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ATUALIZAÇÕES JURÍDICAS RELEVANTES
Volume 1 – Março-Abril/2021
Neste capítulo, abordar-se-ão as principais e mais recentes 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. Jurisprudências Recentes
1.1 Supremo Tribunal Federal – STF
1.1.1 Quadro de pessoal de estatais
Ao julgar procedente, por unanimidade, a ADI 4844, o Plenário do Supremo Tribunal Federal
considerou inconstitucional norma de constituição estadual que atribui à Assembleia
Legislativa competência para dispor sobre quadro de pessoal de estatais.
O requerente suscitou a ausência de competência dos estados para legislar sobre direito
civil e comercial, além da impossibilidade de derrogarem o direito privado editado pela União.
Ademais, tais normas implicam em interferência no regime jurídico de entidade de direito
privado, por alcançarem empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades
sob controle direto ou indireto do estado.
Sob relatoria da ministra Cármen Lúcia, o Colegiado entendeu que os dispositivos da Carta
local contrariam a Constituição Federal, já que a determinação de que lei de iniciativa do
governador disponha sobre o quadro de pessoal das estatais equipara o seu regime ao das
autarquias.

3

Art. 37, CF. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios
de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao
seguinte:

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) (...)

XIX - somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição
de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei
complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação;

(Redação

dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) (...)
Art. 173, CF. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta
de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos
imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme
definidos em lei.
§1º A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de
economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de
produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre:
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
I - sua função social e formas de fiscalização pelo Estado e pela sociedade; (Incluído
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
II - a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto
aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários;

(Incluído

pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
III - licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienações, observados os
princípios da administração pública;

(Incluído pela Emenda Constitucional nº

19, de 1998)
IV - a constituição e o funcionamento dos conselhos de administração e fiscal, com
a participação de acionistas minoritários;

(Incluído pela Emenda Constitucional

nº 19, de 1998)
V - os mandatos, a avaliação de desempenho e a responsabilidade dos
administradores.

(Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) (...)
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A relatora esclareceu que, conforme determinação constitucional, o regramento das
empresas públicas, das sociedades de economia mista e das suas subsidiárias deve ser definido
por meio de lei nacional (Lei nº 13.303/16).
Arrematou a ministra ressaltando a autonomia das estatais, não havendo na Lei das Estatais
quaisquer normas que vinculem o seu quadro de pessoa à prévia deliberação dos Poderes
Legislativo e Executivo.

1.1.2 Importação de medicamento sem registro sanitário
Por maioria de votos, no julgamento do RE 979962, com repercussão geral reconhecida
(Tema 1003), sob relatoria do ministro Luís Roberto Barroso, o Plenário do STF decidiu que é
inconstitucional a pena de 10 a 15 anos para importação de medicamento sem registro
sanitário.

Tema 1003
É inconstitucional a aplicação do preceito secundário do artigo 273 do Código Penal, com a
redação dada pela Lei 9.677/1998 - reclusão de 10 a 15 anos - à hipótese prevista no seu
parágrafo 1º-B, inciso I, que versa sobre a importação de medicamento sem registro no órgão
de vigilância sanitária. Para esta situação específica, fica repristinado o preceito secundário do
artigo 273, na redação originária - reclusão de um a três anos e multa.
Nesse diapasão, por considerar a sanção desproporcional, o Colegiado restabeleceu a pena
de 1 a 3 anos de reclusão, anteriormente prevista no dispositivo do Código Penal, votando,
portanto, pela repristinação. O Tribunal de origem, reconhecendo tal desproporcionalidade,
havia enquadrado o réu na Lei de Drogas.
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Art. 273, CP. Falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins
terapêuticos ou medicinais: (Redação dada pela Lei nº 9.677, de 2.7.1998)
Pena - reclusão, de 10 (dez) a 15 (quinze) anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº
9.677, de 2.7.1998) (...)
§1º-B - Está sujeito às penas deste artigo quem pratica as ações previstas no § 1º
em relação a produtos em qualquer das seguintes condições: (Incluído pela Lei nº
9.677, de 2.7.1998)
I - sem registro, quando exigível, no órgão de vigilância sanitária competente;
(Incluído pela Lei nº 9.677, de 2.7.1998) (...)
Art. 33, Lei 11.343/06. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar,
adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer
consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas,
ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal
ou regulamentar:
Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a
1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. (...)

Restaram vencidos os ministros Marco Aurélio, Ricardo Lewandowski e Edson Fachin. O
primeiro votou pela anulação da decisão originária, com determinação de novo julgamento.
Lewandowski, por sua vez, entendeu que, em determinadas hipóteses, a sanção seria
proporcional. Por fim, Fachin votou pela absolvição do réu, entendendo que não foi possível
comprovar a ocorrência de prejuízo a outrem.
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1.2 Superior Tribunal de Justiça - STJ
1.2.1 Retroação de acordo de não persecução penal
A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu que a aplicação retroativa do acordo
de não persecução penal só é possível caso não tenha sido iniciada a persecução em juízo,
ocasião na qual não há como retroceder no andamento processual.
Nesse ínterim, por maioria de votos, no bojo do HC 628647, o Colegiado decidiu que não
se admite a retroação do acordo de não persecução penal se a denúncia já foi recebida. É
válido ressaltar que o referido instituto foi introduzido no ordenamento a partir do Pacote
Anticrime.

Art. 28-A, CPP. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado
formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave
ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá
propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para
reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas
cumulativa e alternativamente:

(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo;
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público
como instrumentos, produto ou proveito do crime;

(Incluído pela Lei nº 13.964,

de 2019)
III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período
correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços,
em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal);
13.964, de 2019)
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(Incluído pela Lei nº

IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do DecretoLei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a entidade pública ou de
interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente,
como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente
lesados pelo delito; ou

(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público,
desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada.

(Incluído

pela Lei nº 13.964, de 2019)
§1º Para aferição da pena mínima cominada ao delito a que se refere o caput deste
artigo, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso
concreto.

(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

§2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses: (Incluído
pela Lei nº 13.964, de 2019)
I - se for cabível transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais,
nos termos da lei;

(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

II - se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que
indiquem

conduta

criminal

habitual,

reiterada

insignificantes as infrações penais pretéritas;

ou

profissional,

exceto

se

(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

III - ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da
infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão
condicional do processo; e

(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

IV - nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou
praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do
agressor.

(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

§3º O acordo de não persecução penal será formalizado por escrito e será firmado
pelo membro do Ministério Público, pelo investigado e por seu defensor.

(Incluído

pela Lei nº 13.964, de 2019)
§4º Para a homologação do acordo de não persecução penal, será realizada
audiência na qual o juiz deverá verificar a sua voluntariedade, por meio da oitiva do
investigado na presença do seu defensor, e sua legalidade.

(Incluído pela Lei nº

13.964, de 2019)
§5º Se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições
dispostas no acordo de não persecução penal, devolverá os autos ao Ministério
Público para que seja reformulada a proposta de acordo, com concordância do
investigado e seu defensor.

(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

§6º Homologado judicialmente o acordo de não persecução penal, o juiz devolverá
os autos ao Ministério Público para que inicie sua execução perante o juízo de
execução penal.

(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
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§7º O juiz poderá recusar homologação à proposta que não atender aos requisitos
legais ou quando não for realizada a adequação a que se refere o §5º deste artigo.
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
§8º Recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para
a análise da necessidade de complementação das investigações ou o oferecimento
da denúncia.

(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

§9º A vítima será intimada da homologação do acordo de não persecução penal e
de seu descumprimento.

(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

§10. Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo de não
persecução penal, o Ministério Público deverá comunicar ao juízo, para fins de sua
rescisão e posterior oferecimento de denúncia.

(Incluído pela Lei nº 13.964, de

2019)
§11. O descumprimento do acordo de não persecução penal pelo investigado
também poderá ser utilizado pelo Ministério Público como justificativa para o
eventual não oferecimento de suspensão condicional do processo.

(Incluído

pela Lei nº 13.964, de 2019)
§12. A celebração e o cumprimento do acordo de não persecução penal não
constarão de certidão de antecedentes criminais, exceto para os fins previstos no
inciso III do §2º deste artigo.

(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

§13. Cumprido integralmente o acordo de não persecução penal, o juízo competente
decretará a extinção de punibilidade.

(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

§14. No caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de
não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão
superior, na forma do art. 28 deste Código.

(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

O habeas corpus contou com relatoria do ministro Nefi Cordeiro. Todavia, prevaleceu o voto
da ministra Laurita Vaz, para quem, "por mais que se trate de norma de conteúdo híbrido, mais
favorável ao réu – o que não se discute –, o deslinde da controvérsia deve passar pela
ponderação dos princípios tempus regit actum e da retroatividade da lei penal benéfica, sem
perder de vista a essência da inovação legislativa em questão e o momento processual adequado
para sua incidência".
Vaz ainda ressaltou que o descumprimento ou a não homologação do acordo acarreta a
retomada do processo. "O benefício a ser eventualmente ofertado ao agente sobre o qual há,
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em tese, justa causa para o oferecimento de denúncia se aplica ainda na fase pré-processual,
com o claro objetivo de mitigar o princípio da obrigatoriedade da ação penal", afirmou.
Arrematou a ministra ponderando que a retroação da lei nova mais benéfica deve considerar
o momento processual adequado para a sua incidência. A propósito, a jurisprudência da Corte
e do STF caminha no sentido de que o referido instituto da fase pré-processual pode alcançar
fatos ocorridos antes da vigência da lei, desde que a denúncia não tenha sido recebida.

1.2.2 Majorante sobressalente e dosimetria da pena
Ao julgar o HC 463434, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu, por maioria
de votos, que a majorante ainda não considerada pode ser deslocada para a primeira ou
segunda fases da dosimetria da pena.
O impetrante argumentou que a existência de três causas especiais de aumento não
justificaria sua utilização em diversas fases da dosimetria, sob pena de bis in idem. O Colegiado,
contudo, entendeu que o deslocamento da majorante sobressalente é a medida que melhor se
adequa ao princípio da individualização da pena.
O habeas corpus contou com relatoria da ministra Laurita Vaz. Inobstante, prevaleceu o voto
do ministro Reynaldo Soares da Fonseca, para quem “as causas de aumento (terceira fase), assim
como algumas das agravantes, são, em regra, circunstâncias do crime (primeira fase) valoradas
de forma mais gravosa pelo legislador. Assim, não sendo valoradas na terceira fase, nada impede
sua valoração de forma residual na primeira ou na segunda fases".
Fonseca ponderou pela impossibilidade de conferir tratamento diferenciado às causas de
aumento de patamares fixos e variáveis. "Ademais, eventual conclusão no sentido de que uma
interpretação a contrario sensu do parágrafo único do artigo 68 do Código Penal ensejaria a
valoração de todas as causas de aumento, previstas no mesmo dispositivo legal, na terceira fase
da dosimetria, albergaria, a meu ver, não apenas as majorantes com patamar variável, mas
igualmente aquelas com patamar fixo".
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Art. 68, CP. A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código;
em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por
último, as causas de diminuição e de aumento.

(Redação dada pela Lei nº

7.209, de 11.7.1984)
Parágrafo único - No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas
na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição,
prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.

(Redação

dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ao esclarecer o sistema trifásico de dosimetria da pena, o ministro afirmou que o
ordenamento não atribui um patamar fixo às circunstâncias judiciais nem às agravantes,
diferentemente do que ocorre com as causas de aumento e de diminuição.

Art. 59, CP. O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à
personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem
como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente
para reprovação e prevenção do crime:

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;

(Redação dada

pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;

(Incluído

pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se
cabível.

(Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
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Fonseca ainda afirmou, com supedâneo na Súmula 443/STJ, que, como ocorre quando há
mais de uma qualificadora, ocasião em que não há modificação no tipo penal ou no preceito
secundário, o fato de existir mais de uma majorante não autoriza a retirada do quantum de
aumento do mínimo.

Súmula 443/STJ
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige
fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do
número de majorantes.
"Nesse contexto, a desconsideração, tanto da qualificadora quanto da majorante
sobressalentes, acaba por violar o princípio da individualização da pena, o qual preconiza a
necessidade de a pena ser aplicada em observância ao caso concreto, com a valoração de todas
as circunstâncias objetivas e subjetivas do crime", concluiu o ministro.

1.2.3 Cobrança de direitos autorais em hotéis
A Segunda Seção do STJ, ao julgar conjuntamente os REsp's 1873611, 1870771 e 1880121,
sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.066), fixou a seguinte tese:
a) "A disponibilização de equipamentos em quarto de hotel, motel ou afins para a transmissão
de obras musicais, literomusicais e audiovisuais permite a cobrança de direitos autorais pelo
Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD.
b) A contratação por empreendimento hoteleiro de serviços de TV por assinatura não impede a
cobrança de direitos autorais pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD,
inexistindo bis in idem."
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Logo, o Colegiado decidiu, por unanimidade, que os hotéis devem pagar direitos autorais
pela reprodução de música em quartos. Na mesma ocasião, entendeu-se que a contratação
de serviço de TV por assinatura não impede o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição
(Ecad) de cobrar tais direitos.

Tratamos de tal temática no Volume 15 deste material, ao analisarmos o REsp 1849320, julgado
pela 3ª Turma do STJ. Que tal revisitá-lo?
O relator, ministro Antonio Carlos Ferreira, suscitando a Lei nº 9.610/98, esclareceu que o
fato gerador da cobrança de direitos autorais inclui a utilização de processos como a
radiodifusão ou a transmissão, abrangendo hotéis e motéis.
Ponderando acerca do alcance do artigo 23 da Política Nacional de Turismo, Ferreira votou
pela ausência de incompatibilidade com a legislação sobre direitos autorais mencionada, não
havendo, portanto, vedação a tal cobrança pela sonorização dos quartos de hóspedes.

Art. 23, Lei 11.771/2008. Consideram-se meios de hospedagem os empreendimentos
ou estabelecimentos, independentemente de sua forma de constituição, destinados
a prestar serviços de alojamento temporário, ofertados em unidades de frequência
individual e de uso exclusivo do hóspede, bem como outros serviços necessários
aos usuários, denominados de serviços de hospedagem, mediante adoção de
instrumento contratual, tácito ou expresso, e cobrança de diária.
§1º Os empreendimentos ou estabelecimentos de hospedagem que explorem ou
administrem, em condomínios residenciais, a prestação de serviços de hospedagem
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em unidades mobiliadas e equipadas, bem como outros serviços oferecidos a
hóspedes, estão sujeitos ao cadastro de que trata esta Lei e ao seu regulamento.
§2º Considera-se prestação de serviços de hospedagem em tempo compartilhado a
administração de intercâmbio, entendida como organização e permuta de períodos
de ocupação entre cessionários de unidades habitacionais de distintos meios de
hospedagem.
§3º Não descaracteriza a prestação de serviços de hospedagem a divisão do
empreendimento em unidades hoteleiras, assim entendida a atribuição de natureza
jurídica autônoma às unidades habitacionais que o compõem, sob titularidade de
diversas pessoas, desde que sua destinação funcional seja apenas e exclusivamente
a de meio de hospedagem.
§4º Entende-se por diária o preço de hospedagem correspondente à utilização da
unidade habitacional e dos serviços incluídos, no período de 24 (vinte e quatro)
horas, compreendido nos horários fixados para entrada e saída de hóspedes.

Arrematou o ministro suscitando precedente da Corte 1 para esclarecer que a
jurisprudência “é pacífica no sentido de inexistir bis in idem mesmo quando contratado pelo
empreendimento hoteleiro serviço de TV por assinatura, com instalação de televisões em
ambientes de frequência coletiva do estabelecimento, incluindo os quartos dos hóspedes".

1

REsp 1589598. Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Terceira Turma. DJe: 22/06/2017.
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QUADRO SINÓTICO
JURISPRUDÊNCIAS RECENTES
ADI 4844
RE 979962
HC 628647
HC 463434
REsp's 1873611, 1870771 e
1880121

É inconstitucional norma de constituição estadual que atribui à Assembleia
Legislativa competência para dispor sobre quadro de pessoal de estatais.
É inconstitucional a pena de 10 a 15 anos para importação de medicamento
sem registro sanitário.
Não se admite a retroação do acordo de não persecução penal se a denúncia
já foi recebida.
A majorante ainda não considerada pode ser deslocada para a primeira ou
segunda fases da dosimetria da pena.
Os hotéis devem pagar direitos autorais pela reprodução de música em
quartos.
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LEGISLAÇÃO COMPILADA
 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: artigos 37 e 173.
 Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (CP): artigos 59, 68 e 273.
 Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006: artigo 33.
 Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (CPP): artigo 28-A.
 Lei nº 11.771, de 17 de setembro de 2008: artigo 23.
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JURISPRUDÊNCIA

Supremo Tribunal Federal
 ADI 4844
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, julgou procedente o pedido formulado na ação direta para declarar a
inconstitucionalidade do inc. X do art. 61 e da al. d do inc. III do art. 66 da Constituição de Minas Gerais, nos
termos do voto da Relatora. Plenário, Sessão Virtual de 5.3.2021 a 12.3.2021.
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. X DO ART. 61 E AL D DO INC. III DO ART. 66 DA
CONSTITUIÇÃO DE MINAS GERAIS. EMPRESAS PÚBLICAS, SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E DEMAIS
ENTIDADES SOB CONTROLE DIRETO OU INDIRETO DO ESTADO. EXIGÊNCIA DE QUE OS QUADROS DE EMPREGOS
SEJAM DEFINIDOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM LEI DE INICIATIVA DO GOVERNADOR. CONTRARIEDADE AO
PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E AO INC. XIX DO ART. 37, À AL A DO INC. II DO § 1º DO ART. 61 E AO
ART. 173 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

 RE 979962
Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.003 da repercussão geral, negou provimento ao recurso
extraordinário do Ministério Público Federal e deu parcial provimento ao recurso de Paulo Roberto Pereira,
determinando o retorno do processo ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região para aplicação da tese jurídica
fixada neste julgamento, nos termos do voto reajustado do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin, Luiz Fux
(Presidente) e Marco Aurélio, nos termos de seus votos. Em seguida, por maioria, foi fixada a seguinte tese: "É
inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273 do Código Penal, com redação dada pela Lei nº
9.677/98 (reclusão, de 10 a 15 anos, e multa), à hipótese prevista no seu § 1º-B, I, que versa sobre a importação
de medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária. Para esta situação específica, fica repristinado o
preceito secundário do art. 273, na redação originária (reclusão, de 1 a 3 anos, e multa)", vencidos os Ministros
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Marco Aurélio, Ricardo Lewandowski e Edson Fachin. Plenário, 24.03.2021 (Sessão realizada por videoconferência Resolução 672/2020/STF).

Superior Tribunal de Justiça
 HC 628647
Proclamação Final de Julgamento: Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista da Sra. Ministra Laurita Vaz
negando provimento ao agravo regimental, sendo acompanhada pelos Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro e
Rogerio Schietti Cruz, e do Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior dando provimento ao agravo regimental, a Sexta
Turma, por maioria, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto da Sra. Ministra Laurita Vaz, que
lavrará o acórdão. Vencidos os Srs. Ministros Nefi Cordeiro e Sebastião Reis Júnior. Petição Nº 977091/2020 - AgRg
no HC 628647.

 HC 463434
PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. MANDAMUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 2. DOSIMETRIA DA PENA. MAJORANTES SOBEJANTES. VALORAÇÃO EM OUTRA
FASE DA DOSIMETRIA. PATAMAR FIXO OU VARIÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE DISTINÇÃO. CRITÉRIO QUE NÃO
INTEGRA A NATUREZA JURÍDICA DO INSTITUTO. 3. CAUSAS DE AUMENTOS SOBRESSALENTES. DESLOCAMENTO
PARA PRIMEIRA OU SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO PENA.
OBSERVÂNCIA AO SISTEMA TRIFÁSICO. 4. DESCONSIDERAÇÃO DE MAJORANTES SOBEJANTES. DESPREZO DE
CIRCUNSTÂNCIAS MAIS GRAVOSAS. SUBVERSÃO DA INDIVIDUALIZAÇÃO LEGISLATIVA. 5. VALORAÇÃO DE
MAJORANTES NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.
ADEQUAÇÃO DO PARÂMETRO DE AUMENTO. ELEVAÇÃO DA PENA EM 1/6. MANUTENÇÃO DA CAUSA DE
AUMENTO. 6. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO, PARA FIXAR O INCREMENTO
DA PENA PELA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA EM 1/6. 1. Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas
corpus, STJ passou a acompanhar a orientação da Primeira Turma do STF, no sentido de ser inadmissível o emprego
do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia
constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2.
A questão jurídica trazida nos presentes autos e submetida ao crivo da Terceira Seção diz respeito, em síntese, à
valoração de majorantes sobejantes na primeira ou na segunda fase da dosimetria da pena, a depender se a causa
de aumento traz patamar fixo ou variável. Contudo, não é possível dar tratamento diferenciado à causa de aumento
que traz patamar fixo e à que traz patamar variável, porquanto, além de não se verificar utilidade na referida
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distinção, o mesmo instituto jurídico teria tratamento distinto a depender de critério que não integra sua natureza
jurídica. 3. Quanto à possibilidade propriamente dita de deslocar a majorante sobejante para outra fase da
dosimetria, considero que se trata de providência que, além de não contrariar o sistema trifásico, é a que melhor
se coaduna com o princípio da individualização da pena. De fato, as causas de aumento (3ª fase), assim como
algumas das agravantes, são, em regra, circunstâncias do crime (1ª fase) valoradas de forma mais gravosa pelo
legislador. Assim, não sendo valoradas na terceira fase, nada impede sua valoração de forma residual na primeira
ou na segunda fases. 4. A desconsideração das majorantes sobressalentes na dosimetria acabaria por subverter a
própria individualização da pena realizada pelo legislador, uma vez que as circunstâncias consideradas mais
gravosas, a ponto de serem tratadas como causas de aumento, acabariam sendo desprezadas. Lado outro, se não
tivessem sido previstas como majorantes, poderiam ser integralmente valoradas na primeira e na segunda fases da
dosimetria. 5. Escorreita a valoração das majorantes sobressalentes na primeira fase da dosimetria da pena, mantémse a pena-base fixada pelo Tribunal de origem, em 4 anos e 7 meses de reclusão. Quanto à agravante da
reincidência, deve ser observado o parâmetro de 1/6 utilizado por esta Corte Superior, motivo pelo qual se fixa a
pena intermediária em 5 anos e 3 meses de reclusão. Por fim, fica mantida a causa de aumento em 1/3, totalizando
uma pena de 7 anos de reclusão, em regime fechado. 6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício
apenas para redimensionar a agravante da reincidência para 1/6, resultando uma pena de 7 anos de reclusão.

 Súmula 443
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta,
não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes. (Súmula 443, TERCEIRA
SEÇÃO, julgado em 28/04/2010, DJe 13/05/2010).

 Súmula 647/STJ
São imprescritíveis as ações indenizatórias por danos morais e materiais decorrentes de atos de perseguição política
com violação de direitos fundamentais ocorridos durante o regime militar.

 REsp's 1873611, 1870771 e 1880121
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL E
DE REPARAÇÃO DE DANOS. ECAD. DIREITOS AUTORAIS. APARELHOS (RÁDIO E TELEVISÃO) EM QUARTOS DE
HOTEL, MOTEL E AFINS. TRANSMISSÃO DE OBRAS MUSICAIS, LITEROMUSICAIS E AUDIOVISUAIS. LEIS N.
9.610/1998 E 11.771/2008. COMPATIBILIDADE. TV POR ASSINATURA. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. PEDIDOS
PROCEDENTES. OMISSÕES INEXISTENTES. ESTABELECIMENTO MISTO. POOL HOTELEIRO. RETORNO DOS AUTOS
AO TRIBUNAL DE ORIGEM. 1. Delimitação da controvérsia Possibilidade de cobrança pelo Escritório Central de
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Arrecadação e Distribuição – ECAD de direitos autorais por utilização de obras musicais e audiovisuais em quarto
de hotel, de motel e afins. 2. Tese definida para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "A disponibilização de
equipamentos em quarto de hotel, motel ou afins para a transmissão de obras musicais, literomusicais e audiovisuais
permite a cobrança de direitos autorais pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD." b) "A
contratação por empreendimento hoteleiro de serviços de TV por assinatura não impede a cobrança de direitos
autorais pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD, inexistindo bis in idem." 3. Julgamento do
caso concreto a) Ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 não caracterizada, tendo em vista que o Tribunal de
origem decidiu, fundamentadamente, todas as questões mencionadas pelo recorrente, sendo desnecessário referirse expressamente a determinados dispositivos legais. b) Caso em que se declara, em tese, ser cabível o pagamento
de valores ao ECAD, a título de direitos autorais, em decorrência da disponibilização nos quartos do hotel de
equipamentos de rádio e de televisão (TV por assinatura) para a transmissão de obras musicais, literomusicais e
audiovisuais, observados os efeitos da MP n. 907, de 26/11/2019, durante sua vigência. c) Reformado o acórdão
recorrido e afastados os respectivos fundamentos, devem os autos retornar ao Tribunal de Justiça de São Paulo
para que sejam apreciada e decididas, como entender de direito, as demais alegações do apelante não enfrentadas
em segundo grau. 4. Recurso especial a que se dá parcial provimento.

 REsp 1589598
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DIREITOS AUTORAIS. QUARTO DE HOTEL. APARELHOS TELEVISORES. TV POR
ASSINATURA. COBRANÇA. POSSIBILIDADE. LEI Nº 9.610/1998. CAPTAÇÃO E TRANSMISSÃO DE RADIODIFUSÃO.
FATOS GERADORES DISTINTOS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. 1. À luz das
disposições insertas na Lei nº 9.610/1998 e consoante a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
a simples disponibilização de aparelhos radiofônicos e televisores em quartos de hotéis, motéis, clínicas e hospitais
autoriza a cobrança, pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD -, dos direitos autorais de todos
os titulares filiados às associações que o integram. 2. Para fins de reconhecimento da possibilidade da cobrança, é
irrelevante que a execução não autorizada de obras musicais e audiovisuais em locais de frequência coletiva tenha
se dado a partir da disponibilização de aparelho televisor com equipamento receptor do sinal de TV a cabo ou TV
por assinatura. 3. Na cobrança de direitos autorais por suposta utilização não autorizada de obra artística, não se
pode confundir a obrigação da empresa exploradora do serviço de hotelaria com o a obrigação da empresa
prestadora dos serviços de transmissão de sinal de TV por assinatura, pois resultam de fatos geradores distintos, a
saber: (i) a captação de transmissão de radiodifusão em locais de frequência coletiva (quartos de hotel) e (ii) a
radiodifusão sonora ou televisiva em si. Daí porque não há falar, em casos tais, na ocorrência de bis in idem. 4.
Consoante a jurisprudência consolidada por ambas as Turmas julgadoras da Segunda Seção, em se tratando de
pretensão de cobrança relativa a ilícito extracontratual, o prazo prescricional incidente no caso de violação de
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direitos do autor é de 3 (três) anos, a teor do que disposto pelo art. 206, § 3º, do Código Civil. 5. Por ausência de
previsão legal e ante a inexistência de relação contratual, é descabida a cobrança de multa moratória estabelecida
unilateralmente em Regulamento de Arrecadação do ECAD. Precedentes. 6. Recurso especial provido.
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