ENUNCIADOS SELECIONADOS DAS JORNADAS DE DIREITO CIVIL
DO CENTRO DE ESTUDOS JUDICIÁRIOS DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL

I Jornada de Direito Civil, promovida pelo Centro de Estudos Judiciários (CEJ) do Conselho da Justiça Federal (CJF), nos dias 12 e 13 de setembro de 2002, Brasília – DF.1
II Jornada de Direito Civil, promovida pelo Centro de Estudos Judiciários (CEJ) do Conselho da Justiça Federal (CJF), nos dias 20 e 21 de novembro de 2003, Brasília – DF.2
III Jornada de Direito Civil, promovida pelo Centro de Estudos Judiciários (CEJ) do Conselho da Justiça Federal (CJF), nos dias 1.º a 3 de dezembro de 2004, Brasília – DF.3
IV Jornada de Direito Civil, promovida pelo Centro de Estudos Judiciários (CEJ) do Conselho da Justiça Federal (CJF), nos dias 25 a 27 de outubro de 2006, Brasília – DF.4
V Jornada de Direito Civil, promovida pelo Centro de Estudos Judiciários (CEJ) do Conselho da Justiça Federal (CJF), nos dias 8 e 10 de novembro de 2011, Brasília – DF.5
VI Jornada de Direito Civil, promovida pelo Centro de Estudos Judiciários (CEJ) do Conselho da Justiça Federal (CJF), nos dias 11 e 12 de março de 2013, Brasília – DF.6
VII Jornada de Direito Civil, promovida pelo Centro de Estudos Judiciários (CEJ) do Conselho da Justiça Federal (CJF), nos dias 28 e 29 de setembro de 2015, Brasília – DF.7

DIREITO DE FAMÍLIA
ART. 0025 - ENUNCIADO 97 Art. 25: No que tange à tutela especial da família, as regras do Código Civil que
se referem apenas ao cônjuge devem ser estendidas à situação jurídica que envolve o companheiro, como,
por exemplo, na hipótese de nomeação de curador dos bens do ausente (art. 25 do Código Civil).
ART. 1514 - ENUNCIADO 601 – É existente e válido o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Parte da
legislação: art. 1.514 do Código Civil – Do direito de família, Do direito pessoal, Do casamento, Disposições
gerais
ART. 1517 - ENUNCIADO 512 Art. 1.517: O art. 1.517 do Código Civil, que exige autorização dos pais ou
responsáveis para casamento, enquanto não atingida a maioridade civil, não se aplica ao emancipado.
ART. 1520 - ENUNCIADO 329 Art. 1.520: A permissão para casamento fora da idade núbil merece
interpretação orientada pela dimensão substancial do princípio da igualdade jurídica, ética e moral entre o
homem e a mulher, evitando-se, sem prejuízo do respeito à diferença, tratamento discriminatório.
ART. 1521 - ENUNCIADO 98 Art. 1.521, IV, do novo Código Civil: O inc. IV do art. 1.521 do novo Código Civil
deve ser interpretado à luz do Decreto-lei n. 3.200/41, no que se refere à possibilidade de casamento entre
colaterais de 3º grau.
ART. 1524 - ENUNCIADO 330 Art. 1.524: As causas suspensivas da celebração do casamento poderão ser
arguidas inclusive pelos parentes em linha reta de um dos nubentes e pelos colaterais em segundo grau, por
vínculo decorrente de parentesco civil.
ART. 1526 - ENUNCIADO 120 Proposição sobre o art. 1.526: Proposta: Deverá ser suprimida a expressão “será
homologada pelo juiz” no art. 1.526, o qual passará a dispor: “Art. 1.526. A habilitação de casamento será
feita perante o oficial do Registro Civil e ouvido o Ministério Público.” Justificativa: Desde há muito que as
habilitações de casamento são fiscalizadas e homologadas pelos órgãos de execução do Ministério Público,
sem que se tenha quaisquer notícias de problemas como, por exemplo, fraudes em relação à matéria. A
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judicialização da habilitação de casamento não trará ao cidadão nenhuma vantagem ou garantia adicional,
não havendo razão para mudar o procedimento que extrajudicialmente funciona de forma segura e ágil.
ART. 1527 - ENUNCIADO 513 Art. 1.527, parágrafo único: O juiz não pode dispensar, mesmo
fundamentadamente, a publicação do edital de proclamas do casamento, mas sim o decurso do prazo.
ART. 1548 - ENUNCIADO 332 Art. 1.548: A hipótese de nulidade prevista no inc. I do art. 1.548 do Código Civil
se restringe ao casamento realizado por enfermo mental absolutamente incapaz, nos termos do inc. II do art.
3º do Código Civil.
ART. 1565 - ENUNCIADO 99 Art. 1.565, § 2º: O art. 1.565, § 2º, do Código Civil não é norma destinada apenas
às pessoas casadas, mas também aos casais que vivem em companheirismo, nos termos do art. 226, caput,
§§ 3º e 7º, da Constituição Federal de 1988, e não revogou o disposto na Lei n. 9.263/96.
ART. 1571 - ENUNCIADO 121 Proposição sobre o art. 1.571, § 2º: Proposta: Dissolvido o casamento pelo
divórcio direto ou por conversão, no que diz respeito ao sobrenome dos cônjuges, aplica-se o disposto no
art. 1.578.
ART. 1571 - ENUNCIADO 514 Art. 1.571: A Emenda Constitucional n. 66/2010 não extinguiu o instituto da
separação judicial e extrajudicial.
ART. 1571 - ENUNCIADO 602 – Transitada em julgado a decisão concessiva do divórcio, a expedição do
mandado de averbação independe do julgamento da ação originária em que persista a discussão dos
aspectos decorrentes da dissolução do casamento. Parte da legislação: art. 1.571 do Código Civil – Da
Dissolução da Sociedade e do vínculo conjugal
ART. 1572 - ENUNCIADO 100 Art. 1.572: Na separação, recomenda-se apreciação objetiva de fatos que
tornem evidente a impossibilidade da vida em comum.
ART. 1572 - ENUNCIADO 122 Proposição sobre o art. 1.572, caput: Proposta: Dar ao art. 1.572, caput, a
seguinte redação: “Qualquer dos cônjuges poderá propor a ação de separação judicial com fundamento na
impossibilidade da vida em comum”.
ART. 1573 - ENUNCIADO 123 Proposição sobre o art. 1.573: Proposta: Revogar o art. 1.573. (Prejudicado pelo
En. 254 da III Jornada)
ART. 1573 - ENUNCIADO 254 Art. 1.573: Formulado o pedido de separação judicial com fundamento na culpa
(art. 1.572 e/ou art. 1.573 e incisos), o juiz poderá decretar a separação do casal diante da constatação da
insubsistência da comunhão plena de vida (art. 1.511) – que caracteriza hipótese de “outros fatos que tornem
evidente a impossibilidade da vida em comum” – sem atribuir culpa a nenhum dos cônjuges.
ART. 1574 - ENUNCIADO 515 Art. 1.574, caput: Pela interpretação teleológica da Emenda Constitucional n.
66/2010, não há prazo mínimo de casamento para a separação consensual.
ART. 1574 - ENUNCIADO 516 Art. 1.574, parágrafo único: Na separação judicial por mútuo consentimento, o
juiz só poderá intervir no limite da preservação do interesse dos incapazes ou de um dos cônjuges, permitida
a cindibilidade dos pedidos com a concordância das partes, aplicando-se esse entendimento também ao
divórcio.
ART. 1574 - ENUNCIADO 571 Se comprovada a resolução prévia e judicial de todas as questões referentes
aos filhos menores ou incapazes, o tabelião de notas poderá lavrar escrituras públicas de dissolução conjugal.
Artigos: 1.571 ao 1.582 do Código Civil, combinados com a Lei n. 11.441/2007
ART. 1575 - ENUNCIADO 255 Art. 1.575: Não é obrigatória a partilha de bens na separação judicial.
ART. 1578 - ENUNCIADO 124 Proposição sobre o art. 1.578: Proposta: Alterar o dispositivo para: “Dissolvida
a sociedade conjugal, o cônjuge perde o direito à utilização do sobrenome do outro, salvo se a alteração

acarretar: I – evidente prejuízo para a sua identificação; II – manifesta distinção entre o seu nome de família
e o dos filhos havidos da união dissolvida; III – dano grave reconhecido na decisão judicial”. E, por via de
conseqüência, estariam revogados os §§ 1º e 2º do mesmo artigo.
ART. 1580 - ENUNCIADO 517 Art. 1.580: A Emenda Constitucional n. 66/2010 extinguiu os prazos previstos
no art. 1.580 do Código Civil, mantido o divórcio por conversão.
ART. 1583 - ENUNCIADO 101 Art. 1.583: Sem prejuízo dos deveres que compõem a esfera do poder familiar,
a expressão “guarda de filhos”, à luz do art. 1.583, pode compreender tanto a guarda unilateral quanto a
compartilhada, em atendimento ao princípio do melhor interesse da criança.
ART. 1583 - ENUNCIADO 518 Arts. 1.583 e 1.584: A Lei n. 11.698/2008, que deu nova redação aos arts. 1.583
e 1.584 do Código Civil, não se restringe à guarda unilateral e à guarda compartilhada, podendo ser adotada
aquela mais adequada à situação do filho, em atendimento ao princípio do melhor interesse da criança e do
adolescente. A regra aplica-se a qualquer modelo de família. Atualizados os enunciados n. 101 e 336 em
razão de mudança legislativa, agora abrangidos por este enunciado.
ART. 1583 - ENUNCIADO 603 – A distribuição do tempo de convívio na guarda compartilhada deve atender
precipuamente ao melhor interesse dos filhos, não devendo a divisão de forma equilibrada, a que alude o §
2˚ do art. 1.583 do Código Civil, representar convivência livre ou, ao contrário, repartição de tempo
matematicamente igualitária entre os pais. Parte da legislação: art. 1.583, § 2º, do Código Civil
ART. 1583 - ENUNCIADO 604 – A divisão, de forma equilibrada, do tempo de convívio dos filhos com a mãe
e com o pai, imposta na guarda compartilhada pelo § 2° do art. 1.583 do Código Civil, não deve ser confundida
com a imposição do tempo previsto pelo instituto da guarda alternada, pois esta não implica apenas a divisão
do tempo de permanência dos filhos com os pais, mas também o exercício exclusivo da guarda pelo genitor
que se encontra na companhia do filho. Parte da legislação: § 2° do art. 1.583 do Código Civil (redação dada
pela Lei n. 13.058, de 2014). Livro IV – Do Direito de Família. Título I – Do Direito Pessoal. Subtítulo I – Do
Casamento. Capítulo XI – Da Proteção da Pessoa dos Filhos
ART. 1583 - ENUNCIADO 605 – A guarda compartilhada não exclui a fixação do regime de convivência. Parte
da legislação: art. 1.583 do Código Civil – Família e Sucessões
ART. 1583 - ENUNCIADO 606 – O tempo de convívio com os filhos “de forma equilibrada com a mãe e com o
pai” deve ser entendido como divisão proporcional de tempo, da forma que cada genitor possa se ocupar
dos cuidados pertinentes ao filho, em razão das peculiaridades da vida privada de cada um. Parte da
legislação: art. 1.583, § 2º, do Código Civil
ART. 1583 - ENUNCIADO 607 – A guarda compartilhada não implica ausência de pagamento de pensão
alimentícia. Parte da legislação: art. 1.583 c/c 1.694 c/c 1.701 do Código Civil
ART. 1584 - ENUNCIADO 102 Art. 1.584: A expressão “melhores condições” no exercício da guarda, na
hipótese do art. 1.584, significa atender ao melhor interesse da criança.
ART. 1584 - ENUNCIADO 334 Art. 1.584: A guarda de fato pode ser reputada como consolidada diante da
estabilidade da convivência familiar entre a criança ou o adolescente e o terceiro guardião, desde que seja
atendido o princípio do melhor interesse.
ART. 1584 - ENUNCIADO 336 Art. 1.584: O parágrafo único do art. 1.584 aplica-se também aos filhos advindos
de qualquer forma de família.
ART. 1588 - ENUNCIADO 337 Art. 1.588: O fato de o pai ou a mãe constituírem nova união não repercute no
direito de terem os filhos do leito anterior em sua companhia, salvo quando houver comprometimento da
sadia formação e do integral desenvolvimento da personalidade destes.

ART. 1588 - ENUNCIADO 338 Art. 1.588: A cláusula de não-tratamento conveniente para a perda da guarda
dirige-se a todos os que integram, de modo direto ou reflexo, as novas relações familiares.
ART. 1589 - ENUNCIADO 333 Arts. 1.584 e 1.589: O direito de visita pode ser estendido aos avós e a pessoas
com as quais a criança ou o adolescente mantenha vínculo afetivo, atendendo ao seu melhor interesse.
ART. 1593 - ENUNCIADO 103 Art. 1.593: O Código Civil reconhece, no art. 1.593, outras espécies de
parentesco civil além daquele decorrente da adoção, acolhendo, assim, a noção de que há também
parentesco civil no vínculo parental proveniente quer das técnicas de reprodução assistida heteróloga
relativamente ao pai (ou mãe) que não contribuiu com seu material fecundante, quer da paternidade
socioafetiva, fundada na posse do estado de filho.
ART. 1593 - ENUNCIADO 256 Art. 1.593: A posse do estado de filho (parentalidade socioafetiva) constitui
modalidade de parentesco civil.
ART. 1593 - ENUNCIADO 519 Art. 1.593: O reconhecimento judicial do vínculo de parentesco em virtude de
socioafetividade deve ocorrer a partir da relação entre pai(s) e filho(s), com base na posse do estado de filho,
para que produza efeitos pessoais e patrimoniais.
ART. 1593 - ENUNCIADO 608 – É possível o registro de nascimento dos filhos de pessoas do mesmo sexo
originários de reprodução assistida, diretamente no Cartório do Registro Civil, sendo dispensável a
propositura de ação judicial, nos termos da regulamentação da Corregedoria local. Parte da legislação: arts.
1.593 e 1.596 do Código Civil, Livro IV
ART. 1597 - ENUNCIADO 104 Art. 1.597: No âmbito das técnicas de reprodução assistida envolvendo o
emprego de material fecundante de terceiros, o pressuposto fático da relação sexual é substituído pela
vontade (ou eventualmente pelo risco da situação jurídica matrimonial) juridicamente qualificada, gerando
presunção absoluta ou relativa de paternidade no que tange ao marido da mãe da criança concebida,
dependendo da manifestação expressa (ou implícita) da vontade no curso do casamento.
ART. 1597 - ENUNCIADO 105 Art. 1.597: As expressões “fecundação artificial”, “concepção artificial” e
“inseminação artificial” constantes, respectivamente, dos incs. III, IV e V do art. 1.597 deverão ser
interpretadas como “técnica de reprodução assistida”.
ART. 1597 - ENUNCIADO 106 Art. 1.597, inc. III: Para que seja presumida a paternidade do marido falecido,
será obrigatório que a mulher, ao se submeter a uma das técnicas de reprodução assistida com o material
genético do falecido, esteja na condição de viúva, sendo obrigatória, ainda, a autorização escrita do marido
para que se utilize seu material genético após sua morte.
ART. 1597 - ENUNCIADO 107 Art. 1.597, IV: Finda a sociedade conjugal, na forma do art. 1.571, a regra do
inc. IV somente poderá ser aplicada se houver autorização prévia, por escrito, dos ex-cônjuges para a
utilização dos embriões excedentários, só podendo ser revogada até o início do procedimento de
implantação desses embriões.
ART. 1597 - ENUNCIADO 126 Proposição sobre o art. 1.597, incs. III, IV e V: Proposta: Alterar as expressões
“fecundação artificial”, “concepção artificial” e “inseminação artificial” constantes, respectivamente, dos
incs. III, IV e V do art. 1.597 para “técnica de reprodução assistida”. Justificativa: As técnicas de reprodução
assistida são basicamente de duas ordens: aquelas pelas quais a fecundação ocorre in vivo, ou seja, no
próprio organismo feminino, e aquelas pelas quais a fecundação ocorre in vitro, ou seja, fora do organismo
feminino, mais precisamente em laboratório, após o recolhimento dos gametas masculino e feminino. As
expressões “fecundação artificial” e “concepção artificial” utilizadas nos incs. III e IV, são impróprias, até
porque a fecundação ou a concepção obtida por meio das técnicas de reprodução assistida é natural, com o
auxílio técnico, é verdade, mas jamais artificial. Além disso, houve ainda imprecisão terminológica no inc. V,
quando trata da inseminação artificial heteróloga, uma vez que a inseminação artificial é apenas uma das

técnicas de reprodução in vivo; para os fins do inciso em comento, melhor seria a utilização da expressão
“técnica de reprodução assistida”, incluídas aí todas as variantes das técnicas de reprodução in vivo e in vitro.
ART. 1597 - ENUNCIADO 127 Proposição sobre o art. 1.597, inc. III: Proposta: Alterar o inc. III para constar
“havidos por fecundação artificial homóloga”. Justificativa: Para observar os princípios da paternidade
responsável e da dignidade da pessoa humana, porque não é aceitável o nascimento de uma criança já sem
pai.
ART. 1597 - ENUNCIADO 128 Proposição sobre o art. 1.597, inc. IV: Proposta: Revogar o dispositivo.
Justificativa: O fim de uma sociedade conjugal, em especial quando ocorre pela anulação ou nulidade do
casamento, pela separação judicial ou pelo divórcio, é, em regra, processo de tal ordem traumático para os
envolvidos que a autorização de utilização de embriões excedentários será fonte de desnecessários litígios.
Além do mais, a questão necessita de análise sob o enfoque constitucional. Da forma posta e não havendo
qualquer dispositivo no novo Código Civil que autorize o reconhecimento da maternidade em tais casos,
somente a mulher poderá se valer dos embriões excedentários, ferindo de morte o princípio da igualdade
esculpido no caput e no inc. I do art. 5º da Constituição da República. A título de exemplo, se a mulher ficar
viúva, poderá, “a qualquer tempo”, gestar o embrião excedentário, assegurado o reconhecimento da
paternidade, com as consequências legais pertinentes; porém o marido não poderá valer-se dos mesmos
embriões, para cuja formação contribuiu com o seu material genético, e gestá-lo em útero sub-rogado. Como
o dispositivo é vago e diz respeito apenas ao estabelecimento da paternidade, sendo o novo Código Civil
omisso quanto à maternidade, poder-se-ia indagar: se esse embrião vier a germinar um ser humano após a
morte da mãe, ele terá a paternidade estabelecida e não a maternidade? Caso se pretenda afirmar que a
maternidade será estabelecida pelo nascimento, como ocorre atualmente, a mãe será aquela que dará à luz,
porém, neste caso, tampouco a paternidade poderá ser estabelecida, uma vez que a reprodução não seria
homóloga. Caso a justificativa para a manutenção do inciso seja evitar a destruição dos embriões
crioconservados, destaca-se que legislação posterior poderá autorizar que venham a ser adotados por casais
inférteis. Assim, prudente seria que o inciso em análise fosse suprimido. Porém, se a supressão não for
possível, solução alternativa seria determinar que os embriões excedentários somente poderão ser utilizados
se houver prévia autorização escrita de ambos os cônjuges, evitando-se com isso mais uma lide nas varas de
família.
ART. 1597 - ENUNCIADO 129 Proposição para inclusão de um artigo no final do cap. II, subtítulo II, cap. XI,
título I, do livro IV, com a seguinte redação: Art. 1.597-A . “A maternidade será presumida pela gestação.
Parágrafo único: Nos casos de utilização das técnicas de reprodução assistida, a maternidade será
estabelecida em favor daquela que forneceu o material genético, ou que, tendo planejado a gestação, valeuse da técnica de reprodução assistida heteróloga”. Justificativa: No momento em que o art. 1.597 autoriza
que o homem infértil ou estéril se valha das técnicas de reprodução assistida para suplantar sua deficiência
reprodutiva, não poderá o Código Civil deixar de prever idêntico tratamento às mulheres. O dispositivo dará
guarida às mulheres que podem gestar, abrangendo quase todas as situações imagináveis, como as técnicas
de reprodução assistida homólogas e heterólogas, nas quais a gestação será levada a efeito pela mulher que
será a mãe socioevolutiva da criança que vier a nascer. Pretende-se, também, assegurar à mulher que produz
seus óvulos regularmente, mas não pode levar a termo uma gestação, o direito à maternidade, uma vez que
apenas a gestação caberá à mãe sub-rogada. Contempla-se, igualmente, a mulher estéril que não pode levar
a termo uma gestação. Essa mulher terá declarada sua maternidade em relação à criança nascida de gestação
sub-rogada na qual o material genético feminino não provém de seu corpo. Importante destacar que, em
hipótese alguma, poderá ser permitido o fim lucrativo por parte da mãe sub-rogada.
ART. 1597 - ENUNCIADO 257 Art. 1.597: As expressões “fecundação artificial”, “concepção artificial” e
“inseminação artificial”, constantes, respectivamente, dos incs. III, IV e V do art. 1.597 do Código Civil, devem
ser interpretadas restritivamente, não abrangendo a utilização de óvulos doados e a gestação de
substituição.

ART. 1597 - ENUNCIADO 258 Arts. 1.597 e 1.601: Não cabe a ação prevista no art. 1.601 do Código Civil se a
filiação tiver origem em procriação assistida heteróloga, autorizada pelo marido nos termos do inc. V do art.
1.597, cuja paternidade configura presunção absoluta.
ART. 1601 - ENUNCIADO 130 Proposição sobre o art. 1.601: Redação atual: Cabe ao marido o direito de
contestar a paternidade dos filhos nascidos de sua mulher, sendo tal ação imprescritível. Parágrafo único.
Contestada a filiação, os herdeiros do impugnante têm direito de prosseguir na ação. Redação proposta:
“Cabe ao marido o direito de contestar a paternidade dos filhos nascidos de sua mulher, sendo tal ação
imprescritível. § 1º. Não se desconstituirá a paternidade caso fique caracterizada a posse do estado de filho.
§ 2º. Contestada a filiação, os herdeiros do impugnante têm direito de prosseguir na ação”.
ART. 1601 - ENUNCIADO 258 Arts. 1.597 e 1.601: Não cabe a ação prevista no art. 1.601 do Código Civil se a
filiação tiver origem em procriação assistida heteróloga, autorizada pelo marido nos termos do inc. V do art.
1.597, cuja paternidade configura presunção absoluta.
ART. 1601 - ENUNCIADO 339 A paternidade socioafetiva, calcada na vontade livre, não pode ser rompida em
detrimento do melhor interesse do filho.
ART. 1601 - ENUNCIADO 520 Art. 1.601: O conhecimento da ausência de vínculo biológico e a posse de estado
de filho obstam a contestação da paternidade presumida.
ART. 1603 - ENUNCIADO 108 Art. 1.603: No fato jurídico do nascimento, mencionado no art. 1.603,
compreende-se, à luz do disposto no art. 1.593, a filiação consanguínea e também a socioafetiva.
ART. 1605 - ENUNCIADO 109 Art. 1.605: A restrição da coisa julgada oriunda de demandas reputadas
improcedentes por insuficiência de prova não deve prevalecer para inibir a busca da identidade genética pelo
investigando.
ART. 1606 - ENUNCIADO 521 Art. 1.606: Qualquer descendente possui legitimidade, por direito próprio, para
propor o reconhecimento do vínculo de parentesco em face dos avós ou de qualquer ascendente de grau
superior, ainda que o pai não tenha iniciado a ação de prova da filiação em vida.
ART. 1607 - ENUNCIADO 570 O reconhecimento de filho havido em união estável fruto de técnica de
reprodução assistida heteróloga “a patre” consentida expressamente pelo companheiro representa a
formalização do vínculo jurídico de paternidade - filiação, cuja constituição se deu no momento do início da
gravidez da companheira. Artigos: 1.607 e 1.609 do Código Civil
ART. 1621 - ENUNCIADO 110 Art. 1.621, § 2º: É inaplicável o § 2º do art. 1.621 do novo Código Civil às adoções
realizadas com base no Estatuto da Criança e do Adolescente.
ART. 1621 - ENUNCIADO 259 Art. 1.621: A revogação do consentimento não impede, por si só, a adoção,
observado o melhor interesse do adotando.
ART. 1626 - ENUNCIADO 111 Art. 1.626: A adoção e a reprodução assistida heteróloga atribuem a condição
de filho ao adotado e à criança resultante de técnica conceptiva heteróloga; porém, enquanto na adoção
haverá o desligamento dos vínculos entre o adotado e seus parentes consanguíneos, na reprodução assistida
heteróloga sequer será estabelecido o vínculo de parentesco entre a criança e o doador do material
fecundante.
ART. 1630 - ENUNCIADO 112 Art. 1.630: Em acordos celebrados antes do advento do novo Código, ainda que
expressamente convencionado que os alimentos cessarão com a maioridade, o juiz deve ouvir os
interessados, apreciar as circunstâncias do caso concreto e obedecer ao princípio rebus sic stantibus.
ART. 1636 - ENUNCIADO 335 Art. 1.636: A guarda compartilhada deve ser estimulada, utilizando-se, sempre
que possível, da mediação e da orientação de equipe interdisciplinar.

ART. 1639 - ENUNCIADO 113 Art. 1.639: É admissível a alteração do regime de bens entre os cônjuges,
quando então o pedido, devidamente motivado e assinado por ambos os cônjuges, será objeto de
autorização judicial, com ressalva dos direitos de terceiros, inclusive dos entes públicos, após perquirição de
inexistência de dívida de qualquer natureza, exigida ampla publicidade.
ART. 1639 - ENUNCIADO 131 Proposição sobre o art. 1.639, § 2º: Proposta a seguinte redação ao § 2º do
mencionado art. 1.639: “É inadmissível a alteração do regime de bens entre os cônjuges, salvo nas hipóteses
específicas definidas no art. 1.641, quando então o pedido, devidamente motivado e assinado por ambos os
cônjuges, será objeto de autorização judicial, apurada a procedência das razões invocadas e ressalvados os
direitos de terceiros, inclusive dos entes públicos, após perquirição de inexistência de dívida de qualquer
natureza, exigida ampla publicidade”.
ART. 1639 - ENUNCIADO 260 Arts. 1.639, § 2º, e 2.039: A alteração do regime de bens prevista no § 2o do
art. 1.639 do Código Civil também é permitida nos casamentos realizados na vigência da legislação anterior.
ART. 1639 - ENUNCIADO 331 Art. 1.639: O estatuto patrimonial do casal pode ser definido por escolha de
regime de bens distinto daqueles tipificados no Código Civil (art. 1.639 e parágrafo único do art. 1.640), e,
para efeito de fiel observância do disposto no art. 1.528 do Código Civil, cumpre certificação a respeito, nos
autos do processo de habilitação matrimonial.
ART. 1641 - ENUNCIADO 125 Proposição sobre o art. 1.641, inc. II: Redação atual: “da pessoa maior de
sessenta anos”. Proposta: Revogar o dispositivo. Justificativa: A norma que torna obrigatório o regime da
separação absoluta de bens em razão da idade dos nubentes não leva em consideração a alteração da
expectativa de vida com qualidade, que se tem alterado drasticamente nos últimos anos. Também mantém
um preconceito quanto às pessoas idosas que, somente pelo fato de ultrapassarem determinado patamar
etário, passam a gozar da presunção absoluta de incapacidade para alguns atos, como contrair matrimônio
pelo regime de bens que melhor consultar seus interesses.
ART. 1641 - ENUNCIADO 261 Art. 1.641: A obrigatoriedade do regime da separação de bens não se aplica a
pessoa maior de sessenta anos, quando o casamento for precedido de união estável iniciada antes dessa
idade.
ART. 1641 - ENUNCIADO 262 Arts. 1.641 e 1.639: A obrigatoriedade da separação de bens nas hipóteses
previstas nos incs. I e III do art. 1.641 do Código Civil não impede a alteração do regime, desde que superada
a causa que o impôs.
ART. 1647 - ENUNCIADO 114 Art. 1.647: O aval não pode ser anulado por falta de vênia conjugal, de modo
que o inc. III do art. 1.647 apenas caracteriza a inoponibilidade do título ao cônjuge que não assentiu.
ART. 1647 - ENUNCIADO 132 Proposição sobre o art. 1.647, inc. III, do novo Código Civil: OUTORGA
CONJUGAL EM AVAL. Suprimir as expressões “ou aval” do inc. III do art. 1.647 do novo Código Civil.
Justificativa: Exigir anuência do cônjuge para a outorga de aval é afrontar a Lei Uniforme de Genebra e
descaracterizar o instituto. Ademais, a celeridade indispensável para a circulação dos títulos de crédito é
incompatível com essa exigência, pois não se pode esperar que, na celebração de um negócio corriqueiro,
lastreado em cambial ou duplicata, seja necessário, para a obtenção de um aval, ir à busca do cônjuge e da
certidão de seu casamento, determinadora do respectivo regime de bens.
ART. 1665 - ENUNCIADO 340 Art. 1.665: No regime da comunhão parcial de bens é sempre indispensável a
autorização do cônjuge, ou seu suprimento judicial, para atos de disposição sobre bens imóveis.
ART. 1694 - ENUNCIADO 522 Arts. 1.694, 1.696, primeira parte, e 1.706: Cabe prisão civil do devedor nos
casos de não prestação de alimentos gravídicos estabelecidos com base na Lei n. 11.804/2008, inclusive
deferidos em qualquer caso de tutela de urgência.

ART. 1694 - ENUNCIADO 573 Na apuração da possibilidade do alimentante, observar-se-ão os sinais
exteriores de riqueza. Artigo: 1.694, § 1º, do Código Civil
ART. 1695 - ENUNCIADO 342 Art. 1.695: Observadas suas condições pessoais e sociais, os avós somente serão
obrigados a prestar alimentos aos netos em caráter exclusivo, sucessivo, complementar e não-solidário
quando os pais destes estiverem impossibilitados de fazê-lo, caso em que as necessidades básicas dos
alimentandos serão aferidas, prioritariamente, segundo o nível econômico-financeiro de seus genitores.
ART. 1695 - ENUNCIADO 572 Mediante ordem judicial, é admissível, para a satisfação do crédito alimentar
atual, o levantamento do saldo de conta vinculada ao FGTS. Artigos: 1.695 e 1.701, parágrafo único, do
Código Civil
ART. 1696 - ENUNCIADO 341 Art. 1.696: Para os fins do art. 1.696, a relação socioafetiva pode ser elemento
gerador de obrigação alimentar.
ART. 1696 - ENUNCIADO 599 – Deve o magistrado, em sede de execução de alimentos avoengos, analisar as
condições do(s) devedor(es), podendo aplicar medida coercitiva diversa da prisão civil ou determinar seu
cumprimento em modalidade diversa do regime fechado (prisão em regime aberto ou prisão domiciliar), se
o executado comprovar situações que contraindiquem o rigor na aplicação desse meio executivo e o torne
atentatório à sua dignidade, como corolário do princípio de proteção aos idosos e garantia à vida. Parte da
legislação: art. 733 do Código de Processo Civil de 1973 (Lei n. 5.689/1973), art. 528 do Código de Processo
Civil de 2015 (Lei n. 13.105/2015), art. 19 da Lei de Alimentos (Lei n. 5.478/1968)
ART. 1698 - ENUNCIADO 523 Art. 1.698: O chamamento dos codevedores para integrar a lide, na forma do
art. 1.698 do Código Civil, pode ser requerido por qualquer das partes, bem como pelo Ministério Público,
quando legitimado.
ART. 1700 - ENUNCIADO 343 Art. 1.700: A transmissibilidade da obrigação alimentar é limitada às forças da
herança.
ART. 1701 - ENUNCIADO 344 Art. 1.701: A obrigação alimentar originada do poder familiar, especialmente
para atender às necessidades educacionais, pode não cessar com a maioridade.
ART. 1702 - ENUNCIADO 133 Proposição sobre o art. 1.702: Proposta: Alterar o dispositivo para: “Na
separação judicial, sendo um dos cônjuges desprovido de recursos, prestar-lhe-á o outro pensão alimentícia
nos termos do que houverem acordado ou do que vier a ser fixado judicialmente, obedecidos os critérios do
art. 1.694”.
ART. 1704 - ENUNCIADO 134 Proposição sobre o art. 1.704, caput: Proposta: Alterar o dispositivo para: “Se
um dos cônjuges separados judicialmente vier a necessitar de alimentos e não tiver parentes emcondições
de prestá-los nem aptidão para o trabalho, o ex-cônjuge será obrigado a prestá-los mediante pensão a ser
fixada pelo juiz, em valor indispensável à sobrevivência”. Revoga-se, por conseqüência, o parágrafo único do
art. 1.704. § 2º. “Contestada a filiação, os herdeiros do impugnante têm direito de prosseguir na ação”.
ART. 1707 - ENUNCIADO 263 Art. 1.707: O art. 1.707 do Código Civil não impede seja reconhecida válida e
eficaz a renúncia manifestada por ocasião do divórcio (direto ou indireto) ou da dissolução da “união estável”.
A irrenunciabilidade do direito a alimentos somente é admitida enquanto subsistir vínculo de Direito de
Família.
ART. 1708 - ENUNCIADO 264 Art. 1.708: Na interpretação do que seja procedimento indigno do credor, apto
a fazer cessar o direito a alimentos, aplicam-se, por analogia, as hipóteses dos incs. I e II do art. 1.814 do
Código Civil.
ART. 1708 - ENUNCIADO 265 Art. 1.708: Na hipótese de concubinato, haverá necessidade de demonstração
da assistência material prestada pelo concubino a quem o credor de alimentos se uniu.

ART. 1708 - ENUNCIADO 345 Art. 1.708: O “procedimento indigno” do credor em relação ao devedor,
previsto no parágrafo único do art. 1.708 do Código Civil, pode ensejar a exoneração ou apenas a redução do
valor da pensão alimentícia para quantia indispensável à sobrevivência do credor.
ART. 1723 - ENUNCIADO 524 Art. 1.723: As demandas envolvendo união estável entre pessoas do mesmo
sexo constituem matéria de Direito de Família.
ART. 1725 - ENUNCIADO 115 Art. 1.725: Há presunção de comunhão de aquestos na constância da união
extramatrimonial mantida entre os companheiros, sendo desnecessária a prova do esforço comum para se
verificar a comunhão dos bens.
ART. 1725 - ENUNCIADO 346 Art. 1.725: Na união estável o regime patrimonial obedecerá à norma vigente
no momento da aquisição de cada bem, salvo contrato escrito.
ART. 1726 - ENUNCIADO 135 Proposição sobre o art. 1.726: Proposta: A união estável poderá converter-se
em casamento mediante pedido dos companheiros perante o oficial do registro civil, ouvido o Ministério
Público.
ART. 1726 - ENUNCIADO 526 Art. 1.726: É possível a conversão de união estável entre pessoas do mesmo
sexo em casamento, observados os requisitos exigidos para a respectiva habilitação.
ART. 1729 - ENUNCIADO 528 Arts. 1.729, parágrafo único, e 1.857: É válida a declaração de vontade expressa
em documento autêntico, também chamado “testamento vital”, em que a pessoa estabelece disposições
sobre o tipo de tratamento de saúde, ou não tratamento, que deseja no caso de se encontrar sem condições
de manifestar a sua vontade.
ART. 1736 - ENUNCIADO 136 Proposição sobre o art. 1.736, inc. I: Proposta: Revogar o dispositivo.
Justificativa: Não há qualquer justificativa de ordem legal a legitimar que mulheres casadas, apenas por essa
condição, possam se escusar da tutela.
ART. 1772 - ENUNCIADO 574 A decisão judicial de interdição deverá fixar os limites da curatela para todas as
pessoas a ela sujeitas, sem distinção, a fim de resguardar os direitos fundamentais e a dignidade do interdito
(art. 1.772). Artigo: 1.772 do Código Civil

