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 DAS SUCESSÕES
ART. 1790 - ENUNCIADO 266 Art. 1.790: Aplica-se o inc. I do art. 1.790 também na hipótese de concorrência
do companheiro sobrevivente com outros descendentes comuns, e não apenas na concorrência com filhos
comuns.
ART. 1790 - ENUNCIADO 525 Arts. 1.723, § 1º, 1.790, 1.829 e 1.830: Os arts. 1.723, § 1º, 1.790, 1.829 e 1.830
do Código Civil admitem a concorrência sucessória entre cônjuge e companheiro sobreviventes na sucessão
legítima, quanto aos bens adquiridos onerosamente na união estável.
ART. 1798 - ENUNCIADO 267 Art. 1.798: A regra do art. 1.798 do Código Civil deve ser estendida aos embriões
formados mediante o uso de técnicas de reprodução assistida, abrangendo, assim, a vocação hereditária da
pessoa humana a nascer cujos efeitos patrimoniais se submetem às regras previstas para a petição da
herança.
ART. 1799 - ENUNCIADO 268 Art. 1.799: Nos termos do inc. I do art. 1.799, pode o testador beneficiar filhos
de determinada origem, não devendo ser interpretada extensivamente a cláusula testamentária respectiva.
ART. 1801 - ENUNCIADO 269 Art. 1.801: A vedação do art. 1.801, inc. III, do Código Civil não se aplica à união
estável, independentemente do período de separação de fato (art. 1.723, § 1º).
ART. 1810 - ENUNCIADO 575 Concorrendo herdeiros de classes diversas, a renúncia de qualquer deles
devolve sua parte aos que integram a mesma ordem dos chamados a suceder. Artigo: 1.810 do Código Civil
ART. 1815 - ENUNCIADO 116 Art. 1.815: O Ministério Público, por força do art. 1.815 do novo Código Civil,
desde que presente o interesse público, tem legitimidade para promover ação visando à declaração da
indignidade de herdeiro ou legatário.
ART. 1829 - ENUNCIADO 270 Art. 1.829: O art. 1.829, inc. I, só assegura ao cônjuge sobrevivente o direito de
concorrência com os descendentes do autor da herança quando casados no regime da separação
convencional de bens ou, se casados nos regimes da comunhão parcial ou participação final nos aquestos, o
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falecido possuísse bens particulares, hipóteses em que a concorrência se restringe a tais bens, devendo os
bens comuns (meação) ser partilhados exclusivamente entre os descendentes.
ART. 1829 - ENUNCIADO 609 – O regime de bens no casamento somente interfere na concorrência sucessória
do cônjuge com descendentes do falecido. Parte da legislação: art. 1.640, parágrafo único, do Código Civil
(Do Regime de Bens entre os Cônjuges); art. 1.829 do Código Civil (Da Ordem da Vocação Hereditária)
ART. 1831 - ENUNCIADO 117 Art. 1.831: O direito real de habitação deve ser estendido ao companheiro, seja
por não ter sido revogada a previsão da Lei n. 9.278/96, seja em razão da interpretação analógica do art.
1.831, informado pelo art. 6º, caput, da CF/88.
ART. 1831 - ENUNCIADO 271 Art. 1.831: O cônjuge pode renunciar ao direito real de habitação nos autos do
inventário ou por escritura pública, sem prejuízo de sua participação na herança.
ART. 1832 - ENUNCIADO 527 Art. 1.832: Na concorrência entre o cônjuge e os herdeiros do de cujus, não
será reservada a quarta parte da herança para o sobrevivente no caso de filiação híbrida.
ART. 1851 - ENUNCIADO 610 – Nos casos de comoriência entre ascendente e descendente, ou entre irmãos,
reconhece-se o direito de representação aos descendentes e aos filhos dos irmãos. Parte da legislação: arts.
1.851 e 1.854 do Código Civil, Livro V – Direito das Sucessões; Título II – Da Sucessão Legítima; Capítulo III –
Do Direito de Representação
ART. 1879 - ENUNCIADO 611 – O testamento hológrafo simplificado, previsto no art. 1.879 do Código Civil,
perderá sua eficácia se, nos 90 dias subsequentes ao fim das circunstâncias excepcionais que autorizaram a
sua confecção, o disponente, podendo fazê-lo, não testar por uma das formas testamentárias ordinárias.
Parte da legislação: art. 1.879 do Código Civil, Direito das Sucessões – Da Sucessão Testamentária – Do
Testamento Particular Hológrafo Simplificado – Caducidade
ART. 1951 - ENUNCIADO 529 Art. 1.951: O fideicomisso, previsto no art. 1.951 do Código Civil, somente pode
ser instituído por testamento.
ART. 1967 - ENUNCIADO 118 Art. 1.967, caput e § 1º: O testamento anterior à vigência do novo Código Civil
se submeterá à redução prevista no § 1º do art. 1.967 naquilo que atingir a porção reservada ao cônjuge
sobrevivente, elevado que foi à condição de herdeiro necessário.
ART. 2004 - ENUNCIADO 119 Art. 2.004: Para evitar o enriquecimento sem causa, a colação será efetuada
com base no valor da época da doação, nos termos do caput do art. 2.004, exclusivamente na hipótese em
que o bem doado não mais pertença ao patrimônio do donatário. Se, ao contrário, o bem ainda integrar seu
patrimônio, a colação se fará com base no valor do bem na época da abertura da sucessão, nos termos do
art. 1.014 do CPC, de modo a preservar a quantia que efetivamente integrará a legítima quando esta se
constituiu, ou seja, na data do óbito (resultado da interpretação sistemática do art. 2.004 e seus parágrafos,
juntamente com os arts. 1.832 e 884 do Código Civil).
ART. 2015 - ENUNCIADO 600 – Após registrado judicialmente o testamento e sendo todos os interessados
capazes e concordes com os seus termos, não havendo conflito de interesses, é possível que se faça o
inventário extrajudicial. Parte da legislação: art. 610, § 1º, do Código de Processo Civil e Lei n. 13.105, de
16/3/2015
ART. 2027 - ENUNCIADO 612 – O prazo para exercer o direito de anular a partilha amigável judicial,
decorrente de dissolução de sociedade conjugal ou de união estável, extingue-se em 1 (um) ano da data do
trânsito em julgado da sentença homologatória, consoante dispõem o art. 2.027, parágrafo único, do Código
Civil de 2002, e o art. 1.029, parágrafo único, do Código de Processo Civil (art. 657, parágrafo único, do Novo
CPC). Parte da legislação: art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil – Do Inventário e da Partilha - Cap. VII
– Da Anulação da Partilha.

ART. 2044 - ENUNCIADO 137 Proposição sobre o art. 2.044: Proposta: Alteração do art. 2.044 para que o
prazo da vacatio legis seja alterado de um para dois anos. Justificativa: Impende apreender e aperfeiçoar o
Código Civil brasileiro instituído por meio da Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002, tanto porque apresenta
significativas alterações estruturais nas relações jurídicas interprivadas, quanto porque ainda revela
necessidade de melhoria em numerosos dispositivos. Propõe-se, por conseguinte, a ampliação do prazo
contido no art. 2.044, a fim de que tais intentos sejam adequadamente levados a efeito. Far-se-á, com o lapso
temporal bienal proposto, hermenêutica construtiva que, por certo, não apenas aprimorará o texto
sancionado, como também propiciará à comunidade jurídica brasileira e aos destinatários da norma em geral
o razoável conhecimento do novo Código, imprescindível para sua plena eficácia jurídica e social. Atesta o
imperativo de refinamento a existência do projeto de lei de autoria do relator geral do Código Civil na Câmara
dos Deputados, reconhecendo a necessidade de alterar numerosos dispositivos. Demais disso, é cabível
remarcar que diplomas legais de relevo apresentam lapso temporal alargado de vacatio legis. Sob o tempo
útil proposto, restará ainda mais valorizado o papel decisivo da jurisprudência, evidenciando-se que, a rigor,
um código não nasce pronto, a norma se faz código em processo de construção.

