SÚMULAS
Súmula: 5
A simples interpretação de clausula contratual não enseja recurso especial.

Súmula: 8
Aplica-se a correção monetária aos créditos habilitados em concordata preventiva, salvo durante o período
compreendido entre as datas de vigência da lei 7.274, de 10-12-84, e do decreto-lei 2.283, de 27-02-86.

Súmula: 25
Nas ações da lei de falências o prazo para a interposição de recurso conta-se da intimação da parte.
Súmula: 26
O avalista do titulo de credito vinculado a contrato de mutuo também responde pelas obrigações pactuadas,
quando no contrato figurar como devedor solidário.
Súmula: 27
Pode a execução fundar-se em mais de um titulo extrajudicial relativos ao mesmo negocio.
Súmula: 28
O contrato de alienação fiduciária em garantia pode ter por objeto bem que já integrava o patrimônio do
devedor.
Súmula: 29
No pagamento em juízo para elidir falência, são devidos correção monetária, juros e honorários de
advogado.
Súmula: 39
Prescreve em vinte anos a ação para haver indenização, por responsabilidade civil, de sociedade de
economia mista.
Súmula: 42
Compete a justiça comum estadual processar e julgar as causas cíveis em que e parte sociedade de
economia mista e os crimes praticados em seu detrimento.
Súmula: 54
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.
Súmula: 61
o seguro de vida cobre o suicídio não premeditado.
Súmula: 63

São devidos direitos autorais pela retransmissão radiofônica de musicas em estabelecimentos comerciais.
Súmula: 72
A comprovação da mora e imprescindível a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
Súmula: 92
A terceiro de boa-fé não e oponível a alienação fiduciária não anotada no certificado de registro do veiculo
automotor.
Súmula: 93
A legislação sobre cédulas de credito rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros.
Súmula: 101
A ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em um ano.
Súmula: 102
A incidência dos juros moratorios sobre os compensatórios, nas ações expropriatórias, não constitui
anatocismo vedado em lei.
Súmula: 130
A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veiculo ocorridos em seu
estacionamento.
Súmula: 134
Embora intimado da penhora em imóvel do casal, o cônjuge do executado pode opor embargos de terceiro
para defesa de sua meação.
Súmula: 143
Prescreve em cinco anos a ação de perdas e danos pelo uso de marca comercial.
Súmula: 145
No transporte desinteressado, de simples cortesia, o transportador só será civilmente responsável por
danos causados ao transportado quando incorrer em dolo ou culpa grave.
Súmula: 146
O segurado, vitima de novo infortúnio, faz jus a um único beneficio somado ao salário de contribuição
vigente no dia do acidente.
Súmula: 184
A microempresa de representação comercial e isenta do imposto de renda.
Súmula: 219
Os créditos decorrentes de serviços prestados à massa falida, inclusive a remuneração do síndico, gozam
dos privilégios próprios dos trabalhistas.

Súmula: 227
A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.
Súmula: 233
O contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta-corrente, não é título
executivo.
Súmula: 237
Nas operações com cartão de crédito, os encargos relativos ao financiamento não são considerados no
cálculo do ICMS.

Súmula: 245
A notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a
indicação do valor do débito.

Súmula: 247
O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui
documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.

Súmula: 248
Comprovada a prestação dos serviços, a duplicata não aceita, mas protestada, é título hábil para instruir
pedido de falência.

Súmula: 250
É legítima a cobrança de multa fiscal de empresa em regime de concordata.

Súmula: 251
A meação só responde pelo ato ilícito quando o credor, na execução fiscal, provar que o enriquecimento
dele resultante aproveitou ao casal.

Súmula: 258
A nota promissória vinculada a contrato de abertura de crédito não goza de autonomia em razão da iliquidez
do título que a originou.

Súmula: 259
A ação de prestação de contas pode ser proposta pelo titular de conta-corrente bancária.

Súmula: 261
A cobrança de direitos autorais pela retransmissão radiofônica de músicas, em estabelecimentos hoteleiros,
deve ser feita conforme a taxa média de utilização do equipamento, apurada em liquidação.
Súmula: 264
É irrecorrível o ato judicial que apenas manda processar a concordata preventiva.

Súmula: 270
O protesto pela preferência de crédito, apresentado por ente federal em execução que tramita na Justiça
Estadual, não desloca a competência para a Justiça Federal.

Súmula: 276
As sociedades civis de prestação de serviços profissionais são isentas da Cofins, irrelevante o regime
tributário adotado.

Súmula: 278
O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência
inequívoca da incapacidade laboral.

Súmula: 279
É cabível execução por título extrajudicial contra a Fazenda Pública.

Súmula: 280
O art. 35 do Decreto-Lei n° 7.661, de 1945, que estabelece a prisão administrativa, foi revogado pelos
incisos LXI e LXVII do art. 5° da Constituição Federal de 1988.

Súmula: 281 A indenização por dano moral não está sujeita à tarifação prevista na Lei de Imprensa.
Súmula: 282 Cabe a citação por edital em ação monitória
Súmula: 283 As empresas administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras e, por
isso, os juros remuneratórios por elas cobrados não sofrem as limitações da Lei de Usura.

Súmula: 284 A purga da mora, nos contratos de alienação fiduciária, só é permitida quando já pagos
pelo menos 40% (quarenta por cento) do valor financiado
Súmula: 285 Nos contratos bancários posteriores ao Código de Defesa do Consumidor incide a
multa moratória nele prevista.
Súmula: 286 A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a
possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores.
Súmula: 287 A Taxa Básica Financeira (TBF) não pode ser utilizada como indexador de correção
monetária nos contratos bancários.
Súmula: 288 A Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) pode ser utilizada como indexador de
correção monetária nos contratos bancários.
Súmula: 289 A restituição das parcelas pagas a plano de previdência privada deve ser objeto de
correção plena, por índice que recomponha a efetiva desvalorização da moeda.
Súmula: 290 Nos planos de previdência privada, não cabe ao beneficiário a devolução da
contribuição efetuada pelo patrocinador.
Súmula: 291 A ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência
privada prescreve em cinco anos.
Súmula: 292 A reconvenção é cabível na ação monitória, após a conversão do procedimento em
ordinário.
Súmula: 293 A cobrança antecipada do valor residual garantido (VRG) não descaracteriza o
contrato de arrendamento mercantil.

Súmula: 298. O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da
instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei.
Súmula: 299. É admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito.
Súmula: 300 O instrumento de confissão de dívida, ainda que originário de contrato de
abertura de crédito, constitui título executivo extrajudicial.

Súmula: 303 Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com
os honorários advocatícios.
Súmula :304 É ilegal a decretação da prisão civil daquele que não assume expressamente o
encargo de depositário judicial.
Súmula: 305 É descabida a prisão civil do depositário quando, decretada a falência da
empresa, sobrevém a arrecadação do bem pelo síndico.
Súmula: 306 Os honorários advocatícios devem ser compensados quando houver sucumbência
recíproca, assegurado o direito autônomo do advogado à execução do saldo sem excluir a
legitimidade da própria parte.

