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

PARTE GERAL
ART. 0002 - ENUNCIADO 1 Art. 2º: A proteção que o Código defere ao nascituro alcança o natimorto no que
concerne aos direitos da personalidade, tais como: nome, imagem e sepultura.
ART. 0002 - ENUNCIADO 2 Art. 2º: Sem prejuízo dos direitos da personalidade nele assegurados, o art. 2º do
Código Civil não é sede adequada para questões emergentes da reprogenética humana, que deve ser objeto
de um estatuto próprio.
ART. 0003 - ENUNCIADO 138 Art. 3º: A vontade dos absolutamente incapazes, na hipótese do inc. I do art.
3º é juridicamente relevante na concretização de situações existenciais a eles concernentes, desde que
demonstrem discernimento bastante para tanto.
ART. 0005 - ENUNCIADO 3 Art. 5º: A redução do limite etário para a definição da capacidade civil aos 18 anos
não altera o disposto no art. 16, I, da Lei n. 8.213/91, que regula específica situação de dependência
econômica para fins previdenciários e outras situações similares de proteção, previstas em legislação
especial.
ART. 0005 - ENUNCIADO 397 Art. 5º: A emancipação por concessão dos pais ou por sentença do juiz está
sujeita à desconstituição por vício de vontade.
ART. 0005 - ENUNCIADO 530 A emancipação, por si só, não elide a incidência do Estatuto da Criança e do
Adolescente. Artigo: 5°, parágrafo único, do Código Civil
ART. 0010 - ENUNCIADO 272 Art. 10: Não é admitida, em nosso ordenamento jurídico, a adoção por ato
extrajudicial, sendo indispensável a atuação jurisdicional, inclusive para a adoção de maiores de dezoito anos.
ART. 0010 - ENUNCIADO 273 Art. 10: Tanto na adoção bilateral quanto na unilateral, quando não se preserva
o vínculo com qualquer dos genitores originários, deverá ser averbado o cancelamento do registro originário
de nascimento do adotado, lavrando- -se novo registro. Sendo unilateral a adoção, e sempre que se preserve
o vínculo originário com um dos genitores, deverá ser averbada a substituição do nome do pai ou mãe
naturais pelo nome do pai ou mãe adotivos.
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ART. 0011 - ENUNCIADO 139 Art. 11: Os direitos da personalidade podem sofrer limitações, ainda que não
especificamente previstas em lei, não podendo ser exercidos com abuso de direito de seu titular,
contrariamente à boa-fé objetiva e aos bons costumes.
ART. 0011 - ENUNCIADO 274 Art. 11: Os direitos da personalidade, regulados de maneira não-exaustiva pelo
Código Civil, são expressões da cláusula geral de tutela da pessoa humana, contida no art. 1º, inc. III, da
Constituição (princípio da dignidade da pessoa humana). Em caso de colisão entre eles, como nenhum pode
sobrelevar os demais, deve-se aplicar a técnica da ponderação.
ART. 0011 - ENUNCIADO 4 Art. 11: O exercício dos direitos da personalidade pode sofrer limitação voluntária,
desde que não seja permanente nem geral.
ART. 0011 - ENUNCIADO 531 A tutela da dignidade da pessoa humana na sociedade da informação inclui o
direito ao esquecimento. Artigo: 11 do Código Civil
ART. 0011 - ENUNCIADO 532 É permitida a disposição gratuita do próprio corpo com objetivos
exclusivamente científicos, nos termos dos arts. 11 e 13 do Código Civil. Artigos: 11 e 13 do Código Civil.
ART. 0012 - ENUNCIADO 140 Art. 12: A primeira parte do art. 12 do Código Civil refere-se às técnicas de tutela
específica, aplicáveis de ofício, enunciadas no art. 461 do Código de Processo Civil, devendo ser interpretada
com resultado extensivo.
ART. 0012 - ENUNCIADO 275 Arts. 12 e 20: O rol dos legitimados de que tratam os arts. 12, parágrafo único,
e 20, parágrafo único, do Código Civil também compreende o companheiro.
ART. 0012 - ENUNCIADO 398 Art. 12, parágrafo único: As medidas previstas no art. 12, parágrafo único, do
Código Civil podem ser invocadas por qualquer uma das pessoas ali mencionadas de forma concorrente e
autônoma.
ART. 0012 - ENUNCIADO 399 Arts. 12, parágrafo único e 20, parágrafo único: Os poderes conferidos aos
legitimados para a tutela post mortem dos direitos da personalidade, nos termos dos arts. 12, parágrafo
único, e 20, parágrafo único, do CC, não compreendem a faculdade de limitação voluntária.
ART. 0012 - ENUNCIADO 400 Arts. 12, parágrafo único, e 20, parágrafo único: Os parágrafos únicos dos arts.
12 e 20 asseguram legitimidade, por direito próprio, aos parentes, cônjuge ou companheiro para a tutela
contra lesão perpetrada post mortem.
ART. 0012 - ENUNCIADO 5 Arts. 12 e 20: 1) As disposições do art. 12 têm caráter geral e aplicam-se, inclusive,
às situações previstas no art. 20, excepcionados os casos expressos de legitimidade para requerer as medidas
nele estabelecidas; 2) as disposições do art. 20 do novo Código Civil têm a finalidade específica de regrar a
projeção dos bens personalíssimos nas situações nele enumeradas. Com exceção dos casos expressos de
legitimação que se conformem com a tipificação preconizada nessa norma, a ela podem ser aplicadas
subsidiariamente as regras instituídas no art. 12.
ART. 0013 - ENUNCIADO 276 Art. 13: O art. 13 do Código Civil, ao permitir a disposição do próprio corpo por
exigência médica, autoriza as cirurgias de transgenitalização, em conformidade com os procedimentos
estabelecidos pelo Conselho Federal de Medicina, e a consequente alteração do prenome e do sexo no
Registro Civil.
ART. 0013 - ENUNCIADO 277 Art. 14: O art. 14 do Código Civil, ao afirmar a validade da disposição gratuita
do próprio corpo, com objetivo científico ou altruístico, para depois da morte, determinou que a
manifestação expressa do doador de órgãos em vida prevalece sobre a vontade dos familiares, portanto, a
aplicação do art. 4º da Lei n. 9.434/97 ficou restrita à hipótese de silêncio do potencial doador.
ART. 0013 - ENUNCIADO 401 Art. 13: Não contraria os bons costumes a cessão gratuita de direitos de uso de
material biológico para fins de pesquisa científica, desde que a manifestação de vontade tenha sido livre,

esclarecida e puder ser revogada a qualquer tempo, conforme as normas éticas que regem a pesquisa
científica e o respeito aos direitos fundamentais.
ART. 0013 - ENUNCIADO 6 Art. 13: A expressão “exigência médica” contida no art. 13 refere-se tanto ao bemestar físico quanto ao bem-estar psíquico do disponente.
ART. 0015 - ENUNCIADO 403 Art. 15: O Direito à inviolabilidade de consciência e de crença, previsto no art.
5º, VI, da Constituição Federal, aplica-se também à pessoa que se nega a tratamento médico, inclusive
transfusão de sangue, com ou sem risco de morte, em razão do tratamento ou da falta dele, desde que
observados os seguintes critérios: a) capacidade civil plena, excluído o suprimento pelo representante ou
assistente; b) manifestação de vontade livre, consciente e informada; e c) oposição que diga respeito
exclusivamente à própria pessoa do declarante.
ART. 0015 - ENUNCIADO 533 O paciente plenamente capaz poderá deliberar sobre todos os aspectos
concernentes a tratamento médico que possa lhe causar risco de vida, seja imediato ou mediato, salvo as
situações de emergência ou no curso de procedimentos médicos cirúrgicos que não possam ser
interrompidos. Artigo: 15 do Código Civil
ART. 0018 - ENUNCIADO 278 Art. 18: A publicidade que divulgar, sem autorização, qualidades inerentes a
determinada pessoa, ainda que sem mencionar seu nome, mas sendo capaz de identificá-la, constitui
violação a direito da personalidade.
ART. 0020 - ENUNCIADO 279 Art. 20: A proteção à imagem deve ser ponderada com outros interesses
constitucionalmente tutelados, especialmente em face do direito de amplo acesso à informação e da
liberdade de imprensa. Em caso de colisão, levar-se-á em conta a notoriedade do retratado e dos fatos
abordados, bem como a veracidade destes e, ainda, as características de sua utilização (comercial,
informativa, biográfica), privilegiando-se medidas que não restrinjam a divulgação de informações.
ART. 0020 - ENUNCIADO 400 Arts. 12, parágrafo único, e 20, parágrafo único: Os parágrafos únicos dos arts.
12 e 20 asseguram legitimidade, por direito próprio, aos parentes, cônjuge ou companheiro para a tutela
contra lesão perpetrada post mortem.
ART. 0021 - ENUNCIADO 404 Art. 21: A tutela da privacidade da pessoa humana compreende os controles
espacial, contextual e temporal dos próprios dados, sendo necessário seu expresso consentimento para
tratamento de informações que versem especialmente o estado de saúde, a condição sexual, a origem racial
ou étnica, as convicções religiosas, filosóficas e políticas.
ART. 0021 - ENUNCIADO 405 Art. 21: As informações genéticas são parte da vida privada e não podem ser
utilizadas para fins diversos daqueles que motivaram seu armazenamento, registro ou uso, salvo com
autorização do titular.
ART. 0021 - ENUNCIADO 576 – O direito ao esquecimento pode ser assegurado por tutela judicial inibitória.
Parte da legislação: art. 21 do Código Civil.
ART. 0041 - ENUNCIADO 141 Art. 41: A remissão do art. 41, parágrafo único, do Código Civil às pessoas
jurídicas de direito público, a que se tenha dado estrutura de direito privado”, diz respeito às fundações
públicas e aos entes de fiscalização do exercício profissional.
ART. 0044 - ENUNCIADO 142 Art. 44: Os partidos políticos, os sindicatos e as associações religiosas possuem
natureza associativa, aplicando-se-lhes o Código Civil.
ART. 0044 - ENUNCIADO 143 Art. 44: A liberdade de funcionamento das organizações religiosas não afasta o
controle de legalidade e legitimidade constitucional de seu registro, nem a possibilidade de reexame, pelo
Judiciário, da compatibilidade de seus atos com a lei e com seus estatutos.

ART. 0044 - ENUNCIADO 144 Art. 44: A relação das pessoas jurídicas de direito privado constante do art. 44,
incs. I a V, do Código Civil não é exaustiva.
ART. 0044 - ENUNCIADO 280 Arts. 44, 57 e 60: Por força do art. 44, § 2º, consideram-se aplicáveis às
sociedades reguladas pelo Livro II da Parte Especial, exceto às limitadas, os arts. 57 e 60, nos seguintes
termos: a) em havendo previsão contratual, é possível aos sócios deliberar a exclusão de sócio por justa
causa, pela via extrajudicial, cabendo ao contrato disciplinar o procedimento de exclusão, assegurado o
direito de defesa, por aplicação analógica do art. 1.085; b) as deliberações sociais poderão ser convocadas
por iniciativa de sócios que representem 1/5 (um quinto) do capital social, na omissão do contrato. A mesma
regra aplica-se na hipótese de criação, pelo contrato, de outros órgãos de deliberação colegiada.
ART. 0047 - ENUNCIADO 145 Art. 47: O art. 47 não afasta a aplicação da teoria da aparência.
ART. 0050 - ENUNCIADO 146 Art. 50: Nas relações civis, interpretam-se restritivamente os parâmetros de
desconsideração da personalidade jurídica previstos no art. 50 (desvio de finalidade social ou confusão
patrimonial). (Este Enunciado não prejudica o Enunciado n. 7)
ART. 0050 - ENUNCIADO 281 Art. 50: A aplicação da teoria da desconsideração, descrita no art. 50 do Código
Civil, prescinde da demonstração de insolvência da pessoa jurídica.
ART. 0050 - ENUNCIADO 282 Art. 50: O encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica, por si só,
não basta para caracterizar abuso da personalidade jurídica.
ART. 0050 - ENUNCIADO 283 Art. 50: É cabível a desconsideração da personalidade jurídica denominada
“inversa” para alcançar bens de sócio que se valeu da pessoa jurídica para ocultar ou desviar bens pessoais,
com prejuízo a terceiros.
ART. 0050 - ENUNCIADO 284 Art. 50: As pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos ou de fins
não-econômicos estão abrangidas no conceito de abuso da personalidade jurídica.
ART. 0050 - ENUNCIADO 285 Art. 50: A teoria da desconsideração, prevista no art. 50 do Código Civil, pode
ser invocada pela pessoa jurídica, em seu favor.
ART. 0050 - ENUNCIADO 406 Art. 50: A desconsideração da personalidade jurídica alcança os grupos de
sociedade quando estiverem presentes os pressupostos do art. 50 do Código Civil e houver prejuízo para os
credores até o limite transferido entre as sociedades.
ART. 0050 - ENUNCIADO 7 Art. 50: Só se aplica a desconsideração da personalidade jurídica quando houver
a prática de ato irregular e, limitadamente, aos administradores ou sócios que nela hajam incorrido.
ART. 0052 - ENUNCIADO 286 Art. 52: Os direitos da personalidade são direitos inerentes e essenciais à pessoa
humana, decorrentes de sua dignidade, não sendo as pessoas jurídicas titulares de tais direitos.
ART. 0053 - ENUNCIADO 534 As associações podem desenvolver atividade econômica, desde que não haja
finalidade lucrativa. Artigo: 53 do Código Civil
ART. 0059 - ENUNCIADO 577 – A possibilidade de instituição de categorias de associados com vantagens
especiais admite a atribuição de pesos diferenciados ao direito de voto, desde que isso não acarrete a sua
supressão em relação a matérias previstas no art. 59 do CC. Parte da legislação: art. 55 do Código Civil
ART. 0061 - ENUNCIADO 407 Art. 61: A obrigatoriedade de destinação do patrimônio líquido remanescente
da associação à instituição municipal, estadual ou federal de fins idênticos ou semelhantes, em face da
omissão do estatuto, possui caráter subsidiário, devendo prevalecer a vontade dos associados, desde que
seja contemplada entidade que persiga fins não econômicos.
ART. 0062 - ENUNCIADO 8 Art. 62, parágrafo único: A constituição de fundação para fins científicos,
educacionais ou de promoção do meio ambiente está compreendida no Código Civil, art. 62, parágrafo único.

ART. 0062 - ENUNCIADO 9 Art. 62, parágrafo único: Deve ser interpretado de modo a excluir apenas as
fundações com fins lucrativos.
ART. 0066 - ENUNCIADO 10 Art. 66, § 1º: Em face do princípio da especialidade, o art. 66, § 1º, deve ser
interpretado em sintonia com os arts. 70 e 178 da LC n. 75/93.
ART. 0066 - ENUNCIADO 147 Art. 66: A expressão “por mais de um Estado”, contida no § 2o do art. 66, não
exclui o Distrito Federal e os Territórios. A atribuição de velar pelas fundações, prevista no art. 66 e seus
parágrafos, ao MP local – isto é, dos Estados, DF e Territórios onde situadas – não exclui a necessidade de
fiscalização de tais pessoas jurídicas pelo MPF, quando se tratar de fundações instituídas ou mantidas pela
União, autarquia ou empresa pública federal, ou que destas recebam verbas, nos termos da Constituição, da
LC n. 75/93 e da Lei de Improbidade.
ART. 0070 - ENUNCIADO 408 Arts. 70 e 7º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro: Para efeitos
de interpretação da expressão “domicílio” do art. 7º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro,
deve ser considerada, nas hipóteses de litígio internacional relativo a criança ou adolescente, a residência
habitual destes, pois se trata de situação fática internacionalmente aceita e conhecida.
ART. 0079 - ENUNCIADO 11 Art. 79: Não persiste no novo sistema legislativo a categoria dos bens imóveis
por acessão intelectual, não obstante a expressão “tudo quanto se lhe incorporar natural ou artificialmente”,
constante da parte final do art. 79 do Código Civil.
ART. 0090 - ENUNCIADO 288 Arts. 90 e 91: A pertinência subjetiva não constitui requisito imprescindível para
a configuração das universalidades de fato e de direito.
ART. 0093 - ENUNCIADO 535 Para a existência da pertença, o art. 93 do Código Civil não exige elemento
subjetivo como requisito para o ato de destinação.Artigo: 93 do Código Civil
ART. 0098 - ENUNCIADO 287 Art. 98: O critério da classificação de bens indicado no art. 98 do Código Civil
não exaure a enumeração dos bens públicos, podendo ainda ser classificado como tal o bem pertencente a
pessoa jurídica de direito privado que esteja afetado à prestação de serviços públicos.
ART. 0108 - ENUNCIADO 289 Art. 108: O valor de 30 salários mínimos constante no art. 108 do Código Civil
brasileiro, em referência à forma pública ou particular dos negócios jurídicos que envolvam bens imóveis, é
o atribuído pelas partes contratantes, e não qualquer outro valor arbitrado pela Administração Pública com
finalidade tributária.
ART. 0113 - ENUNCIADO 409 Art. 113: Os negócios jurídicos devem ser interpretados não só conforme a boafé e os usos do lugar de sua celebração, mas também de acordo com as práticas habitualmente adotadas
entre as partes.
ART. 0138 - ENUNCIADO 12 Art. 138: Na sistemática do art. 138, é irrelevante ser ou não escusável o erro,
porque o dispositivo adota o princípio da confiança.
ART. 0156 - ENUNCIADO 148 Art. 156: Ao “estado de perigo” (art. 156) aplica-se, por analogia, o disposto no
§ 2º do art. 157.
ART. 0157 - ENUNCIADO 149 Art. 157: Em atenção ao princípio da conservação dos contratos, a verificação
da lesão deverá conduzir, sempre que possível, à revisão judicial do negócio jurídico e não à sua anulação,
sendo dever do magistrado incitar os contratantes a seguirem as regras do art. 157, § 2º, do Código Civil de
2002.
ART. 0157 - ENUNCIADO 150 Art. 157: A lesão de que trata o art. 157 do Código Civil não exige dolo de
aproveitamento.

ART. 0157 - ENUNCIADO 290 Art. 157: A lesão acarretará a anulação do negócio jurídico quando verificada,
na formação deste, a desproporção manifesta entre as prestações assumidas pelas partes, não se
presumindo a premente necessidade ou a inexperiência do lesado.
ART. 0157 - ENUNCIADO 291 Art. 157: Nas hipóteses de lesão previstas no art. 157 do Código Civil, pode o
lesionado optar por não pleitear a anulação do negócio jurídico, deduzindo, desde logo, pretensão com vista
à revisão judicial do negócio por meio da redução do proveito do lesionador ou do complemento do preço.
ART. 0157 - ENUNCIADO 410 Art. 157: A inexperiência a que se refere o art. 157 não deve necessariamente
significar imaturidade ou desconhecimento em relação à prática de negócios jurídicos em geral, podendo
ocorrer também quando o lesado, ainda que estipule contratos costumeiramente, não tenha conhecimento
específico sobre o negócio em causa.
ART. 0158 - ENUNCIADO 151 Art. 158: O ajuizamento da ação pauliana pelo credor com garantia real (art.
158, § 1º) prescinde de prévio reconhecimento judicial da insuficiência da garantia.
ART. 0158 - ENUNCIADO 292 Art. 158: Para os efeitos do art. 158, § 2º, a anterioridade do crédito é
determinada pela causa que lhe dá origem, independentemente de seu reconhecimento por decisão judicial.
ART. 0167 - ENUNCIADO 152 Art. 167: Toda simulação, inclusive a inocente, é invalidante.
ART. 0167 - ENUNCIADO 153 Art. 167: Na simulação relativa, o negócio simulado (aparente) é nulo, mas o
dissimulado será válido se não ofender a lei nem causar prejuízos a terceiros.
ART. 0167 - ENUNCIADO 293 Art. 167: Na simulação relativa, o aproveitamento do negócio jurídico
dissimulado não decorre tão-somente do afastamento do negócio jurídico simulado, mas do necessário
preenchimento de todos os requisitos substanciais e formais de validade daquele.
ART. 0167 - ENUNCIADO 294 Arts. 167 e 168: Sendo a simulação uma causa de nulidade do negócio jurídico,
pode ser alegada por uma das partes contra a outra.
ART. 0167 - ENUNCIADO 578 – Sendo a simulação causa de nulidade do negócio jurídico, sua alegação
prescinde de ação própria. Parte da legislação: art. 167 do Código Civil
ART. 0169 - ENUNCIADO 536 Resultando do negócio jurídico nulo consequências patrimoniais capazes de
ensejar pretensões, é possível, quanto a estas, a incidência da prescrição. Artigo: 169 do Código Civil
ART. 0169 - ENUNCIADO 537 A previsão contida no art. 169 não impossibilita que, excepcionalmente,
negócios jurídicos nulos produzam efeitos a serem preservados quando justificados por interesses
merecedores de tutela. Artigo: 169 do Código Civil
ART. 0170 - ENUNCIADO 13 Art. 170: O aspecto objetivo da convenção requer a existência do suporte fático
no negócio a converter-se.
ART. 0179 - ENUNCIADO 538 No que diz respeito a terceiros eventualmente prejudicados, o prazo
decadencial de que trata o art. 179 do Código Civil não se conta da celebração do negócio jurídico, mas da
ciência que dele tiverem. Artigo: 179 do Código Civil.
ART. 0186 - ENUNCIADO 411 Art. 186: O descumprimento de contrato pode gerar dano moral quando
envolver valor fundamental protegido pela Constituição Federal de 1988.
ART. 0187 - ENUNCIADO 412 Art. 187: As diversas hipóteses de exercício inadmissível de uma situação
jurídica subjetiva, tais como supressio, tu quoque, surrectio e venire contra factum proprium, são concreções
da boa-fé objetiva.
ART. 0187 - ENUNCIADO 413 Art. 187: Os bons costumes previstos no art. 187 do CC possuem natureza
subjetiva, destinada ao controle da moralidade social de determinada época, e objetiva, para permitir a

sindicância da violação dos negócios jurídicos em questões não abrangidas pela função social e pela boa-fé
objetiva.
ART. 0187 - ENUNCIADO 414 Art. 187: A cláusula geral do art. 187 do Código Civil tem fundamento
constitucional nos princípios da solidariedade, devido processo legal e proteção da confiança, e aplica-se a
todos os ramos do direito.
ART. 0187 - ENUNCIADO 539 O abuso de direito é uma categoria jurídica autônoma em relação à
responsabilidade civil. Por isso, o exercício abusivo de posições jurídicas desafia controle
independentemente de dano. Artigo: 187 do Código Civil ENUNCIADO 576 – O direito ao esquecimento pode
ser assegurado por tutela judicial inibitória. Parte da legislação: art. 21 do Código Civil.
ART. 0189 - ENUNCIADO 14 Art. 189: 1) O início do prazo prescricional ocorre com o surgimento da
pretensão, que decorre da exigibilidade do direito subjetivo; 2) o art. 189 diz respeito a casos em que a
pretensão nasce imediatamente após a violação do direito absoluto ou da obrigação de não fazer.
ART. 0189 - ENUNCIADO 579 – Nas pretensões decorrentes de doenças profissionais ou de caráter
progressivo, o cômputo da prescrição iniciar-se-á somente a partir da ciência inequívoca da incapacidade do
indivíduo, da origem e da natureza dos danos causados. Parte da legislação: art. 189 do Código Civil
ART. 0190 - ENUNCIADO 415 Art. 190: O art. 190 do Código Civil refere-se apenas às exceções impróprias
(dependentes/não autônomas). As exceções propriamente ditas (independentes/autônomas) são
imprescritíveis.
ART. 0191 - ENUNCIADO 295 Art. 191: A revogação do art. 194 do Código Civil pela Lei n. 11.280/2006, que
determina ao juiz o reconhecimento de ofício da prescrição, não retira do devedor a possibilidade de
renúncia admitida no art. 191 do texto codificado.
ART. 0191 - ENUNCIADO 581 – Em complemento ao Enunciado 295, a decretação ex officio da prescrição ou
da decadência deve ser precedida de oitiva das partes. Parte da legislação: art. 191 do Código Civil
ART. 0194 - ENUNCIADO 154 Art. 194: O juiz deve suprir, de ofício, a alegação de prescrição em favor do
absolutamente incapaz.
ART. 0194 - ENUNCIADO 155 Art. 194: O art. 194 do Código Civil de 2002, ao permitir a declaração ex officio
da prescrição de direitos patrimoniais em favor do absolutamente incapaz, derrogou o disposto no § 5º do
art. 219 do CPC.
ART. 0197 - ENUNCIADO 296 Art. 197: Não corre a prescrição entre os companheiros, na constância da união
estável.
ART. 0198 - ENUNCIADO 156 Art. 198: Desde o termo inicial do desaparecimento, declarado em sentença,
não corre a prescrição contra o ausente.
ART. 0202 - ENUNCIADO 416 Art. 202: A propositura de demanda judicial pelo devedor, que importe
impugnação do débito contratual ou de cártula representativa do direito do credor, é causa interruptiva da
prescrição.
ART. 0202 - ENUNCIADO 417 Art. 202, I: O art. 202, I, do CC deve ser interpretado sistematicamente com o
art. 219, § 1º, do CPC, de modo a se entender que o efeito interruptivo da prescrição produzido pelo
despacho que ordena a citação é retroativo até a data da propositura da demanda.
ART. 0206 - ENUNCIADO 418 Art. 206: O prazo prescricional de três anos para a pretensão relativa a aluguéis
aplica-se aos contratos de locação de imóveis celebrados com a administração pública.
ART. 0206 - ENUNCIADO 419 Art. 206, § 3º, V: O prazo prescricional de três anos para a pretensão de
reparação civil aplica-se tanto à responsabilidade contratual quanto à responsabilidade extracontratual.

ART. 0206 - ENUNCIADO 420 Art. 206, § 3º, V: Não se aplica o art. 206, § 3º, V, do Código Civil às pretensões
indenizatórias decorrentes de acidente de trabalho, após a vigência da Emenda Constitucional n. 45,
incidindo a regra do art. 7º, XXIX, da Constituição da República.
ART. 0206 - ENUNCIADO 580 – É de 3 anos, pelo art. 206, § 3º, V, do CC, o prazo prescricional para a pretensão
indenizatória da seguradora contra o causador de dano ao segurado, pois a seguradora sub-roga-se em seus
direitos. Parte da legislação: art. 206, § 3º, V, do Código Civil
ART. 0212 - ENUNCIADO 157 Art. 212: O termo “confissão” deve abarcar o conceito lato de depoimento
pessoal, tendo em vista que este consiste em meio de prova de maior abrangência, plenamente admissível
no ordenamento jurídico brasileiro.
ART. 0212 - ENUNCIADO 297 Art. 212: O documento eletrônico tem valor probante, desde que seja apto a
conservar a integridade de seu conteúdo e idôneo a apontar sua autoria, independentemente da tecnologia
empregada.
ART. 0215 - ENUNCIADO 158 Art. 215: A amplitude da noção de “prova plena” (isto é, “completa”) importa
presunção relativa acerca dos elementos indicados nos incisos do § 1º, devendo ser conjugada com o
disposto no parágrafo único do art. 219.
ART. 0225 - ENUNCIADO 298 Arts. 212 e 225: Os arquivos eletrônicos incluem-se no conceito de
“reproduções eletrônicas de fatos ou de coisas” do art. 225 do Código Civil, aos quais deve ser aplicado o
regime jurídico da prova documental.
ART. 0402 - ENUNCIADO 402 Art. 14, parágrafo único: O art. 14, parágrafo único, do Código Civil, fundado no
consentimento informado, não dispensa o consentimento dos adolescentes para a doação de medula óssea
prevista no art. 9º, § 6º, da Lei n. 9.434/1997, por aplicação analógica dos arts. 28, § 2º (alterado pela Lei n.
12.010/2009), e 45, § 2º, do ECA.
ART. 2028 - ENUNCIADO 299 Art. 2.028: Iniciada a contagem de determinado prazo sob a égide do Código
Civil de 1916, e vindo a lei nova a reduzi-lo, prevalecerá o prazo antigo, desde que transcorrido mais de
metade deste na data da entrada em vigor do novo Código. O novo prazo será contado a partir de 11 de
janeiro de 2003, desprezando-se o tempo anteriormente decorrido, salvo quando o não-aproveitamento do
prazo já vencido implicar aumento do prazo prescricional previsto na lei revogada, hipótese em que deve ser
aproveitado o prazo já transcorrido durante o domínio da lei antiga, estabelecendo-se uma continuidade
temporal.
ART. 2035 - ENUNCIADO 300 Art. 2.035: A lei aplicável aos efeitos atuais dos contratos celebrados antes do
novo Código Civil será a vigente na época da celebração; todavia, havendo alteração legislativa que evidencie
anacronismo da lei revogada, o juiz equilibrará as obrigações das partes contratantes, ponderando os
interesses traduzidos pelas regras revogada e revogadora, bem como a natureza e a finalidade do negócio.

