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CONTRATOS 
 

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA 

Súmula 239-STJ: O direito à adjudicação 
compulsória não se condiciona ao registro do 
compromisso de compra e venda no cartório de 
imóveis.  

Súmula 76-STJ: A falta de registro do compromisso 
de compra e venda de imóvel não dispensa a prévia 
interpelação para constituir em mora o devedor.  

Súmula 84-STJ: É admissível a oposição de 
embargos de terceiro fundados em alegação de 
posse advinda do compromisso de compra e venda 
de imóvel, ainda que desprovido do registro.  

CONTRATO DE CONSÓRCIO 
 
Súmula 538-STJ: As administradoras de consórcio 
têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de 
administração, ainda que fixada em percentual 
superior a dez por cento. 
 

CONDOMÍNIO 
Súmula 478-STJ: Na execução de crédito relativo a 
cotas condominiais, este tem preferência sobre o 
hipotecário.  
 

FIANÇA 
Súmula 332-STJ: A fiança prestada sem 
autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia 
total da garantia. 
 

CONDOMÍNIO 
 
Súmula 260-STJ: A convenção de condomínio 
aprovada, ainda que sem registro, é eficaz para 
regular as relações entre os condôminos. 
 

LOCAÇÃO 
 
Súmula 214-STJ: O fiador na locação não responde 
por obrigações resultantes de aditamento ao qual 
não anuiu.  
 
Súmula 268-STJ: O fiador que não integrou a 
relação processual na ação de despejo não responde 
pela execução do julgado.  
 
Súmula 335-STJ: Nos contratos de locação, é válida 
a cláusula de renúncia à indenização das 
benfeitorias e ao direito de retenção.  
 

CONTRATO DE SEGURO 
 

Súmula 632-STJ: Nos contratos de seguro regidos 
pelo Código Civil a correção monetária sobre 
indenização securitária incide a partir da 
contratação até o efetivo pagamento.  
 
Súmula 620-STJ: A embriaguez do segurado não 
exime a seguradora do pagamento da indenização 
prevista em contrato de seguro de vida.  
 
Súmula 616-STJ: A indenização securitária é 
devida quando ausente a comunicação prévia do 
segurado acerca do atraso no pagamento do 
prêmio, por constituir requisito essencial para a 
suspensão ou resolução do contrato de seguro.  
   
Súmula 610-STJ: O suicídio não é coberto nos dois 
primeiros anos de vigência do contrato de seguro 
de vida, ressalvado o direito do beneficiário à 
devolução do montante da reserva técnica formada.  
 
Súmula 229-STJ: O pedido do pagamento de 
indenização à seguradora suspende o prazo de 
prescrição até que o segurado tenha ciência da 
decisão.  
 

CONTRATO DE SEGURO 
 
Súmula 402-STJ: O contrato de seguro por danos 
pessoais compreende danos morais, salvo cláusula 
expressa de exclusão.. 
 
Súmula 529-STJ: No seguro de responsabilidade 
civil facultativo, não cabe o ajuizamento de ação 
pelo terceiro prejudicado direta e exclusivamente 
em face da seguradora do apontado causador do 
dano.  
 
Súmula 537-STJ: Em ação de reparação de danos, a 
seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou 
contestar o pedido do autor, pode ser condenada, 
direta e solidariamente junto com o segurado, ao 
pagamento da indenização devida à vítima, nos 
limites contratados na apólice.  
 
Súmula 465-STJ: Ressalvada a hipótese de efetivo 
agravamento do risco, a seguradora não se exime 
do dever de indenizar em razão da transferência do 
veículo sem a sua prévia comunicação.  
 
Súmula 278-STJ: O termo inicial do prazo 
prescricional, na ação de indenização, é a data em 
que o segurado teve ciência inequívoca da 
incapacidade laboral.  
 
Súmula 101-STJ: A ação de indenização do 
segurado em grupo contra a seguradora prescreve 
em um ano. 



 

Siga nosso Ig:  https://www.instagram.com/cejurnorteconcursos/ou visite nosso site: http://www.cejurnorte.com.br/ 
E-mail: coach@cejurnorte.com.br 

 

CONTRATO DE TRANSPORTE 
 
Súmula 145-STJ: 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 109-STJ: O reconhecimento do direito a 
indenização, por falta de mercadoria transportada 
via marítima, independe de vistoria.  
 
Súmula 384-STJ: Cabe ação monitória para haver 
saldo remanescente oriundo de venda extrajudicial 
de bem alienado fiduciariamente em garantia.  
 

CONTRATO DE CONSÓRCIO 

Súmula 35-STJ: Incide correção monetária sobre as 
prestações pagas, quando de sua restituição, em 
virtude da retirada ou exclusão do participante de 
plano de consórcio.  

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 
 
Súmula 28-STJ: O contrato de alienação fiduciária 
em garantia pode ter por objeto bem que já 
integrava o patrimônio do devedor.  
 
Súmula 72-STJ: A comprovação da mora é 
imprescindível à busca e apreensão do bem 
alienado fiduciariamente.  
   
Súmula 92-STJ: A terceiro de boa-fé não é oponível 
a alienação fiduciária não anotada no certificado de 
registro do veículo automotor.  
 
Súmula 369-STJ: No contrato de arrendamento 
mercantil (leasing), ainda que haja cláusula 
resolutiva expressa, é necessária a notificação 
prévia do arrendatário para constituí-lo em mora.  

 


