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COMPETÊNCIA 

Súmula 82-STJ: Compete à Justiça Federal, 
excluídas as reclamações trabalhistas, processar e 
julgar os feitos relativos à movimentação do FGTS.  

Súmula 428-STJ: Compete ao Tribunal Regional 
Federal decidir os conflitos de competência entre 
juizado especial federal e juízo federal da mesma 
seção judiciária.  

HONORÁRIOS ADV. E DESPESAS PROC. 

Súmula 326-STJ: Na ação de indenização por dano 
moral, a condenação em montante inferior ao 
postulado na inicial não implica sucumbência 
recíproca.  

MANDADO DE SEGURANÇA 

Súmula 460-STJ: É incabível o mandado de 
segurança para convalidar a compensação 
tributária realizada pelo contribuinte.  

Súmula 333-STJ: Cabe mandado de segurança 
contra ato praticado em licitação promovida por 
sociedade de economia mista ou empresa pública.  

Súmula 213-STJ: O mandado de segurança 
constitui ação adequada para a declaração do 
direito à compensação tributária.  

Súmula 212-STJ: A compensação de créditos 
tributários não pode ser deferida em ação cautelar 
ou por medida liminar cautelar ou antecipatória.  

RECURSOS EM GERAL 

Súmula 484-STJ: Admite-se que o preparo seja 
efetuado no primeiro dia útil subsequente, quando 
a interposição do recurso ocorrer após o 
encerramento do expediente bancário.  

Súmula 568-STJ: O relator, monocraticamente e no 
Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar 
provimento ao recurso quando houver 
entendimento dominante acerca do tema. 

RECURSO ESPECIAL 

Súmula 518-STJ: Para fins do art. 105, III, a, da 
Constituição Federal, não é cabível recurso especial 

fundado em alegada violação de enunciado de 
súmula.  

Súmula 83-STJ: Não se conhece do recurso especial 
pela divergência, quando a orientação do tribunal 
se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.  

Súmula 13-STJ: A divergência entre julgados do 
mesmo tribunal não enseja recurso especial.  

Súmula 5-STJ: A simples interpretação de cláusula 
contratual não enseja recurso especial.  

Súmula 7-STJ: A pretensão de simples reexame de 
prova não enseja recurso especial.  

Súmula 126-STJ: É inadmissível recurso especial, 
quando o acórdão recorrido assenta em 
fundamentos constitucional e infraconstitucional, 
qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e 
a parte vencida não manifesta recurso 
extraordinário.  

Súmula 203-STJ: Não cabe recurso especial contra 
decisão proferida por órgão de segundo grau dos 
Juizados Especiais.  

EXECUÇÃO 

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

Súmula 300-STJ: O instrumento de confissão de 
dívida, ainda que originário de contrato de abertura 
de crédito, constitui título executivo extrajudicial.  

Súmula 268-STJ: O fiador que não integrou a 
relação processual na ação de despejo não responde 
pela execução do julgado.  

Súmula 375-STJ: O reconhecimento da fraude à 
execução depende do registro da penhora do bem 
alienado ou da prova de má-fé do terceiro 
adquirente. 

Súmula 417-STJ: Na execução civil, a penhora de 
dinheiro na ordem de nomeação de bens não tem 
caráter absoluto.  

Súmula 451-STJ: É legítima a penhora da sede do 
estabelecimento comercial. 

Súmula 517-STJ: São devidos honorários 
advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou 
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não impugnação, depois de escoado o prazo para 
pagamento voluntário, que se inicia após a 
intimação do advogado da parte executada. 

Súmula 258-STJ: A nota promissória vinculada a 
contrato de abertura de crédito não goza de 

autonomia em razão da iliquidez do título que a 
originou.  

Súmula 233-STJ: O contrato de abertura de crédito, 
ainda que acompanhado de extrato da conta-
corrente, não é título executivo. 

 


