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ATUALIZAÇÕES JURÍDICAS RELEVANTES
Volume 05 – Abril/2021
Neste capítulo, abordar-se-ão as principais inovações legislativas, e as mais recentes e relevantes
jurisprudências firmadas pelos Tribunais Superiores, notadamente o Supremo Tribunal Federal e
o Superior Tribunal de Justiça. No universo jurídico é fundamental manter-se bem informado.
Para isto, conte sempre conosco.
Vamos juntos!

1. Inovações Legislativas
1.1 Lei nº 14.141, de 19 de abril de 2021
A legislação em epígrafe altera a Lei Orgânica da Saúde para dispor sobre a remessa de
patrimônio genético ao exterior em situações epidemiológicas que caracterizem emergência
em saúde pública. Nesse diapasão, a redação do artigo 16 da Lei nº 8.080/90 foi modificada.
Confira abaixo quadro comparativo do teor do dispositivo.
Lei nº 8.080/90
Redação anterior

Nova redação

Art. 16, Lei nº 8.080/90. A direção nacional do Sistema

Art. 16, Lei nº 8.080/90. A direção nacional do Sistema

Único da Saúde (SUS) compete:

Único da Saúde (SUS) compete:

I - formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação

I - formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e

e nutrição;

nutrição;

II - participar na formulação e na implementação das

II - participar na formulação e na implementação das

políticas:

políticas:

a) de controle das agressões ao meio ambiente;

a) de controle das agressões ao meio ambiente;

b) de saneamento básico; e

b) de saneamento básico; e

c) relativas às condições e aos ambientes de trabalho;

c) relativas às condições e aos ambientes de trabalho;

III - definir e coordenar os sistemas:

III - definir e coordenar os sistemas:
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a) de redes integradas de assistência de alta

a)

complexidade;

complexidade;

b) de rede de laboratórios de saúde pública;

b) de rede de laboratórios de saúde pública;

c) de vigilância epidemiológica; e

c) de vigilância epidemiológica; e

d) vigilância sanitária;

d) vigilância sanitária;

IV - participar da definição de normas e mecanismos

IV - participar da definição de normas e mecanismos de

de controle, com órgão afins, de agravo sobre o meio

controle, com órgão afins, de agravo sobre o meio

ambiente

ambiente ou dele decorrentes, que tenham repercussão

ou

dele

decorrentes,

que

tenham

de

redes

integradas

de

assistência

de

alta

repercussão na saúde humana;

na saúde humana;

V - participar da definição de normas, critérios e

V - participar da definição de normas, critérios e padrões

padrões para o controle das condições e dos

para o controle das condições e dos ambientes de

ambientes de trabalho e coordenar a política de

trabalho e coordenar a política de saúde do trabalhador;

saúde do trabalhador;

VI - coordenar e participar na execução das ações de

VI - coordenar e participar na execução das ações de

vigilância epidemiológica;

vigilância epidemiológica;

VII - estabelecer normas e executar a vigilância sanitária

VII - estabelecer normas e executar a vigilância

de portos, aeroportos e fronteiras, podendo a execução

sanitária de portos, aeroportos e fronteiras, podendo

ser complementada pelos Estados, Distrito Federal e

a execução ser complementada pelos Estados, Distrito

Municípios;

Federal e Municípios;

VIII - estabelecer critérios, parâmetros e métodos para o

VIII - estabelecer critérios, parâmetros e métodos para

controle da qualidade sanitária de produtos, substâncias

o controle da qualidade sanitária de produtos,

e serviços de consumo e uso humano;

substâncias e serviços de consumo e uso humano;

IX - promover articulação com os órgãos educacionais e

IX - promover articulação com os órgãos educacionais

de fiscalização do exercício profissional, bem como com

e de fiscalização do exercício profissional, bem como

entidades representativas de formação de recursos

com entidades representativas de formação de

humanos na área de saúde;

recursos humanos na área de saúde;

X - formular, avaliar, elaborar normas e participar na

X - formular, avaliar, elaborar normas e participar na

execução da política nacional e produção de insumos e

execução da política nacional e produção de insumos

equipamentos para a saúde, em articulação com os

e equipamentos para a saúde, em articulação com os

demais órgãos governamentais;

demais órgãos governamentais;

XI - identificar os serviços estaduais e municipais de

XI - identificar os serviços estaduais e municipais de

referência nacional para o estabelecimento de padrões

referência nacional para

técnicos de assistência à saúde;

o

estabelecimento

de

padrões técnicos de assistência à saúde;

XII - controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e

XII - controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e

substâncias de interesse para a saúde;

substâncias de interesse para a saúde;

XIII - prestar cooperação técnica e financeira aos Estados,

XIII - prestar cooperação técnica e financeira aos

ao

Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para o

aperfeiçoamento da sua atuação institucional;

aperfeiçoamento da sua atuação institucional;
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Distrito

Federal

e

aos

Municípios

para

o

XIV - elaborar normas para regular as relações entre

XIV - elaborar normas para regular as relações entre o

o Sistema Único de Saúde (SUS) e os serviços

Sistema Único de Saúde (SUS) e os serviços privados

privados contratados de assistência à saúde;

contratados de assistência à saúde;

XV - promover a descentralização para as Unidades

XV - promover a descentralização para as Unidades

Federadas e para os Municípios, dos serviços e ações

Federadas e para os Municípios, dos serviços e ações de

de saúde, respectivamente, de abrangência estadual

saúde, respectivamente, de abrangência estadual e

e municipal;

municipal;

XVI - normatizar e coordenar nacionalmente o

XVI - normatizar e coordenar nacionalmente o Sistema

Sistema

Nacional de Sangue, Componentes e Derivados;

Nacional

de

Sangue,

Componentes

e

Derivados;

XVII - acompanhar, controlar e avaliar as ações e os

XVII - acompanhar, controlar e avaliar as ações e os

serviços de saúde, respeitadas as competências estaduais

serviços de saúde, respeitadas as competências

e municipais;

estaduais e municipais;

XVIII - elaborar o Planejamento Estratégico Nacional no

XVIII - elaborar o Planejamento Estratégico Nacional

âmbito do SUS, em cooperação técnica com os Estados,

no âmbito do SUS, em cooperação técnica com os

Municípios e Distrito Federal;

Estados, Municípios e Distrito Federal;

XIX - estabelecer o Sistema Nacional de Auditoria e

XIX - estabelecer o Sistema Nacional de Auditoria e

coordenar a avaliação técnica e financeira do SUS em

coordenar a avaliação técnica e financeira do SUS em

todo o Território Nacional em cooperação técnica com

todo o Território Nacional em cooperação técnica

os Estados, Municípios e Distrito Federal.

com os Estados, Municípios e Distrito Federal.

Decreto nº 1.651, de 1995)

(Vide Decreto nº 1.651, de 1995)

§1º A União poderá executar ações de vigilância

Parágrafo único. A União poderá executar ações de

epidemiológica e sanitária em circunstâncias especiais,

vigilância

em

como na ocorrência de agravos inusitados à saúde,

circunstâncias especiais, como na ocorrência de

que possam escapar do controle da direção estadual

agravos inusitados à saúde, que possam escapar do

do Sistema Único de Saúde (SUS) ou que representem

controle da direção estadual do Sistema Único de

risco de disseminação nacional.

Saúde

parágrafo único pela Lei nº 14.141, de 2021)

epidemiológica

(SUS)

ou

que

disseminação nacional.

e

sanitária

representem

risco

de

(Vide

(Renumerado do

§2º Em situações epidemiológicas que caracterizem
emergência em saúde pública, poderá ser adotado
procedimento
patrimônio

genético

regulamento.
§3º

Os

econômica

simplificado
ao

para

a

exterior,

remessa
na

forma

de
do

(Incluído pela Lei nº 14.141, de 2021)

benefícios
de

resultantes

produto

acabado

da

exploração
ou

material

reprodutivo oriundo de acesso ao patrimônio genético
de que trata o § 2º deste artigo serão repartidos nos
termos da Lei nº 13.123, de 20 de maio de 2015.
(Incluído pela Lei nº 14.141, de 2021)
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1.1.1 Vigência
Por fim, dispõe o artigo 2º, da Lei nº 14.141/21, que esta entra em vigor na data de sua
publicação, qual seja, 20 de abril de 2021.

2. Jurisprudências Recentes
2.1 Superior Tribunal de Justiça – STJ
2.1.1 Prazo para impugnação ao cumprimento de sentença
Ao negar provimento, por maioria de votos, ao REsp 1761068, a Terceira Turma do Superior
Tribunal de Justiça decidiu que, ainda que o executado realize o depósito para garantia do
juízo, o início do prazo para a impugnação ao cumprimento de sentença só se dá após 15
dias contados da intimação para pagar.
O recorrente argumentou que, diante do depósito para garantia do juízo, o prazo para
apresentação de impugnação deveria ser contado a partir dele, sendo o prazo de 15 dias para
pagamento voluntário, somados aos 15 dias para impugnar, apenas quando ausente a garantia.

Art. 525, CPC. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário,
inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.
§1º Na impugnação, o executado poderá alegar:
I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à
revelia;
II - ilegitimidade de parte;
III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;
6

IV - penhora incorreta ou avaliação errônea;
V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;
VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;
VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento,
novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à
sentença.
§2º A alegação de impedimento ou suspeição observará o disposto nos arts. 146 e
148.
§3º Aplica-se à impugnação o disposto no art. 229.
§4º Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia
quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor
que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu
cálculo.
§5º Na hipótese do §4º, não apontado o valor correto ou não apresentado o
demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução
for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada,
mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.
§6º A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos,
inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e
desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes,
atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o
prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao
executado grave dano de difícil ou incerta reparação.
§7º A concessão de efeito suspensivo a que se refere o §6º não impedirá a efetivação
dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos
bens
§8º Quando o efeito suspensivo atribuído à impugnação disser respeito apenas a
parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante.
§9º A concessão de efeito suspensivo à impugnação deduzida por um dos
executados não suspenderá a execução contra os que não impugnaram, quando o
respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao impugnante.
§10. Ainda que atribuído efeito suspensivo à impugnação, é lícito ao exequente
requerer o prosseguimento da execução, oferecendo e prestando, nos próprios
autos, caução suficiente e idônea a ser arbitrada pelo juiz.
§11. As questões relativas a fato superveniente ao término do prazo para
apresentação da impugnação, assim como aquelas relativas à validade e à
adequação da penhora, da avaliação e dos atos executivos subsequentes, podem
ser arguidas por simples petição, tendo o executado, em qualquer dos casos, o
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prazo de 15 (quinze) dias para formular esta arguição, contado da comprovada
ciência do fato ou da intimação do ato.
§12. Para efeito do disposto no inciso III do §1º deste artigo, considera-se também
inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou
ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou
fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo
Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em
controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.
§13. No caso do §12, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal poderão
ser modulados no tempo, em atenção à segurança jurídica.
§14. A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no §12 deve ser anterior ao
trânsito em julgado da decisão exequenda.
§15. Se a decisão referida no §12 for proferida após o trânsito em julgado da decisão
exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado
da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.

O recurso especial contou com relatoria do ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Todavia,
prevaleceu o voto divergente da ministra Nancy Andrighi, que esclareceu que o dispositivo
acima transcrito prevê que, transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo
para que o executado, independente de penhora ou nova intimação, apresente impugnação.
Ponderou, ainda, que a garantia do juízo é, tão somente, condição para a suspensão dos
atos de execução, não constituindo requisito para a impugnação, conforme preleciona o §6º
destacado acima.
Ademais, segundo a ministra, sob a vigência do CPC/2015, a garantia do juízo não
representa marco temporal para o início do prazo para oposição de embargos; tornando-se
perfeita, a intimação para a apresentação de impugnação, com a intimação para pagar.
"Por disposição expressa do artigo 525, caput, do CPC/2015, mesmo que o executado
realize o depósito para garantia do juízo no prazo para pagamento voluntário, o prazo para a
apresentação da impugnação somente se inicia após transcorridos os 15 dias contados da
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intimação para pagar o débito, previsto no artigo 523 do CPC/2015, independentemente de
nova intimação", arrematou a ministra.

2.1.2 Permanência em plano de saúde após morte de titular
No julgamento do REsp 1841285, a Terceira Turma do STJ entendeu que “dependentes e
agregados têm o mesmo limite de tempo para permanecer em plano de saúde após morte
do beneficiário titular”, respeitado o prazo máximo de 24 meses, consoante disposição da Lei
dos Planos de Saúde.
A recorrente argumentou pela possibilidade de assumir a titularidade do plano de saúde,
desde que arque com as obrigações do contrato, ponderando ainda a inexistência de diferença
entre os dependentes e os agregados.

Art. 30, Lei nº 9.656/98. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam
o inciso I e o §1º do art. 1º desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no
caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é
assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições
de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho,
desde que assuma o seu pagamento integral.

(Redação dada pela

Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)
§1º O período de manutenção da condição de beneficiário a que se refere o caput
será de um terço do tempo de permanência nos produtos de que tratam o inciso I
e o §1º do art. 1º, ou sucessores, com um mínimo assegurado de seis meses e um
máximo de vinte e quatro meses.

(Redação dada pela Medida

Provisória nº 2.177-44, de 2001)
§2º A manutenção de que trata este artigo é extensiva, obrigatoriamente, a todo
o grupo familiar inscrito quando da vigência do contrato de trabalho.
§3º Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos
dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à
saúde, nos termos do disposto neste artigo.
9

§4º O direito assegurado neste artigo não exclui vantagens obtidas pelos
empregados decorrentes de negociações coletivas de trabalho.
§5º A condição prevista no caput deste artigo deixará de existir quando da admissão
do consumidor titular em novo emprego.

(Incluído pela Medida Provisória

nº 2.177-44, de 2001)
§6º Nos planos coletivos custeados integralmente pela empresa, não é considerada
contribuição a coparticipação do consumidor, única e exclusivamente, em
procedimentos, como fator de moderação, na utilização dos serviços de assistência
médica ou hospitalar.

(Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

A Corte Cidadã, apesar de decidir que, de fato, a Lei dos Planos de Saúde não distingue os
dependentes e agregados para efeito do exercício do direito de permanência no plano,
estabelece o necessário respeito ao prazo máximo de 24 meses.
Suscitando precedente da Corte1, a relatora do recurso, ministra Nancy Andrighi, esclareceu
que já há entendimento firmado de que, em virtude do falecimento do titular, os dependentes
já inscritos têm o direito de pleitear a sucessão da titularidade, desde que assumam o
pagamento integral.
"Diante desse contexto, é possível concluir que a agregada da titular falecida tem direito à
manutenção do plano de saúde coletivo, observadas as regras dos artigos 30 e 31 da Lei
9.656/1998, a depender da hipótese", ponderou a ministra.

Art. 31, Lei nº 9.656/98. Ao aposentado que contribuir para produtos de que tratam
o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício,
pelo prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito de manutenção como
beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando

1

REsp 1.871.326/RS. Rel. ministra Nancy Andrighi. Julgado em 01/09/2020. DJe 09/09/2020.
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da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.
(Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)
§1º Ao aposentado que contribuir para planos coletivos de assistência à saúde por
período inferior ao estabelecido no caput é assegurado o direito de manutenção
como beneficiário, à razão de um ano para cada ano de contribuição, desde que
assuma o pagamento integral do mesmo.

(Redação dada pela Medida

Provisória nº 2.177-44, de 2001)
§2º Para gozo do direito assegurado neste artigo, observar-se-ão as mesmas
condições estabelecidas nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º e 6º do art. 30.

(Redação

dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)
§3º Para gozo do direito assegurado neste artigo, observar-se-ão as mesmas
condições estabelecidas nos §§ 2º e 4º do art. 30.

Andrighi arrematou destacando o prazo máximo de 24 meses para a permanência como
beneficiário, estipulado tanto em sede legal quanto contratual, na hipótese em apreço.
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2.1.3 Uso de imóveis para locação por plataformas digitais
Ao julgar o REsp 1819075, sob relatoria do ministro Luis Felipe Salomão, a 4ª Turma do STJ
decidiu, por maioria de votos, que condomínios residenciais podem impedir o uso de imóveis
para locação por plataformas digitais, desde que haja previsão em convenção.
O colegiado entendeu que tal modalidade de aluguel configura contrato atípico de
hospedagem. Logo, caso haja previsão expressa em convenção condominial acerca da
destinação residencial das unidades, não é possível sua utilização para hospedagem remunerada.
Prevaleceu o voto divergente do ministro Raul Araújo, para quem a hospedagem caracterizase pela alta rotatividade e pela oferta de serviços. O ministro ainda ressaltou que a Lei de
Locações (Lei nº 8.245/91) não possui regramento no que tange à oferta de imóveis com alta
rotatividade ou à divisão de uma mesma unidade entre pessoas sem vínculo.
"Tem-se um contrato atípico de hospedagem, expressando uma nova modalidade, singela
e inovadora, de hospedagem de pessoas sem vínculo entre si, em ambientes físicos de padrão
residencial e de precário fracionamento para utilização privativa, de limitado conforto, exercida
sem inerente profissionalismo por proprietário ou possuidor do imóvel, sendo a atividade
comumente anunciada e contratada por meio de plataformas digitais variadas", afirmou Araújo.
O ministro destacou também que a legislação civil, apesar de reconhecer ao proprietário o
direito de dispor de sua unidade residencial, também lhe impõe o dever de usá-la de maneira
não abusiva e em conformidade ao disposto em convenção.
"Assim, o direito do proprietário condômino de usar, gozar e dispor livremente do seu bem
imóvel, nos termos dos artigos 1.228 e 1.335 do Código Civil de 2002 e 19 da Lei 4.591/1964,
deve harmonizar-se com os direitos relativos à segurança, ao sossego e à saúde das demais
múltiplas propriedades abrangidas no condomínio, de acordo com as razoáveis limitações
aprovadas pela maioria de condôminos, pois são limitações concernentes à natureza da
propriedade privada em regime de condomínio edilício", arrematou Araújo.
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2.1.4

Desconto do tempo de

recolhimento domiciliar com

tornozeleira
Sob relatoria da ministra Laurita Vaz, a Terceira Seção do STJ, por unanimidade, entendeu
que é possível incidir o benefício da detração diante do recolhimento domiciliar com
tornozeleira.
O colegiado decidiu, no bojo do HC 455097, que, apesar de tal recolhimento não constituir
pena privativa de liberdade, as limitações impostas assemelham-se ao cumprimento de pena
em regime semiaberto.

Art. 42, CP. Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança,
o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa
e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Art. 319, CPP. São medidas cautelares diversas da prisão:

(Redação dada

pela Lei nº 12.403, de 2011).
I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz,
para informar e justificar atividades;

(Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por
circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer
distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;

(Redação dada

pela Lei nº 12.403, de 2011).
III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por
circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer
distante;

(Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente
ou necessária para a investigação ou instrução; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).
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V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o
investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;

(Incluído pela

Lei nº 12.403, de 2011).
VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza
econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática
de infrações penais;

(Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com
violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semiimputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;

(Incluído

pela Lei nº 12.403, de 2011).
VIII - fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos
do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência
injustificada à ordem judicial;

(Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

IX - monitoração eletrônica.

(Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

§1º (Revogado pela Lei nº 12.403, de 2011).
§2º (Revogado pela Lei nº 12.403, de 2011).
§3º (Revogado pela Lei nº 12.403, de 2011).
§4º A fiança será aplicada de acordo com as disposições do Capítulo VI deste Título,
podendo ser cumulada com outras medidas cautelares.

(Incluído pela Lei nº

12.403, de 2011).

"Interpretar a legislação que regula a detração de forma que favoreça o sentenciado
harmoniza-se com o princípio da humanidade, que impõe ao juiz da execução penal a especial
percepção da pessoa presa como sujeito de direitos", ponderou a relatora.
Na mesma ocasião, o Colegiado decidiu que o cálculo da detração considerará o quantitativo
de horas efetivamente em recolhimento domiciliar com monitoração eletrônica.
Vaz arrematou esclarecendo que decidir de modo contrário implicaria em sujeitar o apenado
a excesso de execução, "em razão da limitação objetiva à liberdade concretizada pela referida
medida". Ademais, em função de sua semelhança com o regime semiaberto, seria desarrazoado
aplicar à medida cautelar regramento diverso.
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Assim, já que é possível que a condenação em regime semiaberto produza efeitos antes do
trânsito em julgado da sentença, seria "incoerente" impedir que o recolhimento domiciliar com
fiscalização eletrônica fosse descontado da pena.
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QUADRO SINÓTICO
INOVAÇÕES NORMATIVAS
Altera a Lei Orgânica da Saúde para dispor sobre a remessa de patrimônio
Lei nº 14.141/21

genético

ao

exterior

em

situações

epidemiológicas

que

caracterizem

emergência em saúde pública.

JURISPRUDÊNCIAS RECENTES
Ainda que o executado realize o depósito para garantia do juízo, o início do
REsp 1761068

prazo para a impugnação ao cumprimento de sentença só se dá após 15 dias
contados da intimação para pagar.

REsp 1841285
REsp 1819075
HC 455097

Dependentes e agregados têm o mesmo limite de tempo para permanecer em
plano de saúde após morte do beneficiário titular.
Condomínios residenciais podem impedir o uso de imóveis para locação por
plataformas digitais.
É possível incidir o benefício da detração diante do recolhimento domiciliar
com tornozeleira.
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JURISPRUDÊNCIA
Superior Tribunal de Justiça
 REsp 1761068
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. ART. 525 DO CPC/15. GARANTIA DO JUÍZO. INSIGNIFICÂNCIA.
CASO CONCRETO. TEMPESTIVIDADE. 1. Cuida-se de ação de revisão de benefício de complementação de
aposentadoria, em fase de cumprimento de sentença. 2. Recurso especial interposto em: 21/06/2017; aplicação do
CPC/15. 3. O propósito recursal consiste em definir se o depósito para garantia do juízo, realizado dentro dos 15
(quinze) dias do prazo para o pagamento voluntário, previsto no art. 525 do CPC/15, é capaz de modificar o termo
inicial do prazo para a apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença. 4. Na vigência do CPC/73,
prevaleceu na Segunda Seção que, havendo depósito judicial do valor da execução, a constituição da penhora é
automática, independente da lavratura do respectivo termo, motivo pelo qual o prazo para oferecer embargos do
devedor deveria ser a data da efetivação do depósito judicial da quantia objeto da ação de execução. Precedente.
5. Referida orientação tinha em vista a previsão do art. 738, I e II, do CPC/73, em sua redação originária, anterior à
reforma da Lei 11.232/05, que estabelecia a garantia do juízo como pressuposto dos embargos do devedor e que
previa que o prazo para a sua apresentação de embargos tinha início com a intimação da penhora ou do termo
de depósito judicial. 6. No CPC/15, com a redação do art. 525, § 6º, do CPC/15, a garantia do juízo deixa
expressamente de ser requisito para a apresentação do cumprimento de sentença, passando a se tornar apenas
mais uma condição para a suspensão dos atos executivos. 7. Por essa razão, no atual Código, a intimação da
penhora e o termo de depósito não mais demarcam o início do prazo para a oposição da defesa do devedor,
sendo expressamente disposto, em seu art. 525, caput, que o prazo de 15 (quinze) dias para a apresentação da
impugnação se inicia após o prazo do pagamento voluntário. 8. Assim, mesmo que o executado realize o depósito
para garantia do juízo no prazo para pagamento voluntário, o prazo para a apresentação da impugnação somente
se inicia após transcorridos os 15 (quinze) dias contados da intimação para pagar o débito, previsto no art. 523 do
CPC/15, independentemente de nova intimação. 9. Na hipótese dos autos, a intimação do cumprimento de sentença
foi considerada publicada em 20/04/2016, com início da contagem do prazo em 22/04/2016 (sexta-feira, primeiro
dia útil seguinte), encerrando-se o décimo quinto dia útil para pagamento voluntário em 12/05/2016 (quinta-feira),
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de forma que a apresentação da impugnação, ocorrida em 03/06/2016, foi realizada de forma tempestiva. 10.
Recurso especial desprovido.

 REsp 1841285
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL.
CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. FALECIMENTO DA TITULAR. BENEFICIÁRIA AGREGADA. PRETENSÃO
DE MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. ART. 30 DA LEI 9.656/1998. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DOS DISPOSITIVOS E
PRECEITOS LEGAIS. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por dano moral ajuizada
em 22/05/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 30/07/2019 e atribuído ao gabinete
em 01/07/2020. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal consiste em decidir sobre a manutenção de membro
pertencente a grupo familiar (beneficiário agregado) em plano de saúde coletivo, após o falecimento do beneficiário
titular. 3. A Terceira Turma decidiu que, na hipótese de falecimento do titular do plano de saúde coletivo, seja este
empresarial ou por adesão, nasce para os dependentes jáì inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade,
nos termos dos arts. 30 ou 31 da Lei 9.656/1998, a depender da hi ótese, desde que assumam o seu pagamento
integral (REsp 1.871.326/RS, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020). 4. Apesar de o § 3º do art. 30, que trata da
hipótese de permanência em caso de morte do beneficiário titular, fazer uso da expressão “dependentes”, o § 2º
assegura a proteção conferida pelo referido art. 30, de manutenção do plano de saúde nas hipóteses de
rompimento do contrato de trabalho do titular, obrigatoriamente, a todo o grupo familiar, sem fazer nenhuma
distinção quanto aos agregados. 5. De acordo com o art. 2º, I, “b” da Resolução ANS 295/2012, beneficiário
dependente é o beneficiário de plano privado de assistência à saúde cujo vínculo contratual com a operadora
depende da existência de relação de dependência ou de agregado a um beneficiário titular. 6. No caso de morte
do titular, os membros do grupo familiar – dependentes e agregados – podem permanecer como beneficiários no
plano de saúde, desde que assumam o pagamento integral, na forma da lei. 7. O direito do beneficiário dependente
de permanecer no plano de saúde após o falecimento do beneficiário titular tem prazo certo, este previsto na Lei
9.656/1998 e, no particular, no contrato do convênio e no regulamento do plano, sem prejuízo do exercício do
direito à portabilidade de carências, nos termos dos arts. 6º e 8º, I e § 1º, da Resolução ANS 438/2018. 8. Recurso
especial conhecido e desprovido.

 REsp 1871326
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO.
FALECIMENTO DO TITULAR. DEPENDENTE IDOSA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. SÚMULA
NORMATIVA 13/ANS. NÃO INCIDÊNCIA. ARTS. 30 E 31 DA LEI 9.656/1998. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DOS
PRECEITOS LEGAIS. CONDIÇÃO DE CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de obrigação
de fazer ajuizada em 27/11/2017, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 24/09/2019 e
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atribuído ao gabinete em 17/04/2020. 2. O propósito recursal consiste em decidir sobre a manutenção de
dependente em plano de saúde coletivo por adesão, após o falecimento do titular. 3. Há de ser considerado, à luz
do disposto na Resolução ANS 195/2009, que, diferentemente dos planos privados de assistência à saúde individual
ou familiar, que são de “livre adesão de beneficiários, pessoas naturais, com ou sem grupo familiar” (art. 3º), os
planos de saúde coletivos são prestados à população delimitada, vinculada à pessoa jurídica, seja sse vínculo “por
relação empregatícia ou estatutária” (art. 5º), como nos contratos empresariais, seja por relação “de caráter
profissional, classista ou setorial” (art. 9º), como nos contratos por adesão. 4. É certo e relevante o fato de que a
morte do titular do plano de saúde coletivo implica o rompimento do vínculo havido com a pessoa jurídica, vínculo
esse cuja existência o ordenamento impõe como condição para a sua contratação, e essa circunstância, que não
se verifica nos contratos familiares, impede a interpretação extensiva da súmula normativa 13/ANS para aplicá-la
aos contratos coletivos. 5. Em se tratando de contratos coletivos por adesão, não há qualquer norma – legal ou
administrativa – que regulamente a situação dos dependentes na hipótese de falecimento do titular; no entanto,
seguindo as regras de hermenêutica jurídica, aplicam-se-lhes as regras dos arts. 30 e 31 da Lei 9.656/1998, relativos
aos contratos coletivos empresariais. 6. Na trilha dessa interpretação extensiva dos preceitos legais, conclui-se que,
falecendo o titular do plano de saúde coletivo, seja este empresarial ou por adesão, nasce para os dependentes já
inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade, nos termos dos arts. 30 ou 31 da Lei 9.656/1998, a depender
da hipótese, desde que assumam o seu pagamento integral. 7. E, em se tratando de dependente idoso, a
interpretação das referidas normas há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/03) e sempre
considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável. 8. Recurso especial conhecido e desprovido,
com majoração de honorários.

 REsp 1819075
Proclamação Final de Julgamento: Após o voto-vista do Ministro Raul Araújo negando provimento ao recurso
especial, divergindo do relator, e os votos da Ministra Maria Isabel Gallotti e do Ministro Antonio Carlos Ferreira
acompanhando a divergência, a Quarta Turma, por maioria, negou provimento ao recurso especial, nos termos do
voto divergente do Ministro Raul Araújo, que lavrará o acórdão. Vencido o relator.

 HC 455097
Proclamação Final de Julgamento: Retomado o julgamento, após o voto-vista antecipado do Sr. Ministro Rogerio
Schietti Cruz, inicialmente denegando a ordem, e os votos dos Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Sebastião
Reis Júnior, Ribeiro Dantas, Antonio Saldanha Palheiro, Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª
Região) (declarou-se apto a votar) e Felix Fischer, acompanhando o voto da Sra. Ministra Relatora, concedendo a
ordem em habeas corpus, a Terceira Seção, por unanimidade, concedeu a ordem em habeas corpus para que o
período de recolhimento domiciliar, em horas, a que o Paciente foi submetido (fiscalizado, no caso, por
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monitoramento eletrônico) seja convertido em dias, para contagem da detração da pena do Paciente, nos termos
do voto da Sra. Ministra Relatora, do acréscimo do voto do Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz e das considerações
dos Srs. Ministros João Otávio de Noronha e Sebastião Reis Júnior.
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