
Tema 0952 REsp 1568244

Descrição da tese:

Validade da cláusula contratual de plano de saúde que prevê o aumento da mensalidade conforme a mudança de faixa etária do usuário

(idade).

Em 22/08/2016 foi publicada decisão de complementação da afetação nos seguintes termos:

Diante de questionamentos apresentados, verificou-se a necessidade de complementação da decisão de afetação, para que constem as

seguintes delimitações no Tema 952:

- (i) os planos de saúde abrangidos são apenas os da modalidade individual ou familiar;

- (ii) a determinação de suspensão não impede a concessão de tutelas provisórias de urgência, desde que verificada a efetiva

necessidade e a presença de seus requisitos legais, a exemplo da aferição da concreta abusividade do aumento da mensalidade.

Ver decisão que delimitou alcance da afetação.

Tema 0746 REsp 1558641

Descrição da tese:

Necessidade de intimação da parte contrária quando os embargos de declaração têm pedido de efeito modificativo.

Em 29/09/2016 foi publicada decisão que ensejou o cancelamento da afetação nos seguintes termos: a matéria debatida nos autos

(necessidade de intimação da parte contrária para impugnar Embargos de Declaração), passou a ter regramento específico no CPC

vigente (arts. 9º e 1.023, § 2º). Nesse contexto, não seria pertinente a afetação do presente recurso à sistemática dos repetitivos, para

o fim de fixar tese jurídica acerca de dispositivo de lei processual revogado ".

Ver decisão que não apreciou a matéria sob efeito repetitivo.

Novos temas afetados:

Tema 0958 REsp 1578526

Descrição da tese:
Validade da cobrança, em contratos bancários, de despesas com serviços prestados por terceiros, registro do contrato e/ou avaliação do

bem.

Ver decisão de afetação

Cancelamento de afetação:

BOLETIM DE REPETITIVOS E REPERCUSSÃO GERAL - QUESTÕES DE DIREITO PRIVADO

15/07/2015 A 28/09/2015

Superior Tribunal de Justiça

Complementação da afetação:

http://www.stj.jus.br/webstj/Processo/justica/jurisprudencia.asp?valor=201502972780
https://ww2.stj.jus.br/websecstj/decisoesmonocraticas/decisao.asp?registro=201502972780&dt_publicacao=22/08/2016
http://www.stj.jus.br/webstj/Processo/justica/jurisprudencia.asp?valor=201502524913
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=MON&sequencial=65464168&num_registro=201502524913&data=20160929&tipo=0&formato=PDF
http://www.stj.jus.br/webstj/Processo/justica/jurisprudencia.asp?valor=201600112877
https://ww2.stj.jus.br/websecstj/decisoesmonocraticas/decisao.asp?registro=201600112877&dt_publicacao=02/09/2016


BOLETIM DE REPETITIVOS E REPERCUSSÃO GERAL - QUESTÕES DE DIREITO PRIVADO

15/07/2015 A 28/09/2015

Tema 0960 REsp 1601149

Descrição da tese:
Validade da transferência ao consumidor da obrigação de pagar a comissão de corretagem nas promessas de compra e venda celebradas

no âmbito do programa 'Minha Casa, Minha Vida'.

Ver decisão de afetação

Tema 0942 REsp 1556834

Tese definida:
Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada

na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação.

Ver acórdão

Mérito julgado:

http://www.stj.jus.br/webstj/Processo/justica/jurisprudencia.asp?valor=201601361027
https://ww2.stj.jus.br/websecstj/decisoesmonocraticas/decisao.asp?registro=201601361027&dt_publicacao=20/09/2016
http://www.stj.jus.br/webstj/Processo/justica/jurisprudencia.asp?valor=201502398773
https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/ita.asp?registro=201502398773&dt_publicacao=10/08/2016

