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

RESPONSABILIDADE CIVIL
ART. 0186 - ENUNCIADO 159 Art. 186: O dano moral, assim compreendido todo dano extrapatrimonial, não
se caracteriza quando há mero aborrecimento inerente a prejuízo material.
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. 0186 - ENUNCIADO 551 Nas violações aos direitos relativos a marcas, patentes e desenhos industriais,
será assegurada a reparação civil ao seu titular, incluídos tanto os danos patrimoniais como os danos
extrapatrimoniais. Artigos: 186, 884, 927 e 944 do Código Civil
ART. 0186 - ENUNCIADO 552 Constituem danos reflexos reparáveis as despesas suportadas pela operadora
de plano de saúde decorrentes de complicações de procedimentos por ela não cobertos. Artigo: 786, caput,
do Código Civil.
ART. 0187 - ENUNCIADO 37 Art. 187: A responsabilidade civil decorrente do abuso do direito independe de
culpa e fundamenta-se somente no critério objetivo-finalístico.
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.
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ART. 0187 - ENUNCIADO 49 Art. 1.228, § 2º: Interpreta-se restritivamente a regra do art. 1.228, § 2º, do novo
Código Civil, em harmonia com o princípio da função social da propriedade e com o disposto no art. 187.
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.
ART. 0206 - ENUNCIADO 50 Art. 2.028: A partir da vigência do novo Código Civil, o prazo prescricional das
ações de reparação de danos que não houver atingido a metade do tempo previsto no Código Civil de 1916
fluirá por inteiro, nos termos da nova lei (art. 206).
ART. 0421 - ENUNCIADO 167 Arts. 421 a 424: Com o advento do Código Civil de 2002, houve forte
aproximação principiológica entre esse Código e o Código de Defesa do Consumidor, no que respeita à
regulação contratual, uma vez que ambos são incorporadores de uma nova teoria geral dos contratos.
ART. 0732 - ENUNCIADO 559 Observado o enunciado 369 do CJF, no transporte aéreo, nacional e
internacional, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros gratuitos, que viajarem por
cortesia, é objetiva, devendo atender à integral reparação de danos patrimoniais e extrapatrimoniais.
Artigos: 732 e 736 do Código Civil, 256, § 2º, b, da Lei n. 7.565/1986 e 1º do Decreto n. 5.910/2006
ART. 0786 - ENUNCIADO 552 Constituem danos reflexos reparáveis as despesas suportadas pela operadora
de plano de saúde decorrentes de complicações de procedimentos por ela não cobertos. Artigo: 786, caput,
do Código Civil.
ART. 0927 - ENUNCIADO 189 Art. 927: Na responsabilidade civil por dano moral causado à pessoa jurídica, o
fato lesivo, como dano eventual, deve ser devidamente demonstrado.
ART. 0927 - ENUNCIADO 377 Art. 927: O art. 7º, inc. XXVIII, da Constituição Federal não é impedimento para
a aplicação do disposto no art. 927, parágrafo único, do Código Civil quando se tratar de atividade de risco.
ART. 0927 - ENUNCIADO 38 Art. 927: A responsabilidade fundada no risco da atividade, como prevista na
segunda parte do parágrafo único do art. 927 do novo Código Civil, configura-se quando a atividade
normalmente desenvolvida pelo autor do dano causar a pessoa determinada um ônus maior do que aos
demais membros da coletividade.
ART. 0927 - ENUNCIADO 443 Arts. 393 e 927: O caso fortuito e a força maior somente serão considerados
como excludentes da responsabilidade civil quando o fato gerador do dano não for conexo à atividade
desenvolvida.
ART. 0927 - ENUNCIADO 443 Arts. 393 e 927: O caso fortuito e a força maior somente serão considerados
como excludentes da responsabilidade civil quando o fato gerador do dano não for conexo à atividade
desenvolvida.
ART. 0927 - ENUNCIADO 444 Art. 927: A responsabilidade civil pela perda de chance não se limita à categoria
de danos extrapatrimoniais, pois, conforme as circunstâncias do caso concreto, a chance perdida pode
apresentar também a natureza jurídica de dano patrimonial. A chance deve ser séria e real, não ficando
adstrita a percentuais apriorísticos.
ART. 0927 - ENUNCIADO 445 Art. 927: O dano moral indenizável não pressupõe necessariamente a
verificação de sentimentos humanos desagradáveis como dor ou sofrimento.
ART. 0927 - ENUNCIADO 446 Art. 927: A responsabilidade civil prevista na segunda parte do parágrafo único
do art. 927 do Código Civil deve levar em consideração não apenas a proteção da vítima e a atividade do
ofensor, mas também a prevenção e o interesse da sociedade.

ART. 0927 - ENUNCIADO 447 Art. 927: As agremiações esportivas são objetivamente responsáveis por danos
causados a terceiros pelas torcidas organizadas, agindo nessa qualidade, quando, de qualquer modo, as
financiem ou custeiem, direta ou indiretamente, total ou parcialmente.
ART. 0927 - ENUNCIADO 448 Art. 927: A regra do art. 927, parágrafo único, segunda parte, do CC aplica- -se
sempre que a atividade normalmente desenvolvida, mesmo sem defeito e não essencialmente perigosa,
induza, por sua natureza, risco especial e diferenciado aos direitos de outrem. São critérios de avaliação desse
risco, entre outros, a estatística, a prova técnica e as máximas de experiência.
ART. 0927 - ENUNCIADO 553 Nas ações de responsabilidade civil por cadastramento indevido nos registros
de devedores inadimplentes realizados por instituições financeiras, a responsabilidade civil é objetiva. Artigo:
927 do Código Civil.
ART. 0927 - ENUNCIADO 554 Independe de indicação do local específico da informação a ordem judicial para
que o provedor de hospedagem bloqueie determinado conteúdo ofensivo na internet. Artigo: 927, parágrafo
único, do Código Civil.
ART. 0927 - ENUNCIADO 555 “Os direitos de outrem” mencionados no parágrafo único do art. 927 do Código
Civil devem abranger não apenas a vida e a integridade física, mas também outros direitos, de caráter
patrimonial ou extrapatrimonial. Artigo: 927, parágrafo único, do Código Civil.
ART. 0927 - ENUNCIADO 587 – O dano à imagem restará configurado quando presente a utilização indevida
desse bem jurídico, independentemente da concomitante lesão a outro direito da personalidade, sendo
dispensável a prova do prejuízo do lesado ou do lucro do ofensor para a caracterização do referido dano, por
se tratar de modalidade de dano in re ipsa. Parte da legislação: art. 927 do Código Civil – Da obrigação de
indenizar
ART. 0927 - ENUNCIADO 588 – O patrimônio do ofendido não pode funcionar como parâmetro
preponderante para o arbitramento de compensação por dano extrapatrimonial. Parte da legislação: art. 927
do Código Civil – Da obrigação de indenizar
ART. 0927 - ENUNCIADO 589 – A compensação pecuniária não é o único modo de reparar o dano
extrapatrimonial, sendo admitida a reparação in natura, na forma de retratação pública ou outro meio. Parte
da legislação: art. 927 do Código Civil – Da obrigação de indenizar
ART. 0928 - ENUNCIADO 39 Art. 928: A impossibilidade de privação do necessário à pessoa, prevista no art.
928, traduz um dever de indenização eqüitativa, informado pelo princípio constitucional da proteção à
dignidade da pessoa humana. Como consequência, também os pais, tutores e curadores serão beneficiados
pelo limite humanitário do dever de indenizar, de modo que a passagem ao patrimônio do incapaz se dará
não quando esgotados todos os recursos do responsável, mas se reduzidos estes ao montante necessário à
manutenção de sua dignidade.
ART. 0928 - ENUNCIADO 40 Art. 928: O incapaz responde pelos prejuízos que causar de maneira subsidiária
ou excepcionalmente como devedor principal, na hipótese do ressarcimento devido pelos adolescentes que
praticarem atos infracionais nos termos do art. 116 do Estatuto da Criança e do Adolescente, no âmbito das
medidas socioeducativas ali previstas.
ART. 0928 - ENUNCIADO 41 Art. 928: A única hipótese em que poderá haver responsabilidade solidária do
menor de 18 anos com seus pais é ter sido emancipado nos termos do art. 5º, parágrafo único, inc. I, do novo
Código Civil.
ART. 0928 - ENUNCIADO 449 Art. 928, parágrafo único: A indenização equitativa a que se refere o art. 928,
parágrafo único, do Código Civil não é necessariamente reduzida sem prejuízo do enunciado n. 39 da I
Jornada de Direito Civil.

ART. 0931 - ENUNCIADO 190 Art. 931: A regra do art. 931 do novo Código Civil não afasta as normas acerca
da responsabilidade pelo fato do produto, previstas no art. 12 do Código de Defesa do Consumidor, que
continuam mais favoráveis ao consumidor lesado.
ART. 0931 - ENUNCIADO 378 Art. 931: Aplica-se o art. 931 do Código Civil, haja ou não relação de consumo.
ART. 0931 - ENUNCIADO 42 Art. 931: O art. 931 amplia o conceito de fato do produto existente no art. 12 do
Código de Defesa do Consumidor, imputando responsabilidade civil à empresa e aos empresários individuais
vinculados à circulação dos produtos.
ART. 0931 - ENUNCIADO 43 Art. 931: A responsabilidade civil pelo fato do produto, prevista no art. 931 do
novo Código Civil, também inclui os riscos do desenvolvimento.
ART. 0931 - ENUNCIADO 562 Aos casos do art. 931 do Código Civil aplicam-se as excludentes da
responsabilidade objetiva. Artigo: 931 do Código Civil
ART. 0932 - ENUNCIADO 191 Art. 932: A instituição hospitalar privada responde, na forma do art. 932, III, do
Código Civil, pelos atos culposos praticados por médicos integrantes de seu corpo clínico.
ART. 0932 - ENUNCIADO 450 Art. 932, I: Considerando que a responsabilidade dos pais pelos atos danosos
praticados pelos filhos menores é objetiva, e não por culpa presumida, ambos os genitores, no exercício do
poder familiar, são, em regra, solidariamente responsáveis por tais atos, ainda que estejam separados,
ressalvado o direito de regresso em caso de culpa exclusiva de um dos genitores.
ART. 0932 - ENUNCIADO 590 – A responsabilidade civil dos pais pelos atos dos filhos menores, prevista no
art. 932, inc. I, do Código Civil, não obstante objetiva, pressupõe a demonstração de que a conduta imputada
ao menor, caso o fosse a um agente imputável, seria hábil para a sua responsabilização. Parte da legislação:
art. 932, inc. I, Código Civil
ART. 0933 - ENUNCIADO 451 Arts. 932 e 933: A responsabilidade civil por ato de terceiro funda-se na
responsabilidade objetiva ou independente de culpa, estando superado o modelo de culpa presumida.
ART. 0934 - ENUNCIADO 44 Art. 934: Na hipótese do art. 934, o empregador e o comitente somente poderão
agir regressivamente contra o empregado ou preposto se estes tiverem causado dano com dolo ou culpa.
ART. 0935 - ENUNCIADO 45 Art. 935: No caso do art. 935, não mais se poderá questionar a existência do fato
ou quem seja o seu autor se essas questões se acharem categoricamente decididas no juízo criminal.
ART. 0936 - ENUNCIADO 452 Art. 936: A responsabilidade civil do dono ou detentor de animal é objetiva,
admitindo-se a excludente do fato exclusivo de terceiro.
ART. 0937 - ENUNCIADO 556 A responsabilidade civil do dono do prédio ou construção por sua ruína, tratada
pelo art. 937 do CC, é objetiva. Artigo: 937 do Código Civil.
ART. 0938 - ENUNCIADO 557 Nos termos do art. 938 do CC, se a coisa cair ou for lançada de condomínio
edilício, não sendo possível identificar de qual unidade, responderá o condomínio, assegurado o direito de
regresso. Artigo: 938 do Código Civil.
ART. 0942 - ENUNCIADO 453 Art. 942: Na via regressiva, a indenização atribuída a cada agente será fixada
proporcionalmente à sua contribuição para o evento danoso.
ART. 0942 - ENUNCIADO 558 São solidariamente responsáveis pela reparação civil, juntamente com os
agentes públicos que praticaram atos de improbidade administrativa, as pessoas, inclusive as jurídicas, que
para eles concorreram ou deles se beneficiaram direta ou indiretamente. Artigos: 942, caput e parágrafo
único, do Código Civil, combinado com os arts 3º, 4º, 5º e 6º da Lei n. 8.429, de 2/6/1992 (Lei de Improbidade
Administrativa)

ART. 0943 - ENUNCIADO 454 Art. 943: O direito de exigir reparação a que se refere o art. 943 do Código Civil
abrange inclusive os danos morais, ainda que a ação não tenha sido iniciada pela vítima.
ART. 0944 - ENUNCIADO 379 Art. 944: O art. 944, caput, do Código Civil não afasta a possibilidade de se
reconhecer a função punitiva ou pedagógica da responsabilidade civil.
ART. 0944 - ENUNCIADO 380 A possibilidade de redução do montante da indenização em face do grau de
culpa do agente, estabelecida no parágrafo único do art. 944 do novo Código Civil, deve ser interpretada
restritivamente, por representar uma exceção ao princípio da reparação integral do dano[,] não se aplicando
às hipóteses de responsabilidade objetiva. (Alterado pelo Enunciado 380 – IV Jornada)
ART. 0944 - ENUNCIADO 380 Art. 944: Atribui-se nova redação ao enunciado n. 46 da I Jornada de Direito
Civil, pela supressão da parte final: não se aplicando às hipóteses de responsabilidade objetiva.
ART. 0944 - ENUNCIADO 455 Art. 944: Embora o reconhecimento dos danos morais se dê, em numerosos
casos, independentemente de prova (in re ipsa), para a sua adequada quantificação, deve o juiz investigar,
sempre que entender necessário, as circunstâncias do caso concreto, inclusive por intermédio da produção
de depoimento pessoal e da prova testemunhal em audiência.
ART. 0944 - ENUNCIADO 456 Art. 944: A expressão “dano” no art. 944 abrange não só os danos individuais,
materiais ou imateriais, mas também os danos sociais, difusos, coletivos e individuais homogêneos a serem
reclamados pelos legitimados para propor ações coletivas.
ART. 0944 - ENUNCIADO 457 Art. 944: A redução equitativa da indenização tem caráter excepcional e
somente será realizada quando a amplitude do dano extrapolar os efeitos razoavelmente imputáveis à
conduta do agente.
ART. 0944 - ENUNCIADO 458 Art. 944: O grau de culpa do ofensor, ou a sua eventual conduta intencional,
deve ser levado em conta pelo juiz para a quantificação do dano moral.
ART. 0944 - ENUNCIADO 46 Art. 944: A possibilidade de redução do montante da indenização em face do
grau de culpa do agente, estabelecida no parágrafo único do art. 944 do novo Código Civil, deve ser
interpretada restritivamente, por representar uma exceção ao princípio da reparação integral do dano[,] não
se aplicando às hipóteses de responsabilidade objetiva. (Alterado pelo
ART. 0944 - ENUNCIADO 550 A quantificação da reparação por danos extrapatrimoniais não deve estar
sujeita a tabelamento ou a valores fixos. Artigos: 186 e 944 do Código Civil
ART. 0945 - ENUNCIADO 459 Art. 945: A conduta da vítima pode ser fator atenuante do nexo de causalidade
na responsabilidade civil objetiva.
ART. 0945 - ENUNCIADO 47 Art. 945: O art. 945 do novo Código Civil, que não encontra correspondente no
Código Civil de 1916, não exclui a aplicação da teoria da causalidade adequada.
ART. 0948 - ENUNCIADO 560 No plano patrimonial, a manifestação do dano reflexo ou por ricochete não se
restringe às hipóteses previstas no art. 948 do Código Civil. Artigo: 948 do Código Civil
ART. 0949 - ENUNCIADO 192 Arts. 949 e 950: Os danos oriundos das situações previstas nos arts. 949 e 950
do Código Civil de 2002 devem ser analisados em conjunto, para o efeito de atribuir indenização por perdas
e danos materiais, cumulada com dano moral e estético.
ART. 0950 - ENUNCIADO 381 Art. 950, parágrafo único: O lesado pode exigir que a indenização sob a forma
de pensionamento seja arbitrada e paga de uma só vez, salvo impossibilidade econômica do devedor, caso
em que o juiz poderá fixar outra forma de pagamento, atendendo à condição financeira do ofensor e aos
benefícios resultantes do pagamento antecipado.

ART. 0950 - ENUNCIADO 48 Art. 950, parágrafo único: O parágrafo único do art. 950 do novo Código Civil
institui direito potestativo do lesado para exigir pagamento da indenização de uma só vez, mediante
arbitramento do valor pelo juiz, atendidos os arts. 944 e 945 e a possibilidade econômica do ofensor.
ART. 0951 - ENUNCIADO 460 Art. 951: A responsabilidade subjetiva do profissional da área da saúde, nos
termos do art. 951 do Código Civil e do art. 14, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor, não afasta a sua
responsabilidade objetiva pelo fato da coisa da qual tem a guarda, em caso de uso de aparelhos ou
instrumentos que, por eventual disfunção, venham a causar danos a pacientes, sem prejuízo do direito
regressivo do profissional em relação ao fornecedor do aparelho e sem prejuízo da ação direta do paciente,
na condição de consumidor, contra tal fornecedor.
ART. 0952 - ENUNCIADO 561 No caso do art. 952 do Código Civil, se a coisa faltar, dever-se-á, além de
reembolsar o seu equivalente ao prejudicado, indenizar também os lucros cessantes. Artigo: 952 do Código
Civil.

