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Onze enunciados aprovados na Quarta Reunião com os Juízes de Direito das Varas
Cíveis, de Família e Orfanológica, realizada em 19 de agosto de 1996, para fins de
possível uniformização de entendimentos:
DORJ-III, S-I 159 (14) - 20/08/1996.
Republicado no DORJ-III, S-I, de 21/08/96, p.15.
AVISO CGJ Nº 137, de 19/08/1996
ENUNCIADOS
1 - A Lei n. 8.971/94 esta ab-rogada pela Lei n. 9.278/96, tendo em vista que regulou
inteiramente toda a matéria tratada na lei anterior (art. 2o. da Lei de Introdução ao Código Civil)
(maioria).
2 - E indispensável a convivência sob o mesmo teto `more uxório', para caracterização da união
estável (maioria).
3 - A circunstancia de serem um ou ambos os conviventes separados de fato do respectivo
cônjuge descaracteriza a estabilidade da união (ma-ioria).
4 - Considerando o ideal de uniformidade dos entendimentos judiciais, indica-se o prazo de 5
(cinco) anos, consagrado pela consciência jurídica nacional e por diversos textos legai,* como
critério para a configuração da convivência duradoura, salvo quando as peculiaridades de cada
caso concreto recomendarem o contrario (maioria).
5 - O tempo decorrido para a caracterizacao da convivencia duradoura ha de ser computado desde
o inicio da união, para efeito da concessão dos alimentos, incidindo a Lei sobre as situações já em
curso, quando da sua publicação e entrada em vigência (maioria).
6 - Os efeitos patrimoniais decorrentes da Lei n. 9.278/96 somente se verificam a partir da sua
vigência* para resguardar direito adquirido na ordem jurídica anterior (unânime).
7 - O art. 8o. da Lei n. 9.278/96 não e auto aplicável (unânime).
8 - As ações fundadas em união estável, relativas a alimentos, são da competência das Varas de
Família (unânime).
9 - As ações relativas a efeitos patrimoniais da união estável distribuídas as Varas Cíveis ate
10/05/96, permanecem nos respectivos juízos, aforando-se as posteriores nas Varas de Família
(unânime).
10 - O inventario ou arrolamento e outros feitos a eles pertinentes de extinção por morte
decorrentes da união estável, são da competência das Varas de Órfãos e Sucessões (unânime).
11 - As ações que versem sobre os efeitos patrimoniais decorrentes das sociedades de fato* são
da competência do Juízo Cível (unânime).
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Nove enunciados (XLII a L – Competência Orfanológica) aprovados em reuniões com os
Juízes de Direito das Varas Cíveis de Família e Orfanológica, realizadas no ano de 1992,
para fins de Uniformização de Entendimentos:
DORJ-III, de 12/01/1993, p. 22.
AVISO CGJ Nº. 4, de 11/01/1993
COMPETENCIA CIVEL ENUNCIADO
XLII - Descabida a juntada de certidões dos 5. e 6. Distribuidores, a fim de comprovar a
inexistência de testamentos posteriores ao apresentado, por desnecessária para verificação das
formalidades extrínsecas, a que esta restrita a atividade jurisdicional.
XLIII - Desde que seja para recolhimento de Imposto de transmissão e da taxa judiciária devidos,
pode ser deferido levantamento de dinheiro a disposição do Juízo, ainda que o rito adotado tenha

sido o de arrola-mento, nos moldes da Lei n. 7.019/82, de 31/08/82.
XLIV - E inviável a alienação de bens durante o tramite do processo, quando for escolhido rito da
Lei n. 7.019/82, de 31/08/82.
XLV - Admite-se a renuncia em favor de interessados na sucessão, através de termos nos autos do
próprio inventario.
XLVI - Falecendo o cônjuge meeiro supérstite antes da partilha dos bens dopre-morto, a segunda
sucessão será simplesmente averbada, quando os bens forem os mesmos.
XLVII - Sendo distribuídos inventários do mesmo autor da herança para juízos diversos, o segundo
será julgado extinto na Vara que coube, mediante respectiva comprovação.
XLVIII - Desnecessária a intimação da Fazenda, para ciência da sentença que homologa partilha
ou adjudicação, uma vez que haja precedentemente concordado com seus termos, transitando em
julgado a correspondente decisão, proferida no inventario, tão logo publicada.
XLIX - E recomendável que a citação de herdeiros seja tentada, em primeiro lugar, pela via postal.
L - Nos processos para registro, arquivamento e cumprimento de testamento, em observância as
regras do Provimento n. 272/91, da Egrégia Corregedoria, o Escrivão, independentemente de
despacho judicial, registrará e autuara a petição inicial, bem como em seguida abrira vista dos
autos ao Ministério Publico.
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Nove Enunciados aprovados em reunião com os Juízes competentes em matéria Orfanológica,
realizada no dia 02 de abril de 1992, para fins de Uniformização de Entendimentos:
DORJ-III, de 13/05/1992, p. 10.
AVISO CGJ Nº. 58, de 12/05/1992
ENUNCIADOS
1 - Descabida a juntada de certidões dos 5. e 6. Distribuidores, a fim de comprovar a inexistência de
testamentos posteriores ao apresentado, por desnecessária para verificação das formalidades
extrínsecas, a que esta restrita a atividade jurisdicional.
2 - Desde que seja para recolhimento do imposto de transmissão e da taxa judiciária devidos, pode
ser deferido levantamento de dinheiro a disposição do Juízo, ainda que o rito adotado tenha sido o
de arrola-mento, nos moldes da Lei n. 7.019/82, de 31/08/82.
3 - E inviável a alienação de bens durante o tramite do processo, quando for escolhido o rito da Lei
n. 7.019, de 31/08/1982.
4 - Admite-se a renuncia em favor de interessados na sucessão, através de termos nos autos do
próprio inventario.
5 - Falecendo o cônjuge meeiro supérstite antes da partilha dos bens dopre-morto, a segunda
sucessão será simplesmente averbada, quando os bens forem os mesmos.
6 - Sendo distribuídos inventários do mesmo autor da herança para juízos diversos, o segundo será
julgado extinto na Vara a que coube, mediante respectiva comprovação.
7 - Desnecessária a intimação da Fazenda, para ciência da sentença que homologa a partilha ou
adjudicação, uma vez que haja precedentemente concordado com seus termos, transitando em
julgado a correspondente decisão, proferida no inventario, tão logo publicada.
8 - I E recomendável que a citação de herdeiros seja tentada, em primeiro lugar, pela via postal.
9 - Nos processos para registro, arquivamento e cumprimento de testamento, em observância as
regras do Provimento n. 272/91 da Egrégia Corregedoria, o Escrivão, independentemente de
despacho judicial, registrara e autuara a petição inicial, bem como em seguida abrira vista dos autos
ao Ministério Publico.
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