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Súmulas do STF e do STJ organizadas por assunto
Durante o ano de 2015 foram aprovadas novas súmulas e é importante que você
as acrescente no Livro até mesmo porque elas devem ser intensamente
cobradas nos concursos. Vale ressaltar que esses enunciados foram comentados
e estão disponíveis gratuitamente no site www.dizerodireito.com.br
NOVAS SÚMULAS DO STJ
Súmula 542-STJ: A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de
violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada.
Súmula 543-STJ: 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 culpa exclusiva do promitente
vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem
deu causa ao desfazimento.
Súmula 544-STJ: 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 545-STJ: Quando a confissão for utilizada para a formação do
convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III,
d, do Código Penal.
Súmula 546-STJ: A competência para processar e julgar o crime de uso de
documento falso é firmada em razão da entidade ou órgão ao qual foi
apresentado o documento público, não importando a qualificação do órgão
expedidor.
Súmula 547-STJ: Nas ações em que se pleiteia o ressarcimento dos valores
pagos a título de participação financeira do consumidor no custeio de
construção de rede elétrica, o prazo prescricional é de vinte anos na vigência
do Código Civil de 1916. Na vigência do Código Civil de 2002, o prazo é de

cinco anos se houver previsão contratual de ressarcimento e de três anos na
ausência de cláusula nesse sentido, observada a regra de transição disciplinada
em seu art. 2.028.
Súmula 548-STJ: Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome
do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir
do integral e efetivo pagamento do débito.
Súmula 549-STJ: É válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de
contrato de locação.
Súmula 550-STJ: A utilização de escore de crédito, método estatístico de
avaliação de risco que não constitui banco de dados, dispensa o
consentimento do consumidor, que terá o direito de solicitar esclarecimentos
sobre as informações pessoais valoradas e as fontes dos dados considerados
no respectivo cálculo.
Súmula 551-STJ: Nas demandas por complementação de ações de empresas
de telefonia, admite-se a condenação ao pagamento de dividendos e juros
sobre capital próprio independentemente de pedido expresso. No entanto,
somente quando previstos no título executivo, poderão ser objeto de
cumprimento de sentença.
SÚMULA SUPERADA
Súmula 61-STJ: O seguro de vida cobre o suicídio não premeditado.
Súmula superada conforme decidiu a 2ª Seção do STJ no REsp 1.334.005-GO,
Rel. originário Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. para acórdão Min. Maria
Isabel Gallotti, julgado em 8/4/2015 (Info 564).

