Professor Ligiera

Súmulas do Superior Tribunal de Justiça

DIREITO DE FAMÍLIA
SÚMULA 1 - O foro do domicilio ou da residência do alimentando e o competente
para a ação de investigação de paternidade, quando cumulada com a de alimentos.
SÚMULA 108 - A aplicação de medidas socioeducativas ao adolescente, pela prática
de ato infracional, e da competência exclusiva do juiz.
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 144 - Os créditos de natureza alimentícia gozam de preferência,
desvinculados os precatórios da ordem cronológica dos créditos de natureza diversa.
SÚMULA 197 - O divórcio direto pode ser concedido sem que haja previa partilha dos
bens.
SÚMULA 205 - A lei 8.009/90 aplica-se a penhora realizada antes de sua vigência.
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 277 - Julgada procedente a investigação de paternidade, os alimentos são
devidos a partir da citação.
SÚMULA 301 - Em ação investigatória, a recusa do suposto pai a submeter-se ao
exame de DNA induz presunção juris tantum de paternidade.
SÚMULA 309 - O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que
compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se
vencerem no curso do processo.
SÚMULA 332 - A fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a
ineficácia total da garantia.
SÚMULA 336 - A mulher que renunciou aos alimentos na separação judicial tem
direito à pensão previdenciária por morte do ex-marido, comprovada a necessidade
econômica superveniente.
SÚMULA 358 - O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a
maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos
próprios autos.
SÚMULA 364 - O conceito de impenhorabilidade de bem de família abrange também
o imóvel pertencente a pessoas solteiras, separadas e viúvas.
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SÚMULA 383 - A competência para processar e julgar as ações conexas de interesse
de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda.
SÚMULA 449 - A vaga de garagem que possui matrícula própria no registro de
imóveis não constitui bem de família para efeito de penhora.
SÚMULA 486 - É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja
locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a
subsistência ou a moradia da sua família.
SÚMULA 549 - É válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato
de locação.
SÚMULA 588 - A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com
violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos.
SÚMULA 593 - O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal
ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual
consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou
existência de relacionamento amoroso com o agente.
SÚMULA 594 - O Ministério Público tem legitimidade ativa para ajuizar ação de
alimentos em proveito de criança ou adolescente independentemente do exercício do
poder familiar dos pais, ou do fato de o menor se encontrar nas situações de risco
descritas no art. 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ou de quaisquer outros
questionamentos acerca da existência ou eficiência da Defensoria Pública na comarca.
SÚMULA 595 - As instituições de ensino superior respondem objetivamente pelos
danos suportados pelo aluno/consumidor pela realização de curso não reconhecido
pelo Ministério da Educação, sobre o qual não lhe tenha sido dada prévia e adequada
informação.
SÚMULA 596 - A obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e
subsidiária, somente se configurando no caso de impossibilidade total ou parcial de
seu cumprimento pelos pais.
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