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30

–

Art. 463: A disposição do parágrafo único do art. 463 do novo Código Civil deve ser
interpretada como fator de eficácia perante terceiros.

31

–

Art. 475: As perdas e danos mencionados no art. 475 do novo Código Civil dependem
da imputabilidade da causa da possível resolução.

32

–

Art. 534: No contrato estimatório (art. 534), o consignante transfere ao consignatário,
temporariamente, o poder de alienação da coisa consignada com opção de pagamento do
preço de estima ou sua restituição ao final do prazo ajustado.

33

–

Art. 557: O novo Código Civil estabeleceu um novo sistema para a revogação da doação
por ingratidão, pois o rol legal previsto no art. 557 deixou de ser taxativo, admitindo,
excepcionalmente, outras hipóteses.

34

–

Art. 591: No novo Código Civil, quaisquer contratos de mútuo destinados a fins
econômicos presumem-se onerosos (art. 591), ficando a taxa de juros compensatórios
limitada ao disposto no art. 406, com capitalização anual.

35

–

Art. 884: A expressão “se enriquecer à custa de outrem” do art. 886 do novo Código
Civil não significa, necessariamente, que deverá haver empobrecimento.

36

–

Art. 886: O art. 886 do novo Código Civil não exclui o direito à restituição do que foi
objeto de enriquecimento sem causa nos casos em que os meios alternativos conferidos
ao lesado encontram obstáculos de fato.

3 RESPONSABILIDADE CIVIL

37

–

Art. 187: A responsabilidade civil decorrente do abuso do direito independe de culpa e
fundamenta-se somente no critério objetivo-finalístico.

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.

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 conseqüência, 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
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do responsável, mas se reduzidos estes ao montante necessário à manutenção de sua
dignidade.
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.

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.

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.

43

–

Art. 931: A responsabilidade civil pelo fato do produto, prevista no art. 931 do novo
Código Civil, também inclui os riscos do desenvolvimento.

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.

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.

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 Enunciado 380 – IV Jornada)

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.

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.

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.
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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).

Moção:
No que tange à responsabilidade civil, o novo Código representa, em geral, notável
avanço, com progressos indiscutíveis, entendendo a Comissão que não há necessidade de
prorrogação da vacatio legis.

4 DIREITO DE EMPRESA

51

–

Art. 50: A teoria da desconsideração da personalidade jurídica – disregard doctrine – fica
positivada no novo Código Civil, mantidos os parâmetros existentes nos microssistemas
legais e na construção jurídica sobre o tema.

52

–

Art. 903: Por força da regra do art. 903 do Código Civil, as disposições relativas aos
títulos de crédito não se aplicam aos já existentes.

53

–

Art. 966: Deve-se levar em consideração o princípio da função social na interpretação
das normas relativas à empresa, a despeito da falta de referência expressa.

54

–

Art. 966: É caracterizador do elemento empresa a declaração da atividade-fim, assim
como a prática de atos empresariais.

55

–

Arts. 968, 969 e 1.150: O domicílio da pessoa jurídica empresarial regular é o
estatutário ou o contratual em que indicada a sede da empresa, na forma dos arts. 968,
IV, e 969, combinado com o art. 1.150, todos do Código Civil.

56

–

Art. 970: O Código Civil não definiu o conceito de pequeno empresário; a lei que o
definir deverá exigir a adoção do livro-diário. (Cancelado pelo En. 235 – III Jornada)

57

–

Art. 983: A opção pelo tipo empresarial não afasta a natureza simples da sociedade.

58

–

Arts. 986 e seguintes: A sociedade em comum compreende as figuras doutrinárias da
sociedade de fato e da irregular .

59

–

Arts. 990, 1.009, 1.016, 1.017 e 1.091: Os sociogestores e os administradores das
empresas são responsáveis subsidiária e ilimitadamente pelos atos ilícitos praticados, de
má gestão ou contrários ao previsto no contrato social ou estatuto, consoante
estabelecem os arts. 990, 1.009, 1.016, 1.017 e 1.091, todos do Código Civil.

