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O Conselho da Justiça Federal, pelo Centro de Estudos 

Judiciários, tem na sua programação realizar, a cada dois anos, encontro 

nacional de juristas dedicados ao estudo do Direito Civil, com a finalidade 

de debater as disposições do novo Código Civil. Esse diploma, que está 

sendo objeto de maiores e mais acesas discussões agora, depois da sua 

promulgação, do que durante a tramitação do Projeto, trouxe profundas 

modificações no nosso ordenamento jurídico privado. Por isso, a 

conveniência do encontro de professores de diversas Faculdades de 

Direito do País, magistrados da Justiça Federal e da Justiça Estadual, 

promotores, procuradores, defensores e advogados, para o amplo debate 

das questões controvertidas. 

A fim de dar sentido prático ao evento e assegurar a sua 

eficácia como instrumento auxiliar na prática forense e no estudo 

acadêmico, adotou-se o método já obedecido na Primeira Jornada, 

realizada em 2002: previamente, recolher dos participantes proposições 

articuladas, com breve justificativa, e depois submetê-las a discussão e 

votação nas comissões temáticas, em número de quatro: Parte Geral e 

Direito das Coisas, Direito das Obrigações e Responsabilidade Civil, Direito 

de Empresa e Direito de Família e Sucessões. 

Os enunciados aprovados constituem um indicativo para a 

interpretação do Código Civil, estando todos diretamente relacionados a 

um artigo de lei, e significam o entendimento majoritário das respectivas 

comissões, nem sempre correspondendo à proposição apresentada pelo 

                                                 
* III  Jornada de Direito Civil que  aconteceu em Brasília, nos dias 1° a 3 de dezembro de 
2004 

 
** Aposentado do cargo de  ministro do STJ, a partir de 12/8/2003. 



Apresentação 
 

congressista. Também não expressam o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, nem do Conselho da Justiça Federal, que é apenas o 

órgão promotor e patrocinador do evento. 

A Terceira Jornada de Direito Civil aconteceu em Brasília, nos 

dias 1º a 3 de dezembro de 2004, e contou com a participação de 101 

juristas, mas as sessões, instaladas na sede do Conselho da Justiça 

Federal, eram reservadas aos inscritos. 

Foram realizadas duas sessões magnas, abertas ao público, no 

auditório do Superior Tribunal de Justiça. Na instalação, proferiu 

conferência o Ministro José Carlos Moreira Alves, do Supremo Tribunal 

Federal e membro da Comissão que redigiu o Projeto do Código Civil. O 

encerramento contou com a conferência do Professor José de Oliveira 

Ascensão, da Universidade de Lisboa. Essas sessões foram presididas pelo 

Ministro Edson Vidigal, Presidente do Superior Tribunal Justiça e do 

Conselho da Justiça Federal, e pelo Ministro Ari Pargendler, Coordenador 

da Justiça Federal e do Centro de Estudos Judiciários. 

Foram aprovados 133 novos enunciados, de números 138 a 

271, sobre os diversos temas abordados nas comissões. Algumas poucas 

dessas conclusões implicaram alteração das aprovadas na Primeira 

Jornada (a Segunda Jornada não aprovou enunciados), assim como está 

indicado no início do n. 4, adiante. Os enunciados já foram amplamente 

divulgados, abrindo-se agora a oportunidade de reuni-los e publicá-los, 

juntamente com as proposições e suas justificativas. 

É preciso deixar consignado o agradecimento a todos os que 

participaram do evento, colaborando como conferencistas, autores de 

proposições, presidentes e relatores de comissões, secretários e 

componentes de grupos de apoio. São juristas eminentes, a quem muito 

deve a ciência jurídica nacional. Estamos todos convencidos de que o 

trabalho servirá como instrumento útil para o estudo e a aplicação do 
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Direito Civil, apesar de suas imperfeições e da natural discordância a 

respeito das matérias versadas nas proposições. 

 

Brasília, 3 de novembro de 2005. 

RUY ROSADO De AGUIAR JÚNIOR 
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