  União	   6	  -‐	  347	  
	   	  
Superior	  Tribunal	  de	  Justiça	   	  
Sistema	  Financeiro	  da	  Habitação	  -‐	  Plano	  de	  Equivalência	  Salarial	  -‐	  Saldo	  
devedor	  -‐	  Atualização	   1	  -‐	  251	  
Execução	  fiscal	  do	  FGTS.	  Convênio	  entre	  a	  PGFN	  e	  a	  Caixa	  Econômica	  
Federal.	  Lei	  8.844/94	  modificada	  pela	  Lei	  9.467/97.	  Legitimidade	  de	  
representação.	  Prosseguimento	  da	  execução	   2	  -‐	  227	  
Instituições	  financeiras.	  Responsabilidade	  por	  perda	  dos	  investimentos.	  
Validade	  da	  transação.	  Inexistência	  de	  vício	  de	  vontade	   3	  -‐	  339	  	  
SFH.	  Contrato	  com	  FCVS.	  Inaplicabilidade	  do	  Código	  de	  Defesa	  do	  
Consumidor	   4	  -‐	  315	  
Ação	  civil	  pública.	  Caderneta	  de	  poupança.	  Diferenças.	  Execução	  de	  
sentença.	  Juros	  remuneratórios	   4	  -‐	  323	  
Administrativo.	  Permissão.	  Loterias.	  Proibição	  de	  venda	  de	  produtos	  
concorrentes.	  Legalidade	   4	  -‐	  329	  	  
Contratos	  de	  mútuo.	  Sigilo	  bancário.	  L.C.	  105/01.	  Ministério	  Público.	  
Ilegitimidade	   4	  -‐	  339	  	  
Execução	  hipotecária.	  Lei	  n.	  5.741/71.	  Demonstrativos	  de	  cálculos.	  
Complementação.	  Art.	  616	  do	  CPC	   4	  -‐	  345	  
Dano	  moral.	  Indenização.	  Informações	  cadastrais.	  Financiamento	   5	  -‐	  217	  	  
Contrato	  de	  abertura	  de	  crédito.	  Renovação	  automática	   5	  -‐	  225	  



ÍNDICES	  
	  

	  	  Revista	  de	  Direito	  da	  ADVOCEF	  	  	  	  	  	  61	  
	  

FGTS.	  Execução	  fiscal.	  Acordo	  trabalhista.	  Invalidade.	  Lei	  9491/97	   5	  -‐	  231	  
Direito	  civil.	  Onerosidade	  excessiva.	  Boa-‐fé	  objetiva	   5	  -‐	  239	  	  
FGTS.	  Termos	  de	  adesão.	  Assistência	  por	  advogado.	  Desnecessidade	   5	  -‐	  247	  	  
Exibição	  de	  documentos.	  Multa.	  Inviabilidade.	  Busca	  e	  apreensão	   5	  -‐	  253	  
Hipoteca.	  Penhora.	  União	  estável.	  Desconhecimento	  do	  credor.	  Validade	   5	  -‐	  257	  
Contratos	  de	  mútuo	  bancário.	  Capitalização	  mensal	  de	  juros.	  
Possibilidade.	  Novo	  Código	  Civil	  -‐	  art.	  591.	  Não	  incidência	   6	  -‐	  353	  	  
Civil.	  Ação	  de	  Indenização.	  Cadastro	  Restritivo.	  Comunicação	  prévia.	  
Responsabilidade	  da	  entidade	  cadastral.	  Efeitos.	  Inadimplência	  confessa.	  
Dano	  moral.	  Descaracterização	   6	  -‐	  354	  
Tributário.	  Redirecionamento	  da	  Execução	  Fiscal	  contra	  o	  sócio-‐gerente.	  
Dissolução	  irregular	  da	  sociedade.	  Baixa	  na	  Junta	  Comercial	   6	  -‐	  354	  
Civil.	  Contrato	  de	  empréstimo.	  Folha	  de	  pagamento.	  Cancelamento	  
unilateral.	  Servidor	  Público.	  Impossibilidade	   6	  -‐	  355	  
Omissão.	  Art.	  535	  do	  CPC.	  Violação	  Configurada	   7	  -‐	  255	  
Cotas	  condominiais.	  Ação	  de	  conhecimento.	  Redirecionamento	  da	  
execução.	  Impossibilidade	   7	  -‐	  265	  	  
Dano	  moral.	  Serasa.	  Título	  regularmente	  protestado.	  Inocorrência	   7	  -‐	  271	  
SFH.	  Vantagem	  pessoal.	  Definitividade.	  Prestação.	  PES	   7	  -‐	  275	  	  
Corte	  Especial.	  Honorários	  em	  cumprimento	  de	  sentença.	  Art.	  475-‐I	  do	  
CPC.	  Lei	  nº	  11.232/05	   8	  -‐	  257	  	  
Processo	  repetitivo.	  Ações	  revisionais.	  Contratos	  Bancários.	  Juros.	  Mora.	  
Cadastros	  restritivos	   8	  -‐	  265	  	  
Corte	  Especial.	  Liquidação/execução	  de	  sentença.	  Critérios	  de	  cálculo.	  
Conteúdo	  decisório.	  Preclusão	   9	  -‐	  267	  
Recurso	  repetitivo.	  Taxa	  de	  juros.	  Limitação.	  Capitalização.	  Tabela	  Price	   9	  -‐	  271	  
Recurso	  repetitivo.	  Cadastros	  restritivos.	  Notificação.	  Prova	  de	  
recebimento	   9	  -‐	  287	  	  
Honorários	  advocatícios.	  Desistência	  do	  autor.	  Advogado	  empregado	   9	  -‐	  297	  	  
Ação	  civil	  pública.	  Eficácia.	  Limites.	  Jurisdição	  do	  Órgão	  prolator	   10	  -‐	  255	  
Recurso	  Repetitivo.	  Ação	  Coletiva.	  Macro-‐lide.	  Correção	  de	  saldos	  de	  
cadernetas	  de	  poupança.	  Sustação	  de	  andamento	  de	  ações	  individuais.	  
Possibilidade	   10	  -‐	  259	  	  
FGTS.	  Débitos	  relativos	  ao	  não-‐recolhimento.	  Embargos	  à	  execução	  fiscal.	  
Correção	  monetária.	  TR.	  Incidência.	  Art.	  543-‐C,	  do	  CPC	   10	  -‐	  267	  	  
Cédula	  de	  Crédito	  Bancário.	  Título	  com	  eficácia	  executiva.	  Súmula	  nº	  
233/STJ.	  Inaplicabilidade	   10	  -‐	  275	  	  
Loteria	  federal.	  Bilhete.	  Título	  ao	  portador	   10	  -‐	  287	  	  
Corte	  Especial.	  Cumprimento	  de	  sentença.	  Art.	  475-‐J.	  Juízo	  competente.	  
Termo	  inicial.	  Obrigatoriedade	  de	  intimação	   11	  -‐	  259	  	  
SFH.	  Liquidação	  Antecipada.	  Lei	  nº	  10.150/00.	  Requisitos.	  FCVS	   11	  -‐	  261	  
Exercício	  da	  advocacia.	  Ofensas	  em	  juízo.	  Independência	  técnica	  e	  ética.	  
Responsabilidade	  pessoal	   11	  -‐	  273	  
Alienação	  fiduciária.	  Sequestro.	  Embargos	  de	  terceiro	  credor	  fiduciário.	  
Possibilidade	   11	  -‐	  281	  
Embargos	  à	  execução.	  Depósito	  judicial.	  Levantamento.	  Juros	  moratórios	   11	  -‐	  287	  	  
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indevidos	  
Informações	  processuais	  via	  internet.	  Caráter	  oficial.	  Lei	  n.	  11.419/2006.	  
Prestígio	  à	  eficácia	  e	  confiabilidade	  das	  informações	  prestadas	  pela	  
internet.	  Erro	  ou	  falha	  do	  sistema.	  Justa	  causa	  identificável.	  Conjuntura	  
legislativa	  e	  jurisprudencial.	  Melhoria	  da	  prestação	  jurisdicional.	  Art.	  5º,	  
Inciso	  LVXXII,	  da	  Constituição	   12	  -‐	  243	  
Penal.	  Advogado.	  Exercício	  profissional.	  Defesa	  da	  classe.	  Trancamento	  da	  
ação	  penal.	   12	  -‐	  251	  
SFH.	  Recurso	  Repetitivo.	  Prévio	  reajuste	  e	  posterior	  amortização.	  
Legalidade	   12	  -‐	  259	  	  
Determinação	  judicial	  de	  bloqueio	  de	  saldo	  bancário.	  Cumprimento	  
parcial.	  Penhora.	  Ilegalidade.	  Banco	  como	  terceiro	  estranho	  à	  lide	   12	  -‐	  269	  	  
Bem	  de	  família.	  Oferecimento	  em	  garantia	  hipotecária.	  Benefício	  da	  
entidade	  familiar.	  Renúncia	  à	  impenhorabilidade	   12	  -‐	  275	  	  
Ação	  de	  conhecimento.	  Fase	  instrutória.	  Caderneta	  de	  poupança.	  Exibição	  
incidental	  de	  extratos.	  Multa.	  Descabimento	   12	  -‐	  281	  
Execução	  fiscal	  FGTS.	  Embargos.	  Acordo	  na	  Justiça	  do	  Trabalho	  após	  a	  Lei	  
nº	  9491/97.	  Legitimidade	  da	  cobrança	   13	  -‐	  209	  
Ação	  civil	  pública.	  Abertura	  de	  conta	  de	  depósitos.	  Exigência	  de	  
comprovação	  de	  endereço.	  Legalidade	   13	  -‐	  221	  
Direito	  Processual	  Civil.	  Recurso	  Especial	  representativo	  de	  controvérsia.	  
Cumprimento	  de	  sentença.	  Impugnação.	  Honorários	  advocatícios.	  Art.	  
543-‐C	  do	  CPC	   14	  -‐	  225	  
Direito	  Civil	  e	  Cambiário.	  Recurso	  Especial	  representativo	  de	  controvérsia.	  
Art.	  543-‐C	  do	  CPC.	  Duplicata	  recebida	  por	  endosso-‐mandato.	  Protesto.	  
Responsabilidade	  do	  endossatário.	  Necessidade	  de	  culpa	   14	  -‐	  243	  
Direito	  Civil	  e	  Cambiário.	  Recurso	  Especial	  representativo	  de	  controvérsia.	  
Art.	  543-‐C	  do	  CPC.	  Duplicata	  desprovida	  de	  causa	  recebida	  por	  endosso	  
translativo.	  Protesto.	  Responsabilidade	  do	  endossatário	   14	  -‐	  251	  
SFI.	  Inadimplemento.	  Consolidação	  do	  imóvel	  na	  propriedade	  do	  
fiduciário.	  Reintegração	  da	  posse	  do	  imóvel	  pelo	  credor	  anteriormente	  ao	  
leilão	  extrajudicial	  previsto	  no	  art.	  27	  da	  Lei	  9.514/97.	  Possibilidade	   14	  -‐	  263	  
Ação	  de	  busca	  e	  apreensão.	  Contrato	  de	  financiamento	  de	  automóvel	  com	  
garantia	  de	  alienação	  fiduciária.	  Notificação	  extrajudicial	  realizada	  por	  
cartório	  de	  títulos	  e	  documentos	  situado	  em	  comarca	  diversa	  da	  do	  
domicílio	  do	  devedor.	  Validade	   14	  -‐	  271	  
Direito	  bancário	  e	  processual	  civil.	  Cédula	  de	  Crédito	  Bancário	  vinculada	  a	  
contrato	  de	  crédito	  rotativo.	  Exequibilidade.	  Lei	  n.	  10.931/2004.	  
Possibilidade	  de	  questionamento	  acerca	  do	  preenchimento	  dos	  requisitos	  
legais	  relativos	  aos	  demonstrativos	  da	  dívida	   14	  -‐	  279	  	  
Recurso	  Especial	  repetitivo.	  Ações	  revisional	  e	  de	  busca	  e	  apreensão	  
convertida	  em	  depósito.	  Contrato	  de	  financiamento	  com	  garantia	  de	  
alienação	  fiduciária.	  Capitalização	  de	  juros.	  Juros	  compostos.	  Decreto	  
22.626/1933	  Medida	  Provisória	  2.170-‐36/2001.	  Comissão	  de	  
permanência.	  Mora.	  Caracterização	   15	  -‐	  185	  	  
Contrato	  de	  conta-‐corrente.	  Cabimento	  da	  ação	  de	  prestação	  de	  contas	  
(súmula	  259).	  Interesse	  de	  agir.	  Revisão	  de	  cláusulas	  contratuais.	   15	  –	  215	  
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Comissão	  de	  permanência,	  juros,	  multa,	  tarifas.	  Impossibilidade	  
Sistema	  Financeiro	  da	  Habitação.	  Pedido	  de	  cobertura	  securitária.	  Vícios	  
na	  construção.	  Agente	  financeiro.	  Ilegitimidade	   15	  -‐	  229	  	  
Antecipação	  de	  tutela	  concedida.	  Sentença	  de	  improcedência.	  
Responsabilidade	  objetiva	  pelos	  danos	  causados	  pela	  execução	  da	  tutela	  
antecipada.	  Arts.	  273,	  §	  3º,	  Art.	  475-‐O,	  Incisos	  I	  e	  II,	  e	  Art.	  811,	  parágrafo	  
único,	  do	  CPC.	  Indagação	  acerca	  da	  má-‐fé	  do	  autor	  ou	  da	  complexidade	  da	  
causa.	  Irrelevância.	  Responsabilidade	  que	  independe	  de	  pedido,	  ação	  
autônoma	  ou	  reconvenção	   15	  -‐	  245	  
Reclamação.	  Apresentação	  de	  extratos	  pela	  instituição	  financeira.	  Multa	  
diária.	  Juizado	  especial.	  Descabimento	   15	  -‐	  267	  	  
Direito	  Processual	  Civil.	  Ação	  Civil	  Pública.	  Prescrição	  quinquenal	  da	  
execução	  individual.	  Prescrição	  vintenária	  do	  processo	  de	  conhecimento	  
transitada	  em	  julgado.	  Inaplicabilidade	  ao	  processo	  de	  execução.	  Recurso	  
Especial	  Repetitivo.	  Art.	  543-‐C	  do	  Código	  de	  Processo	  Civil.	  Provimento	  do	  
Recurso	  Especial	  representativo	  de	  controvérsia.	  Tese	  consolidada	   16	  -‐	  109	  
Civil	  e	  Processual	  Civil.	  Recurso	  Especial.	  Cédula	  de	  Crédito	  Bancário	  com	  
garantia	  de	  alienação	  fiduciária.	  Embargos	  de	  declaração.	  Nulidade.	  
Ausência.	  Taxa	  de	  Abertura	  de	  Crédito	  (TAC).	  Taxa	  de	  Emissão	  de	  Carnê	  
(TEC).	  Expressa	  previsão	  contratual.	  Cobrança.	  Legitimidade	   16	  -‐	  135	  
Recurso	  Especial.	  Ação	  de	  reparação	  por	  danos	  materiais	  e	  compensação	  
por	  danos	  morais.	  Assalto	  na	  via	  pública	  após	  saída	  de	  agência	  bancária.	  
Saque	  de	  valor	  elevado.	  Responsabilidade	  objetiva.	  Ausente	   16	  -‐	  169	  	  
Recurso	  Especial.	  Ação	  de	  compensação	  por	  dano	  moral	  e	  reparação	  por	  
dano	  material.	  Violação	  de	  dispositivo	  constitucional.	  Descabimento.	  
Prequestionamento.	  Ausência.	  Súmula	  282/STF.	  Disparo	  de	  arma	  de	  fogo	  
no	  interior	  de	  unidade	  lotérica.	  Caixa	  Econômica	  Federal.	  Parte	  passiva	  
ilegítima.	  Dissídio	  jurisprudencial.	  Cotejo	  analítico	  e	  similitude	  fática.	  
Ausência	   16	  -‐	  177	  
Processo	  Civil.	  Conflito	  positivo	  de	  competência.	  Justiça	  Cível	  e	  Justiça	  
Federal.	  Ações	  declaratórias	  de	  validade	  e	  de	  invalidade	  de	  assembleia	  
societária.	  Sentenças	  opostas	  convivendo	  no	  ordenamento	  jurídico.	  
Participação	  da	  CEF	  no	  processo	  que	  tramita	  perante	  a	  Justiça	  Federal.	  
Indeferimento	  de	  sua	  intimação	  no	  Processo	  Cível.	  Conflito	  reconhecido.	  
Declaração	  de	  competência	  da	  Justiça	  Federal	   16	  -‐	  183	  
Habeas	  Corpus	  impetrado	  em	  substituição	  ao	  recurso	  previsto	  no	  
ordenamento	  jurídico.	  1.	  Não	  cabimento.	  Modificação	  de	  entendimento	  
jurisprudencial.	  Restrição	  do	  remédio	  constitucional.	  Medida	  
imprescindível	  à	  sua	  otimização.	  Efetiva	  proteção	  ao	  direito	  de	  ir,	  vir	  e	  
ficar.	  2.	  Alteração	  jurisprudencial	  posterior	  à	  impetração	  do	  presente	  writ.	  
Exame	  que	  visa	  privilegiar	  a	  ampla	  defesa	  e	  o	  devido	  processo	  legal.	  3.	  
Crime	  de	  uso	  de	  documento	  ideologicamente	  falso.	  Art.	  304	  c/c	  o	  art.	  299,	  
caput,	  do	  CP.	  Não	  descrição	  do	  especial	  fim	  de	  agir	  necessário	  a	  tipificar	  a	  
falsidade	  ideológica.	  Mero	  cumprimento	  contratual.	  Ausência	  de	  justa	  
causa.	  Art.	  395,	  III,	  do	  CPP.	  Ocorrência.	  4.	  Habeas	  Corpus	  não	  conhecido.	  
Ordem	  concedida	  de	  ofício	  para	  trancar	  a	  ação	  penal,	  confirmando-‐se	  a	  
liminar	  deferida	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

16	  -‐	  197	  	  
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Recurso	  Especial.	  Recuperação	  Judicial.	  Contrato	  de	  cessão	  fiduciária	  de	  
duplicatas.	  Incidência	  da	  exceção	  do	  Art.	  49,	  §	  3º	  da	  Lei	  11.101/2005.	  Art.	  
66-‐B,	  §	  3º	  da	  Lei	  4.728/1965	   16	  -‐	  211	  
Recurso	  Especial	  Repetitivo.	  Cédula	  de	  crédito	  bancário	  vinculada	  a	  
contrato	  de	  crédito	  rotativo.	  Exequibilidade.	  Lei	  n.	  10.931/2004	   17	  -‐	  225	  
Corte	  Especial.	  Andamento	  processual	  disponibilizado	  pela	  internet.	  
Contagem	  de	  prazo.	  Boa-‐fé	   17	  -‐	  243	  
Ação	  civil	  pública.	  Cadastros	  de	  proteção	  ao	  crédito.	  Débitos	  discutidos	  
judicialmente.	  Inscrição	  nomes	  devedores.	  Licitude	   17	  -‐	  249	  
Indenização	  por	  danos	  morais.	  Mútuo	  para	  aquisição	  de	  bem	  imóvel.	  
Expectativa	  frustrada	  de	  crédito	  bancário	   17	  -‐	  261	  	  
Direito	  civil	  e	  constitucional.	  Direito	  de	  família.	  União	  estável	  e	  outorga	  
uxória	   18	  -‐	  365	  
Ação	  rescisória.	  Fraude	  à	  execução.	  Insolvência	  do	  devedor.	  Presunção	  
relativa	  à	  luz	  do	  art.	  593,	  II,	  CPC.	  Ônus	  da	  prova	   18	  -‐	  373	  
Recurso	  repetitivo.	  Expurgos	  inflacionários.	  Caderneta	  de	  poupança.	  
Cumprimento	  de	  sentença.	  Exibição	  de	  extratos	  bancários.	  Astreintes.	  
Descabimento.	  Coisa	  julgada.	  Inocorrência	   19	  -‐	  283	  
Recurso	  repetitivo.	  Cancelamento	  de	  protesto	  extrajudicial.	  Ônus	  do	  
cancelamento	  do	  protesto	  legitimamente	  efetuado	  do	  devedor.	  Art.	  2º	  da	  
Lei	  nº	  9492/1997	   19	  -‐	  293	  	  
Recurso	  repetitivo.	  Alienação	  fiduciária	  em	  garantia.	  Ação	  de	  busca	  e	  
apreensão.	  Decreto-‐lei	  n.	  911/1969.	  Alteração	  introduzida	  pela	  Lei	  n.	  
10.931/2004.	  Purgação	  da	  mora.	  Impossibilidade.	  Necessidade	  de	  
pagamento	  da	  integralidade	  da	  dívida	  no	  prazo	  de	  5	  dias	  após	  a	  execução	  
da	  liminar	   19	  -‐	  311	  
Recurso	  repetitivo.	  Previdência	  privada.	  Plano	  de	  benefícios	  submetido	  à	  
LC	  108/2001,	  já	  operante	  por	  ocasião	  do	  advento	  da	  Lei.	  Vedação	  de	  
repasse	  de	  abono	  e	  vantagens	  de	  qualquer	  natureza	  para	  os	  benefícios	  em	  
manutenção.	  Concessão	  de	  verba	  não	  prevista	  no	  regulamento	  do	  plano	  
de	  benefícios	  de	  previdência	  privada,	  ainda	  que	  não	  seja	  patrocinado	  por	  
entidade	  da	  administração	  pública.	  Impossibilidade	   19	  -‐	  337	  	  
Recurso	  repetitivo.	  SFH.	  Saldo	  residual.	  Ausência	  de	  cobertura	  pelo	  FCVS.	  
Responsabilidade	  do	  mutuário	   19	  -‐	  359	  	  
Declaração	  de	  inconstitucionalidade	  de	  preceito	  normativo	  pelo	  STF.	  
Eficácia	  normativa	  e	  eficácia	  executiva	  da	  decisão:	  distinções.	  Inexistência	  
de	  efeitos	  automáticos	  sobre	  as	  sentenças	  judiciais	  anteriormente	  
proferidas	  em	  sentido	  contrário	   21	  -‐	  311	  
Repercussão	  geral.	  Concurso	  público.	  Limites	  da	  intervenção	  judicial	   21	  -‐	  341	  
Leis	  estaduais	  e	  municipais	  regulamentadoras	  das	  condições	  para	  
prestação	  de	  serviços	  nas	  agências	  bancárias.	  Competência	  exclusiva	  dos	  
municípios.	  Interesse	  local.	  Jurisprudências	  do	  STJ	  e	  STF	   21	  -‐	  361	  
Recurso	  repetitivo.	  Ação	  monitória.	  Demonstrativo	  de	  evolução	  da	  dívida.	  
Ausência	  ou	  insuficiência.	  Suprimento.	  Art.	  284	  do	  CPC	   21	  -‐	  371	  	  
Recuperação	  Judicial.	  Cessão	  fiduciária	  sobre	  direitos	  sobre	  coisa	  móvel	  e	  
sobre	  títulos	  de	  crédito.	  Não	  sujeição	  aos	  efeitos	  da	  recuperação	  judicial	   22	  -‐	  265	  
Recurso	  especial.	  Responsabilidade	  civil.	  Cartão	  de	  crédito.	  Cobrança	   22	  –	  289	  
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indevida.	  Pagamento	  não	  efetuado.	  Dano	  moral.	  Inocorrência.	  Mero	  
transtorno	  .	  
Recurso	  em	  Habeas	  Corpus.	  Dispensa	  de	  licitação	  fora	  das	  hipóteses	  
previstas	  em	  lei.	  Elemento	  subjetivo	  especial.	  Intenção	  de	  lesar	  o	  
patrimônio	  público.	  Efetivo	  prejuízo	  ao	  erário.	  Dolo	  específico	  não	  
indicado	   23	  -‐	  375	  	  
Recurso	  ordinário	  em	  mandado	  de	  segurança.	  Penhora	  incidente	  sobre	  
plano	  de	  previdência	  privada.	  Ilegalidade.	  Direito	  de	  impenhorabilidade	   23	  –	  385	  	  
Programa	  Minha	  Casa,	  Minha	  Vida.	  Atraso	  na	  entrega.	  Caixa	  Econômica	  
Federal.	  Ilegitimidade	   24	  -‐	  347	  
Recurso	  Especial	  representativo	  da	  controvérsia.	  Capitalização	  de	  juros.	  
Pactuação	   24	  –	  395	  	  
Tribunal	  Superior	  do	  Trabalho	   	  
Auxílio	  Cesta-‐alimentação	  -‐	  Caixa	  Econômica	  Federal	  -‐	  Norma	  coletiva	  -‐	  
Aposentados	  e	  Pensionistas	   1	  -‐	  243	  
Sigilo	  bancário.	  Inspeção	  interna.	  Impossibilidade	  de	  materialização	  do	  
ilícito	  no	  âmbito	  interno	  do	  banco	  detentor	  dos	  dados	  e	  informações	   2	  -‐	  221	  	  
Cargo	  Técnico.	  Jornada.	  Compensação	   7	  -‐	  279	  	  
Recurso	  ordinário	  em	  ação	  rescisória.	  Irregularidade	  na	  citação.	  
Cerceamento	  de	  defesa.	  Princípios	  constitucionais	   12	  -‐	  237	  	  
Agravo	  de	  instrumento.	  Recurso	  de	  Revista.	  Complementação	  de	  
aposentadoria.	  Adesão	  a	  novo	  regulamento.	  Súmula	  51,	  II,	  do	  TST.	  Decisão	  
denegatória.	  Manutenção	   13	  -‐	  231	  
Plano	  de	  Cargos	  e	  Salários.	  Invalidade.	  Retorno	  à	  jornada	  de	  seis	  horas.	  
Redução	  salarial.	  Não	  configuração	   13	  -‐	  235	  	  
Adesão	  ao	  Plano	  Previdenciário	  –	  REB.	  Validade	  das	  regras	  de	  saldamento	  
do	  plano	  anterior	  –	  REG/REPLAN.	  CTVA.	  Integração	   13	  -‐	  241	  	  
Recurso	  de	  Revista.	  Ação	  civil	  pública.	  Correspondentes	  bancários.	  
Lotéricas.	  Equiparação	  aos	  bancários.	  Responsabilidade	  exclusiva	  da	  CEF	  
afastada	   14	  -‐	  287	  	  
Recurso	  de	  revista.	  Desvirtuamento	  do	  contrato	  de	  estágio.	  Sociedade	  de	  
economia	  mista.	  Impossibilidade	  de	  reconhecimento	  de	  vínculo	  de	  
emprego.	  Efeitos.	  Súmula	  Nº	  363	  do	  TST	   15	  -‐	  271	  	  
SDI.	  Gerente	  geral	  de	  agência	  CEF.	  Horas	  extras.	  PCS/89	  alterado	  pelo	  
PCS/98.	  Prescrição	  total	   17	  -‐	  271	  
Recurso	  de	  revista.	  Recálculo	  do	  "saldamento"	  pela	  inclusão	  da	  CTVA.	  
Prescrição	   17	  -‐	  279	  	  
Ação	  civil	  pública.	  CEF.	  Correspondentes	  bancários.	  Casas	  lotéricas.	  
Equiparação	  às	  agências	  bancárias	  e	  a	  postos	  de	  atendimento	  para	  efeito	  
de	  segurança.	  Inviabilidade.	  Lei	  n.	  7.102/83.	  Vigilância	  armada.	   19	  -‐	  373	  	  
Recurso	  de	  revista.	  Rito	  sumaríssimo.	  Caixa	  Econômica	  Federal.	  Programa	  
de	  Arrendamento	  Residencial.	  Moradia	  da	  população	  de	  baixa	  renda.	  
Operacionalização.	  Responsabilidade	  Subsidiária	   22	  -‐	  307	  	  
	   	  
Tribunal	  Regional	  Federal	  da	  2ª	  Região	   	  
FGTS.	  Extratos	  de	  contas.	  Responsabilidade	  do	  banco	  originário.	   4	  -‐	  349	  	  
Empreendimento	  imobiliário.	  Vícios	  construtivos.	  Ilegitimidade	  do	   5	  -‐	  261	  	  



ÍNDICES	  
	  

	  	  Revista	  de	  Direito	  da	  ADVOCEF	  	  	  	  	  	  66	  
	  

financiador	  
Caderneta	  de	  poupança.	  Ausência	  de	  extratos.	  Comprovação	  de	  existência	  
de	  saldos.	  Inversão	  do	  ônus	  da	  prova.	  Impossibilidade	   6	  -‐	  357	  
Execução	  extrajudicial.	  Sustação.	  Boa-‐fé	  contratual.	  Exigência.	  Depósito.	  
Valores	  incontroversos.	  Lei	  10.931/04	   6	  -‐	  357	  
Tribunal	  Regional	  Federal	  da	  4ª	  Região	  	   	  
Inscrição	  em	  cadastros	  de	  inadimplentes.	  Depósito	  do	  valor	  incontroverso.	  
CDC	  e	  abuso	  de	  direito.	  Negativa	  de	  utilização	  do	  processo	  para	  
perpetuação	  de	  dívidas.	  Precedentes	  do	  STF	  e	  STJ	   3	  -‐	  353	  
FIES.	  Ação	  civil	  pública.	  Garantia.	  Exigência.	  Fiador	   5	  -‐	  265	  	  
Contrato	  bancário.	  Financiamento.	  Material	  de	  Construção.	  Inexecução	  da	  
obra.	  Responsabilidade.	  Agente	  Financeiro.	  Dano	  moral.	  Inadimplência	   6	  -‐	  359	  	  
Disparo	  acidental	  de	  alarme	  bancário.	  Cobrança	  de	  taxa.	  
Inconstitucionalidade	   7	  -‐	  295	  	  
Protesto	  de	  títulos	  sem	  causa.	  Endosso	  translativo.	  Responsabilidade	  
exclusiva	  do	  emitente	   7	  -‐	  299	  
Cadastros	  restritivos.	  Antecipação	  de	  tutela.	  Devedora.	  Inexistência	  de	  
direito.	  Enriquecimento	  sem	  causa	   7	  -‐	  307	  	  
FIES.	  Ação	  Revisional.	  Capitalização.	  Juros	   8	  -‐	  273	  	  
Lei	  Municipal.	  Tempo	  de	  espera	  na	  fila.	  Suspensão	  de	  atividades	   8	  -‐	  283	  	  
Licitação.	  Participação	  de	  Cooperativa.	  Contratação	  de	  mão-‐de-‐obra	   9	  -‐	  301	  	  
Usucapião	  especial	  urbana.	  Imóvel	  financiado	  pelo	  SFH.	  Impossibilidade	   10	  -‐	  309	  
Honorários	  Advocatícios.	  Execução.	  Dissolução	  irregular	  da	  sociedade.	  
Redirecionamento	  aos	  sócios	   10	  -‐	  313	  
Ação	  de	  exibição	  de	  documentos	  incidental	  em	  ação	  de	  conhecimento	  
sobre	  conta	  vinculada	  ao	  FGTS.	  Responsabilidade	  pela	  apresentação	  de	  
extratos.	  CEF.	  Banco	  depositário	   15	  -‐	  277	  	  
SFH.	  Condomínio	  residencial	  popular.	  Vícios	  construtivos.	  Ilegitimidade	  
passiva	  ad	  causam	  da	  CAIXA	   18	  -‐	  387	  	  
	   	  
Tribunal	  Regional	  Federal	  da	  5ª	  Região	   	  
Penhor	  de	  jóias.	  Roubo.	  Dano	  moral.	  Indenização	  indevida	   7	  -‐	  311	  
Sigilo	  bancário.	  Requisição	  pelo	  MPF.	  Negativa	  fundada	  em	  parecer	  
jurídico.	  LC	  105/2001	   7	  -‐	  315	  	  
Vícios	  de	  Construção.	  Empréstimo.	  Ilegitimidade	  da	  Caixa	   8	  -‐	  269	  	  
	   	  
Tribunal	  de	  Justiça	  -‐	  RS	   	  
ADI.	  Consignação	  em	  folha	  de	  pagamento.	  Exclusividade.	  Conveniência	  e	  
oportunidade	   7	  -‐	  283	  	  
	   	  
Turma	  Recursal	  dos	  JEF	  de	  Belo	  Horizonte	  (MG)	   	  
Revisão	  de	  contratos	  do	  SFH.	  Obrigatoriedade	  do	  pagamento	  da	  parcela	  
incontroversa	  e	  depósito	  dos	  valores	  controvertidos	  ou	  depósito	  total	  das	  
parcelas	  mensais	  para	  impedir	  o	  registro	  do	  nome	  do	  mutuário	  
inadimplente	  nos	  cadastros	  de	  restrição	  ao	  crédito.	  Lei	  10.931/04	   2	  -‐	  231	  
Seguro	  residencial.	  Responsabilidade	  exclusiva	  da	  seguradora.	   2	  -‐	  235	  
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Ilegitimidade	  da	  CEF.	  Competência	  da	  Justiça	  Estadual	  
	   	  

	  

	  


