Professor Ligiera

Súmulas do Superior Tribunal de Justiça

RESPONSABILIDADE CIVIL
SÚMULA 37 - São cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral
oriundos do mesmo fato.
SÚMULA 39 - Prescreve em vinte anos a ação para haver indenização, por
responsabilidade civil, de sociedade de economia mista.
SÚMULA 43 - Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data
do efetivo prejuízo.
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 músicas
em estabelecimentos comerciais.
SÚMULA 89 - A ação acidentária prescinde do exaurimento da via administrativa.
SÚMULA 101 - A ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora
prescreve em um ano.
SÚMULA 110 - A isenção do pagamento de honorários advocatícios, nas ações
acidentárias, é restrita ao segurado.
SÚMULA 120 - O oficial de farmácia, inscrito no conselho regional de farmácia, pode
ser responsável técnico por drogaria.
SÚMULA 130 - A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou
furto de veículo ocorridos em seu estacionamento.
SÚMULA 132 - A ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade
do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado.
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 186 - Nas indenizações por ato ilícito, os juros compostos somente são
devidos por aquele que praticou o crime.
SÚMULA 194 - Prescreve em vinte anos a ação para obter, do construtor, indenização
por defeitos da obra.
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SÚMULA 221 - São civilmente responsáveis pelo ressarcimento de dano, decorrente
de publicação pela imprensa, tanto o autor do escrito quanto o proprietário do veículo
de divulgação.
SÚMULA 227 - A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.
SÚMULA 229 - O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo
de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão.
SÚMULA 246 - O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização
judicialmente fixada.
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 257 - A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos
Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é
motivo para a recusa do pagamento da indenização.
SÚMULA 275 - O auxiliar de farmácia não pode ser responsável técnico por farmácia
ou drogaria.
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 281 - A indenização por dano moral não está sujeita à tarifação prevista na
Lei de Imprensa.
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 297 - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras.
SÚMULA 299 - É admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito.
SÚMULA 302 - É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo
a internação hospitalar do segurado.
SÚMULA 313 - Em ação de indenização, procedente o pedido, é necessária a
constituição de capital ou caução fidejussória para a garantia de pagamento da pensão,
independentemente da situação financeira do demandado.
SÚMULA 321 - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica
entre a entidade de previdência privada e seus participantes.
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SÚMULA 323 - A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de
proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da
prescrição da execução.
SÚMULA 326 - Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante
inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.
SÚMULA 356 - É legítima a cobrança da tarifa básica pelo uso dos serviços de
telefonia fixa.
SÚMULA 357 - A pedido do assinante, que responderá pelos custos, é obrigatória, a
partir de 1º de janeiro de 2006, a discriminação de pulsos excedentes e ligações de
telefone fixo para celular.
SÚMULA 359 - Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a
notificação do devedor antes de proceder à inscrição.
SÚMULA 362 - A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide
desde a data do arbitramento.
SÚMULA 366 - Compete à Justiça estadual processar e julgar ação indenizatória
proposta por viúva e filhos de empregado falecido em acidente de trabalho.
SÚMULA 370 - Caracteriza dano moral a apresentação antecipada de cheque prédatado.
SÚMULA 385 - Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe
indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o
direito ao cancelamento.
SÚMULA 387 - É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral.
SÚMULA 388 - A simples devolução indevida de cheque caracteriza dano moral.
SÚMULA 402 - O contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais,
salvo cláusula expressa de exclusão.
SÚMULA 403 - Independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não
autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais.
SÚMULA 404 - É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação
ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros.
SÚMULA 413 - O farmacêutico pode acumular a responsabilidade técnica por uma
farmácia e uma drogaria ou por duas drogarias.
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SÚMULA 420 - Incabível, em embargos de divergência, discutir o valor de
indenização por danos morais.
SÚMULA 465 - 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 469 - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano
de saúde.
SÚMULA 470 - O Ministério Público não tem legitimidade para pleitear, em ação civil
pública, a indenização decorrente do DPVAT em benefício do segurado.
SÚMULA 474 - A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do
beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.
SÚMULA 475 - Responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário
que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco
ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e
avalistas.
SÚMULA 476 - O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde
por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário.
SÚMULA 479 - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos
gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no
âmbito de operações bancárias.
SÚMULA 498 - Não incide imposto de renda sobre a indenização por danos morais.
SÚMULA 529 - 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 532 - Constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem
prévia e expressa solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito indenizável e
sujeito à aplicação de multa administrativa.
SÚMULA 537 - 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 543 - Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda
de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata
restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador integralmente, em caso de
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culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido
o comprador quem deu causa ao desfazimento.
SÚMULA 544 - É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros
Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao
grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada
em vigor da Medida Provisória n. 451/2008.
SÚMULA 561 - Os Conselhos Regionais de Farmácia possuem atribuição para
fiscalizar e autuar as farmácias e drogarias quanto ao cumprimento da exigência de
manter profissional legalmente habilitado (farmacêutico) durante todo o período de
funcionamento dos respectivos estabelecimentos.
SÚMULA 563 - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas
de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados
com entidades fechadas.
SÚMULA 572 - O Banco do Brasil, na condição de gestor do Cadastro de Emitentes
de Cheques sem Fundos (CCF), não tem a responsabilidade de notificar previamente
o devedor acerca da sua inscrição no aludido cadastro, tampouco legitimidade passiva
para as ações de reparação de danos fundadas na ausência de prévia comunicação.
SÚMULA 573 - Nas ações de indenização decorrente de seguro DPVAT, a ciência
inequívoca do caráter permanente da invalidez, para fins de contagem do prazo
prescricional, depende de laudo médico, exceto nos casos de invalidez permanente
notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de
instrução.
SÚMULA 574 - Para a configuração do delito de violação de direito autoral e a
comprovação de sua materialidade, é suficiente a perícia realizada por amostragem do
produto apreendido, nos aspectos externos do material, e é desnecessária a
identificação dos titulares dos direitos autorais violados ou daqueles que os
representem.
SÚMULA 591 - É permitida a prova emprestada no processo administrativo
disciplinar, desde que devidamente autorizada pelo juízo competente e respeitados o
contraditório e a ampla defesa.
SÚMULA 597 - A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para
utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de
urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado
da data da contratação.
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