
Departamento de Direito

A TUTELA PENAL DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE 
INTELECTUAL NO BRASIL: UMA ANÁLISE DE PRECEDENTES

Alunos: Rodrigo Requena, Lívia Maia e Douglas Andrade 1

Orientador: Pedro Marcos Nunes Barbosa

Introdução

Motivados pelo desejo de analisar  os efeitos  dos  direitos  de Propriedade  Intelectual 
sobre os não-proprietários no Brasil - particularmente as conseqüências últimas impostas pela 
legislação penal que a estes busca resguardar, e pelas recentes propostas ao anteprojeto do 
Novo  Código  Penal,  foi  feito  estudo  dos  efeitos  da  aplicação  concreta  dos  tipos  penais 
relacionados à Propriedade Intelectual  no Brasil.

Não é novo o debate sobre qual deve ser a extensão da tutela penal sobre os direitos de 
Propriedade Intelectual - e mesmo se esta deveria existir. Já no Governo de D. Pedro II havia 
previsão criminal para o combate à contrafação2. A lei 2.682 de 1875, em seu art. 6º, assim 
dispunha:

Será punido com prisão simples de um a seis meses e multa de 5 a 20%, do dano causado ou que  
poderia causar: 
1º O  que  contrafizer  qualquer  marca  industrial  ou  de  comércio,  devidamente  registrada  no  
Tribunal ou Conservatória do Comércio; 
2º O que usar marca contrafeita; 
3º O que dolosamente aplicar nos produtos de sua manufatura ou nos objetos de seu comércio  
marcas pertencentes a outros; 
4º O  que  vender  ou  expuser  à  venda  produtos  revestidos  de  marcas  contrafeitas  ou  sub-
repticiamente obtidas, sabendo que o eram.3

O acordo TRIPS (ou ADPIC), um amplo acordo internacional promovido pela OMC 
(Organização Mundial  do Comércio) e cujo vigor principiou em 1995, do qual o Brasil é 
signatário, estabelece, em sua seção 5, artigo 61: 

Os Membros proverão a aplicação de procedimentos penais e penalidades pelo menos nos casos  
de contrafação voluntária de marcas e pirataria em escala comercial. Os remédios disponíveis  
incluirão prisão e/ou multas monetárias suficientes  para constituir  um fator de dissuasão, de 
forma compatível com o nível de penalidades aplicadas a crimes de gravidade correspondente.  
Em casos apropriados, os remédios disponíveis também incluirão a apreensão, perda e destruição  
dos bens que violem direitos de propriedade intelectual e de quaisquer materiais e implementos  
cujo  uso  predominante  tenha  sido  na  consecução  do  delito.  Os  Membros  podem  prover  a  
aplicação de procedimentos  penais e  penalidades em outros casos de violação de direitos de  
propriedade intelectual, em especial quando eles forem cometidos voluntariamente e em escala 
comercial.

Portanto, deste dispositivo depreende-se que a tutela penal sobre determinados direitos 
de Propriedade Intelectual (Direito Autoral e Marcas), é, hoje, acordo internacional à qual o 
país se obrigou. 

Porém, com o início do século XX e notadamente nas últimas décadas, observa-se a 
exponencial difusão e intensificação de meios e redes de transmissão de dados, e com estas 
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crescem a facilidade de acesso e uso, volume e velocidade de comunicação. Diante de tal 
contexto, tornam-se gradualmente mais desafiadoras as tentativas de efetivar  os enunciados 
normativos de defesa à Propriedade Intelectual,  sobretudo que lidam com uma quantidade 
indefinida de pessoas, dificilmente identificáveis, como as de Direito Autoral (freqüentemente 
aludidas em sua versão anglófona, copyrights4).5

Em meio ao cenário de fluidez para o qual continuamente se ruma, com o advento da 
Internet, portabilidade e baixo custo de seus meios de acesso, redes entre usuários aleatórios 
(tal como as "peer-to-peer"), é assunto relevante na pauta de diversas potências mundiais o 
endurecimento destas sanções específicas. Exemplo recente é a discussão em torno do ACTA 
(Anti-Counterfeiting  Trade  Agreement),  acordo  que  visa  criar  estrutura  legal  para,  dentre 
outras metas 6, frear violações de direito autoral por meio da Internet.

O  Brasil  também  indica  tomar  parte  em  tais  políticas7,  com  a  pretensão8 da  atual 
Comissão que redige o anteprojeto do Novo Código Penal Brasileiro de modificar tais tipos, e 
endurecer as penas cominadas por violação (desde que em escala comercial, patamar mínimo 
exigido pelo acordo TRIPS) de Direito Autoral, de Patentes, e de Marcas.

Diante da breve introdução e com fins a uma premissa metodológica, elegeu-se a busca 
de julgados nos Estados de maior população, mercado e volume de trabalho com direitos de 
Propriedade Intelectual, quais sejam, Rio de Janeiro e São Paulo, assim como nos Estados de 
Minas  Gerais,  Bahia,  Pernambuco,  Rio  Grande  do  Sul,  Goiás  e  no  Distrito  Federal, 
notadamente à sua manifestação na jurisprudência recente, sob a vigência das atuais leis. São 
elas: Lei de Propriedade Industrial  (9279/96), Lei de Direitos Autorais (9610/98) e Lei de 
Proteção ao Software (9609/98). 

Para tanto, também foi feita análise teórica dos institutos de Propriedade Intelectual sob 
a  ótica  nacional,  dos  direitos  penais  correlatos,  e  das  políticas  e  objetivos  que  almeja-se 
alcançar e estabelecer com a execução das sanções relacionadas à estes.

Objetivos

Entre  os  objetivos,  buscou-se compreender  se  a  modificação  imposta  pela  lei 
10695/2003, que torna pública e incondicionada a ação relacionada ao tipo do art. 184, §2º do 
Código Penal, contribuiu para um avanço conforme as políticas legais e econômicas nacionais 
relacionadas a tais direitos,  e que consequências poderão ocasionar as mudanças impostas 
pelo possível Novo Código Penal.

Também, almejou-se levantar dados sobre a aplicação concreta de tais tipos penais nos 
precedentes recentes analisados, e, por fim, discutir os reais efeitos destes. 

Finalmente,  com a análise  de tais  dados,  em conjunto com o estudo teórico de tais 
institutos  e de diferentes  posicionamentos  doutrinários  a respeito  das políticas  e objetivos 
desejados no estabelecimento destas normas, buscou-se formular um posicionamento crítico 
que  interprete  se  tais  políticas  e  objetivos  são  atingidos.  Assim  como,  qual  o  custo  e 
necessidade (primariamente voltados aos não-proprietários9, mas também ao Estado e suas 
políticas) de expandir ou modificar especificamente tais tipos. 

Metodologia

Inicialmente, foi necessário o estudo teórico introdutório sobre o tema, a fim de preparar 
a prática subseqüente de pesquisa e análise. Esse estudo que precedeu as buscas nos tribunais 
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baseou-se em doutrina com fins a verificar se a prática forense está em consonância com a 
produção intelectual especializada.

Com tal perspectiva, foram analisados acórdãos de Apelações Criminais relacionados 
aos tipos penais do artigo 184 do Código Penal Brasileiro, dos artigos 183 a 195 da Lei de 
Propriedade Industrial e do artigo 12 da Lei de Proteção ao Software. Os Tribunais analisados 
foram: Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Sul e 
Distrito Federal, em período recente (para tanto, considerado o período entre Janeiro de 2010 
e Junho de 2012). Como meio de pesquisa, foi empregada a ferramenta de busca online dos 
referidos Tribunais, critérios de busca e análise relevantes, e extensa leitura de cada um destes 
acórdãos, com a coleta individual de dados para posterior análise (empregando parâmetros 
como: a pena aplicada, o número de absolvições, tempo decorrido até a conclusão do acórdão, 
mapeamento por regiões, natureza da infração, freqüência da reversão de decisões de primeira 
instância, quantidade de material contrafeito apreendido, entre outros).

Os  acórdãos  foram  analisados  conjuntamente  e  por  Estado.  Os  parâmetros  básicos 
empregados, para que se extraísse dados dos acórdãos, foram: os tipos penais em que incorreu 
o réu, em denúncia; se o réu foi reincidente (caso esta informação tenha sido considerada no 
acórdão);  qual  o  veredicto  e  pena;  se  houve  conversão  da  pena  em medida  restritiva  de 
direitos; se houve reversão pelo segundo grau de jurisdição (ou instância) da decisão tomada 
pelo  primeiro  grau  (para  tanto,  considerando  as  possíveis  respostas  "sim",  "não"  e 
"parcialmente");  qual  o  direito  ou  bem  jurídico  violado,  e  quais  foram  os  objetos  da 
condenação (por exemplo, "direitos autorais, cópias de videofonograma - DVD / filmes"); se 
há referência explícita no acórdão à outra ação corrente;  qual a  Câmara ou  Turma (órgão 
jurisdicional de segundo grau) que julga o processo em questão; qual a vara de origem (órgão 
jurisdicional de primeiro grau); qual o ano em que foi cometido o delito; qual o ano em que 
foi julgado em segunda instância; se o processo foi iniciado por queixa-crime; a quantidade de 
mídias alegadamente contrafeitas apreendidas (se aplicável); se a Procuradoria de Justiça (ou 
órgão equivalente) deu parecer pela condenação do réu; e o número da apelação, para efeitos 
de registro e referência. Ainda, foi observado se havia menção ao fato do réu ser representado 
pela Defensoria Pública. Alguns destes dados foram empregados nos quesitos formulados, 
outros  foram  registrados  para  futura  referência  e  outras  possíveis  pesquisas.   Foram 
escolhidos  critérios  para  analisar  os  dados  objetivos  (como,  por  exemplo,  número  de 
condenações, número de decisões em segundo grau de jurisdição que reverteram a decisão de 
mérito em primeiro grau) e estabelecidos outros quesitos, de forma a comparar tais dados e 
compreender a realidade de tais processos e tipos penais.

Ainda, foi realizada uma pesquisa mais ampla e superficial nos  Tribunais de todos os 
Estados, considerando o período desde o início da vigência das atuais  leis de Propriedade 
Intelectual (período entre os anos de 1997 e 2012), para verificar o estado geral, quantidade e 
fluxo de julgados a respeito do tema, sobretudo após a modificação imposta ao art. 186 do 
Código Penal pela lei 10695/2003.

1. Estudo teórico introdutório

Segundo Denis Borges Barbosa10 a propriedade intelectual é uma construção jurídica 
que visa dar exclusividade no mercado a certos bens incorpóreos, tais como: signos distintivos 
(marcas,  nomes  empresariais,  indicações  geográficas  e  outros  signos  de  identificação  de 
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produtos, serviços, empresas e estabelecimentos), criações intelectuais (patentes de invenção, 
de modelo de utilidade e registro de desenho industrial), repressão à concorrência desleal11, 
obras protegidas pelo direito do autor, direitos conexos e etc.

Apesar de a tutela de tais direitos estar presente, em sua maioria, no campo do direito 
civil há no ordenamento pátrio expressa previsão da tutela penal12. Como se tal previsão não 
bastasse, dentre as penas cominadas há previsão de restrição da liberdade – apesar de haver 
possibilidade de substituição por penas restritivas de direito e multa. 

A criminalização da violação aos, ditos, direitos de Propriedade Intelectual13 contraria o 
princípio da intervenção mínima14 (ou ultima ratio15) vigente no direito penal. De acordo com 
tal  princípio somente os bens de maior  relevo16 mereceriam a tutela penal e, ainda assim, 
somente no caso de os outros ramos do direito não serem capazes de fazê-lo. 

Porém, diante de um direito civil constitucional forte e plenamente aplicável não há que 
se falar em insuficiência quanto à tutela dos direitos de Propriedade Intelectual. Certo que, 
diante da facilidade de cópia17, reprodução, imitação e contrafação advindas com o avanço 
tecnológico  a  tarefa  do  judiciário  se  torna  cada  dia  mais  árdua,  contudo,  ainda  assim,  é 
perfeitamente  possível  o  combate  às  violações  por  meio  de  multas,  indenizações, 
compensações, lucros cessantes dentre outros meios. 

Indo de encontro à atual tendência de descriminalização18 não há necessidade nem se 
mostra adequada a manutenção (que dirá a majoração de pena19 prevista no anteprojeto do 
Código Penal) de normas penais em relação à Propriedade Intelectual. As violações praticadas 
nada mais são que ilícitos civis que deveriam ser combatidos na esfera cível e tão somente.

O presente estudo concluiu pela existência de um direito penal que é aplicado de acordo 
com os ditames do capital e com o direito privado da indústria voraz20 pelo lucro sobre as 
criações e invenções. Mesmo diante da afirmação incontroversa de que o Direito Penal é ramo 
do Direito Público aquele continua a servir aos interesses privados dos proprietários. Sendo 
assim,  estar-se diante  de edições  legislativas  e  aplicações  das  mesmas  pelo judiciário  em 
função das estatísticas mirabolantes21 das indústrias contra a contrafação. 

O  que  se  vê  hoje,  numa  batalha  incessante  da  mídia,  é  o  combate  da  cognomada 
pirataria através da criminalização das condutas violadoras dos direitos de exclusiva. Faz-se 
uma incansável campanha, principalmente, contra a venda de mídias falsificadas quando, na 
verdade, deveria tal esforço ser voltado a pensar formas de acesso popular à cultura. 

A percepção ao longo da pesquisa foi no sentido de aplicação de normas editadas pela 
paixão da minoria22 em expressa contradição com o bem estar da coletividade social.  Em 
suma, mais uma vez, tem-se os não-proprietários em posição nítida de desvantagem perante o 
“poder” dos detentores de privilégios. 

2. Dados e resultados

Sob  análise  foram vislumbrados  525  acórdãos  de  Apelações  Criminais,  no  período 
compreendido entre Janeiro de 2010 e Junho de 2012, nos Tribunais dos Estados de São Paulo 
(TJSP),  Rio  de  Janeiro  (TJRJ),  Minas  Gerais  (TJMG),  Rio  Grande  do  Sul  (TJRS), 
Pernambuco (TJPE) e do Distrito Federal e Territórios (TJDFT). Também foi feita busca no 
Tribunal do Estado da Bahia, mas nenhum acórdão relevante, de acordo com os parâmetros 
estabelecidos, foi encontrado.
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Ainda,  foi  realizado  estudo  que  envolveu  a  análise  da  quantidade  de  mídias 
alegadamente contrafeitas apreendidas nos processos, e como estas teriam afetado as decisões 
tomadas pelas cortes. Seus resultados são expostos a seguir e comentados adiante.

Em análise conjunta, estes foram os quesitos e seus respectivos resultados:
- Absolvições e condenações:
a) Absolvições / total de processos: 53,71%
b) Condenações / total de processos: 41,14%
- Conversão de penas em medidas restritivas de direitos e reincidência:
c) Penas convertidas em restritivas de direitos / condenações: 95,83%
d) Penas não convertidas em restritivas de direitos / condenações: 4,03%
e) Reincidência (se considerada no processo) / total de processos: 1,90%
f) Relação entre reincidência e não conversão em restritivas de direitos: 60% das penas 

em processos com reincidências e que resultaram em condenações não foram convertidas em 
medidas restritivas de direitos. Comparado ao total de processos, a proporção é de 1,14%.

- Reversão de decisões em segundo grau de jurisdição:
g) Decisões revertidas em segundo grau: 53,33%
h) Decisões revertidas  em segundo grau,  para condenação:  23,6% das condenações, 

9,71% dentre todos os processos.
i)  Decisões  revertidas  em segundo  grau,  para  absolvição:  81,20% das  absolvições, 

43,62% dentre todos os processos.
- Tipologia
j) Processos que envolvam o tipo do art. 184, parágrafo 2 do Código Penal (violação de 

direito autoral): 98,09%
- Quantidade de mídias apreendidas e relação com decisões:
l) Média da quantidade de mídias contrafeitas apreendidas (se aplicável): 865
m) Absolvições em processos com quantidade de mídias apreendidas acima da média, 

dentre tais processos: 53,57%
n) Condenações em processos com quantidade de mídias apreendidas acima da média, 

dentre tais processos: 46,43%
o) Absolvições em processos com quantidade de mídias apreendidas abaixo da média, 

dentre tais processos: 52,08%
p) Condenações em processos com quantidade de mídias apreendidas abaixo da média, 

dentre tais processos: 47,92%
- Queixas-crime:
q) Processos iniciados por queixa-crime: 0,95%

2.1. TJSP
No TJSP, foram encontrados 381 acórdãos relevantes, dentre os aproximadamente 500 

acórdãos analisados.  Ainda,  com os dados disponíveis,  foi  feito  estudo específico sobre a 
opinião da procuradoria de justiça e sua possível influência nos processos, exposto no final da 
listagem de resultados. Destes acórdãos, verificou-se:

- Absolvições e condenações:
a) Absolvições / total de processos: 57,48%
b) Condenações / total de processos: 41,73%
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- Conversão de penas em medidas restritivas de direitos e reincidência:
c) Penas convertidas em restritivas de direitos / condenações: 95,00%
d) Penas não convertidas em restritivas de direitos / condenações: 5,00%
e) Reincidência (se considerada no processo) / total de processos: 2,36%
f) Relação entre reincidência e não conversão em restritivas de direitos:  55,55% das 

penas  em  processos  com  reincidências  e  que  resultaram  em  condenações  não  foram 
convertidas em medidas restritivas de direitos. Comparado ao total de processos, a proporção 
é de 2,36%.

- Reversão de decisões em segundo grau de jurisdição:
g) Decisões revertidas em segundo grau: 54,59%
h) Decisões revertidas em segundo grau, para condenação:  11,87% das condenações, 

4,99% dentre todos os processos.
i)  Decisões  revertidas  em segundo  grau,  para  absolvição:  86,30% das  absolvições, 

49,60% dentre todos os processos.
- Tipologia
j) Processos que envolvam o tipo do art. 184, parágrafo 2 do Código Penal (violação de 

direito autoral): 98,42%
- Quantidade de mídias apreendidas e relação com decisões:
l) Média da quantidade de mídias contrafeitas apreendidas (se aplicável): 899
m) Absolvições em processos com quantidade de mídias apreendidas acima da média, 

dentre tais processos: 50,00%
n) Condenações em processos com quantidade de mídias apreendidas acima da média, 

dentre tais processos: 50,00%
o) Absolvições em processos com quantidade de mídias apreendidas abaixo da média, 

dentre tais processos: 43,43%
p) Condenações em processos com quantidade de mídias apreendidas abaixo da média, 

dentre tais processos: 56,57%
- Estudos específicos ao TJSP:
* Opinião e influência da Procuradoria de Justiça:
q) Opinião da Procuradoria de Justiça para a condenação do réu (ou manutenção desta, 

se decidida em primeira instância): 79,79%
r)  Possível  influência  da  Procuradoria  de  Justiça:  em  32,02% dos  processos  ela 

posicionou-se a favor da condenação do réu, e este foi condenado; em 47,77% dos processos 
ela  posicionou-se  a  favor  da  condenação  do  réu,  e  este  foi  absolvido;  em  11,81% dos 
processos ela posicionou-se a favor da absolvição do réu, e este foi absolvido; em 8,39% dos 
processos ela posicionou-se a favor da absolvição do réu, e este foi condenado - ou seja, em 
56,16% dos processos, sua opinião foi contrariada.

* Contrafação de software (programas de computador) e videogames:
s) Processos que envolvem (se mencionada expressamente) a apreensão de videogames 

ou de programas de computador (sujeitos ao tipo presente na Lei de Proteção ao Software, art. 
12): 9,87 %

2.2. TJRJ
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No TJRJ, foram encontrados 21 acórdãos dentro dos critérios de pesquisa estabelecidos. 
Destes:

- Absolvições e condenações:
a) Absolvições / total de processos: 23,80%
b) Condenações / total de processos: 42,86%
- Conversão de penas em medidas restritivas de direitos e reincidência:
c) Penas convertidas em restritivas de direitos / condenações: entre 88,88% e 100%
d) Penas não convertidas em restritivas de direitos / condenações: entre 0% e 11,12%
e) Reincidência (se considerada no processo) / total de processos: 0%
f) Relação entre reincidência e não conversão em restritivas de direitos: não foi possível 

concluir.
- Reversão de decisões em segundo grau de jurisdição:
g) Decisões revertidas em segundo grau: 61,90%
h) Decisões revertidas em segundo grau, para condenação:  88,88% das condenações, 

38,09% dentre todos os processos.
i)  Decisões  revertidas  em  segundo  grau,  para  absolvição:  100% das  absolvições, 

23,08% dentre todos os processos.
- Tipologia
j) Processos que envolvam o tipo do art. 184, parágrafo 2 do Código Penal (violação de 

direito autoral): 90,48%
- Quantidade de mídias apreendidas e relação com decisões: não foi possível concluir.
 
2.3. TJMG
No TJMG, foram encontrados e analisados 59 acórdãos. Destes:
- Absolvições e condenações:
a) Absolvições / total de processos: 76,27%
b) Condenações / total de processos: 22,03%
- Conversão de penas em medidas restritivas de direitos e reincidência:
c) Penas convertidas em restritivas de direitos / condenações: 100%
d) Penas não convertidas em restritivas de direitos / condenações: 0%
e) Reincidência (se considerada no processo) / total de processos: 0%
f) Relação entre reincidência e não conversão em restritivas de direitos: não foi possível 

concluir.
- Reversão de decisões em segundo grau de jurisdição:
g) Decisões revertidas em segundo grau: 62,71%
h) Decisões revertidas em segundo grau, para condenação:  38,46% das condenações, 

8,47% dentre todos os processos.
i)  Decisões  revertidas  em segundo  grau,  para  absolvição:  71,11% das  absolvições, 

54,23% dentre todos os processos.
- Tipologia
j) Processos que envolvam o tipo do art. 184, parágrafo 2 do Código Penal (violação de 

direito autoral): 100%
- Quantidade de mídias apreendidas e relação com decisões:
l) Média da quantidade de mídias contrafeitas apreendidas (se aplicável): 906
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m) Absolvições em processos com quantidade de mídias apreendidas acima da média, 
dentre tais processos: 78,57%

n) Condenações em processos com quantidade de mídias apreendidas acima da média, 
dentre tais processos: 21,42%

o) Absolvições em processos com quantidade de mídias apreendidas abaixo da média, 
dentre tais processos: 75,67%

p) Condenações em processos com quantidade de mídias apreendidas abaixo da média, 
dentre tais processos: 24,32%

2.4. TJRS
No TJRS, foram encontrados 49 acórdãos. Destes:
- Absolvições e condenações:
a) Absolvições / total de processos: 8,16%
b) Condenações / total de processos: 71,43%
- Conversão de penas em medidas restritivas de direitos e reincidência:
c) Penas convertidas em restritivas de direitos / condenações: 97,14%
d) Penas não convertidas em restritivas de direitos / condenações: 2,85%
e) Reincidência (se considerada no processo) / total de processos: 2,04%
f)  Relação  entre  reincidência  e  não  conversão  em restritivas  de  direitos:  100% das 

penas  em  processos  com  reincidências  e  que  resultaram  em  condenações  não  foram 
convertidas em medidas restritivas de direitos. Comparado ao total de processos, a proporção 
é de 2,04%.

- Reversão de decisões em segundo grau de jurisdição:
g) Decisões revertidas em segundo grau: 34,69%
h) Decisões revertidas em segundo grau, para condenação:  42,85% das condenações, 

30,61% dentre todos os processos.
i)  Decisões  revertidas  em segundo  grau,  para  absolvição:  50,00% das  absolvições, 

42,85% dentre todos os processos.
- Tipologia
j) Processos que envolvam o tipo do art. 184, parágrafo 2 do Código Penal (violação de 

direito autoral): 95,92%
- Quantidade de mídias apreendidas e relação com decisões:
l) Média da quantidade de mídias contrafeitas apreendidas (se aplicável): 696
m) Absolvições em processos com quantidade de mídias apreendidas acima da média, 

dentre tais processos: 9,09%
n) Condenações em processos com quantidade de mídias apreendidas acima da média, 

dentre tais processos: 90,90%
o) Absolvições em processos com quantidade de mídias apreendidas abaixo da média, 

dentre tais processos: 6,66%
p) Condenações em processos com quantidade de mídias apreendidas abaixo da média, 

dentre tais processos: 93,33%

2.5. TJGO
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No TJGO, foram encontrados sete acórdãos que atendessem aos critérios estabelecidos. 
Destes:

- Absolvições e condenações:
a) Absolvições / total de processos: 0%
b) Condenações / total de processos: 85,71%
- Conversão de penas em medidas restritivas de direitos e reincidência:
c) Penas convertidas em restritivas de direitos / condenações: 100%
d) Penas não convertidas em restritivas de direitos / condenações: 0%
e) Reincidência (se considerada no processo) / total de processos: 0%
f) Relação entre reincidência e não conversão em restritivas de direitos: não foi possível 

concluir.
- Reversão de decisões em segundo grau de jurisdição:
g) Decisões revertidas em segundo grau: 14,28%
h) Decisões revertidas em segundo grau, para condenação:  16,66% das condenações, 

14,28% dentre todos os processos.
i)  Decisões  revertidas  em segundo grau,  para  absolvição:  0% das  absolvições,  0% 

dentre todos os processos.
- Tipologia
j) Processos que envolvam o tipo do art. 184, parágrafo 2 do Código Penal (violação de 

direito autoral): 100%
- Quantidade de mídias apreendidas e relação com decisões: não foi possível concluir.

2.6. TJDFT
No TJDFT, foram encontrados seis acórdãos de relevância. Entre estes:
- Absolvições e condenações:
a) Absolvições / total de processos: 16,66%
b) Condenações / total de processos: 83,33%
- Conversão de penas em medidas restritivas de direitos e reincidência:
c) Penas convertidas em restritivas de direitos / condenações: entre 60 e 100%
d) Penas não convertidas em restritivas de direitos / condenações: entre 0 e 40%
e) Reincidência (se considerada no processo) / total de processos: 0%
f) Relação entre reincidência e não conversão em restritivas de direitos: não foi possível 

concluir.
- Reversão de decisões em segundo grau de jurisdição:
g) Decisões revertidas em segundo grau: 50,00%
h)  Decisões  revertidas  em  segundo  grau,  para  condenação:  40% das  condenações, 

33,33% dentre todos os processos.
i)  Decisões  revertidas  em  segundo  grau,  para  absolvição:  100% das  absolvições, 

16,66% dentre todos os processos.
- Tipologia
j) Processos que envolvam o tipo do art. 184, parágrafo 2 do Código Penal (violação de 

direito autoral): 100%
- Quantidade de mídias apreendidas e relação com decisões: não foi possível concluir.
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2.7. TJPE
No  TJPE,  ainda  que  tenham  sido  encontrados  6  acórdãos,  apenas  um  compõe 

jurisprudência recente, de acordo com o critério adotado (posterior a 01/01/2010).
Este é o acórdão de Apelação Criminal n. 0002386-97.2005.8.17.0480 (199092-3), no 

qual o réu foi denunciado com base no art. 184, parágrafos 1 e 2, do Código Penal. A decisão 
da Terceira Câmara de Direito Criminal  reverteu a da Segunda Vara Judicial  de Caruaru, 
condenando o réu às penas de dois anos de reclusão, em regime aberto, e dez dias-multa, 
sendo  a  de  reclusão  substituída  por  restritivas  de  direito.  O  réu  fora  incriminado  por 
comercializar  97  DVDs  contrafeitos  em  2005,  o  julgamento  ocorreu  em  2010,  e  a 
Procuradoria de Justiça fora a favor de sua condenação.

3. Análise de resultados dos precedentes

3.1. Condenações
Em  nítida  violação  ao  princípio  da  proporcionalidade23 verificou-se  a  tendência  da 

jurisprudência  recente,  que,  ao  condenar,  fixa  a  mesma  pena  ao  delito,  independente  da 
quantidade de material  contrafeito  apreendido ou volume comercial  deste,  ou de qualquer 
outra particularidade. 

Exemplificando o parágrafo  anterior,  no Tribunal  de  Justiça  do Rio Grande do  Sul 
observou-se (não sem espanto) duas condenações em virtude do art. 184, §2º CP à pena de 
dois  anos  de  reclusão  (substituídas  por  prestação  de  serviços  à  comunidade  e  prestação 
pecuniária) sendo que na primeira havia sido apreendida 77  24 mídias enquanto na segunda 
2.642 25 mídias. 26

A irrelevância  dada  à  quantidade  de  mídias  apreendidas  é  comprovada  pelos  dados 
levantados e confrontados pela presente pesquisa: conforme os dados acima, a diferença da 
chance de ser condenado quando o réu é pego com um número grande (acima da média de 
865 mídias) ou menor não passa de 1,5%.

Já nos idos de 1764, pelos ensinamentos de Beccaria – em sua obra Dos Delitos e das  
Penas – havia a discussão a respeito da aplicação das penas e sua correlação com os delitos 
cometidos. Chegou-se a conclusão que, para uma pena justa, esta deve guardar relação com a 
natureza do delito cometido e suas circunstâncias no caso concreto. Ensinamentos estes que, 
conforme exposto, não vêm sendo aí aplicados. 

Diante  das  penalidades  impostas  percebeu-se  a  existência  de  um judiciário  que,  ao 
condenar, age como máquina, sem que haja qualquer ponderação, desrespeitando princípios 
norteadores do direito penal.

3.2. Absolvições
Observam-se  atualmente  pouco mais  de  50% de  absolvições  em segunda  instância, 

dentre todos os processos analisados, apenas por conta da insuficiência probatória: a perícia 
não  identifica  todos  os  titulares  de  direitos  27 sobre  as  obras  apreendidas,  não  havendo, 
portanto, sujeito passivo legitimado, como é o entendimento de parcela da jurisprudência. 

Interessante ressaltar o entendimento da outra parcela a fim de ultrapassar a questão de 
identificação dos titulares  de direito.  Grande parte  das decisões considera,  para  tal  fim,  a 
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própria sociedade brasileira e seus interesses como vítimas, comumente citando a proteção 
constitucional de PI para reafirmar esta perspectiva.

Ainda, como argumento de absolvição observou-se ser comum a afirmação de ter sido a 
perícia realizada de forma negligente  28. Assim o é quando esta analisa o conteúdo apenas 
fixando-se  na  aparência  das  mídias  apreendidas  (e  vez  que  expor  ou  vender  mídias  sem 
certificação ou de aparência caseira não enquadra no tipo nem constitui crime isoladamente, 
deve-se  – para que haja enquadramento no tipo penal –  violar o direito autoral que  alguém 
possui).  Também  é  caso  de  negligência  pericial  quando  esta  é feita  por  amostragem  29 

(paradoxalmente  sendo este o  único momento  em que os  precedentes  analisados  indicam 
considerar a quantidade de itens apreendidos).

3.3. Inocorrência de alguns tipos penais
Outra verificação de relevo foi quanto à quase inocorrência dos tipos penais presentes 

nas  leis  de  Propriedade  Industrial  (crimes  contra  as  patentes,  contra  as  marcas,  contra  as 
indicações geográficas ou de origem, e de concorrência desleal) e de Proteção ao Software 
(violar direitos de autor de programa de computador), restringindo-se a defesa dos direitos de 
Propriedade Intelectual por via criminal no Brasil praticamente aos Direitos Autorais. Tal se 
observa nesta  pesquisa,  ao verificar  que,  entre  os processos sobre Propriedade  Intelectual 
encontrados, 98,09% se baseiam no art. 184, p.2 do Código Penal, e apenas 0,95% são por 
iniciativa privada (queixa-crime).

Ao que tudo indica, tal se dá não apenas pela abundância de tais delitos, mas também 
por ser este o único tipo em tela que prescinde de queixa-crime do titular, sendo instituído por 
ação  policial  e  do  Ministério  Público.  Há,  hodiernamente,  um evidente  desinteresse  dos 
titulares de direitos de Propriedade Intelectual em iniciar ação criminal contra as violações de 
Propriedade Industrial, preferindo concentrar seus esforços no âmbito civil.

Tais  condenações  aos  delitos  praticados  em  contrariedade  ao  instituto  do  Direito 
Autoral  têm efeitos  majoritariamente  sobre grupos sociais  de baixa renda,  que vivem em 
mercados de trabalho informal  e  com nenhum conhecimento  jurídico sobre a matéria  -  a 
grande parcela não-proprietária da população. 

Os índices mostraram que a maioria absoluta das condenações envolvem vendedores, os 
chamados  “ambulantes”,  atuantes  em  áreas  conhecidamente  de  venda  de  produtos 
contrafeitos. Contudo, os dados puros e simples não são capazes de fazer com que se perceba 
a pitada cruel de tais condenações - dado ser freqüente (como informação recorrente também 
nos  acórdãos)  que  o  réu  esteja  desempregado,  tenha  pouca  ou nenhuma escolaridade,  ou 
mesmo seja analfabeto,  sendo o mercado informal a única via de auferir meios imediatos de 
subsistência.  Ainda assim, o estado de necessidade, apesar de diversas vezes alegado pela 
defesa,  raramente  é  considerado  como relevante  na  avaliação  dos  magistrados  sobre  este 
crime 30.

3.4. Arguições de Inconstitucionalidade
Dentre os argumentos defensivos reiteradamente empregados destaca-se o que afirma 

ser o tipo inconstitucional31.  As justificativas  para tal  são de dois tipos:  "prisão por mero 
ilícito civil"  32, vez que é vedado o cárcere por dívida civil pelo Pacto de São José da Costa 
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Rica, do qual é signatário o Brasil, e por ser a conduta socialmente adequada33. Em nenhum 
dos precedentes analisados a arguição de inconstitucionalidade fora acolhida. 

Para  rechaçá-la diversas  vezes, viu-se  a  invocação da  previsão  constitucional34 da 
Propriedade Intelectual como garantia fundamental, conforme art. 5º, incisos XXVII, XXVIII 
e XXIX da Carta Magna.

3.5. Errônea classificação do tipo penal
Um dos mais graves problemas identificados foi a errônea classificação, por juízos de 

Primeiro e – ainda que com freqüência menor – Segundo Graus, dos videogames como obras 
autorais sujeitas à tipologia do art. 184 do Código Penal Brasileiro. Ocorre que tais jogos são 
contemplados por tipo penal específico, presente no artigo 12 da Lei de Proteção ao Software 
(9609/98), vez que são programas de computador 35. 

Todavia,  como  referido  pela  ínclita  Procuradora  de  Justiça  Sílvia  Cappelli,  e  conforme 
entendimento  deste  próprio Órgão Fracionário,  o  fato deve  ser  desclassificado,  uma vez  que  
houve o comércio de video-games, que têm seus direitos autorais protegidos pela Lei de Softwares  
e não pelo art. 184 do Código Penal.
(...)
Assinale-se que nos crimes previstos pela Lei do Software, somente se procede mediante queixa  
(art. 12, § 3º da Lei n.° 9.609/1998), salvo quando o delito for praticado em prejuízo de entidade  
de  direito  público,  autarquia,  empresa  pública,  sociedade  de  economia  mista  ou  fundação 
instituída pelo poder público; quando, em decorrência de ato delituoso, resultar sonegação fiscal,  
perda de arrecadação tributária ou prática de quaisquer dos crimes contra a ordem tributária ou  
contra as relações de consumo. (TJRS, Apelação Criminal nº  0062618-88.2011.8.21.7000, Rel.  
Des. Marcelo Bandeira Pereira, DJ. 20.04.2011). 

Assim  o  sendo,  a  iniciativa  para  propor  a  persecução  penal  a  estes  relativa  ainda 
permanece nas mãos de seu titular, vez que a lei 10695/2003 não a alterou, respeitados os 
princípios restritivos da taxatividade e tipicidade penal.

Foram encontradas, mesmo que pontualmente, condenações com base tão somente em 
apreensões de jogos de videogame 36, ainda que nenhum dos processos que as originou tenha 
iniciado com queixa-crime do titular  - mas por ação policial  e do  Parquet,  além de todas 
basearem-se no tipo mais geral de violação de direito autoral do Código Penal, ou seja, art. 
184, §2º. 

Foram também vislumbrados acórdãos em que o juízo de segunda instância corrigiu o 
erro cometido no processo, indicando não ser competência do Ministério Público iniciar tais 
ações, como na Apelação Criminal  nº 003346803.2010.8.26.0196, do TJSP, no qual,  após 
apreendidos jogos de  videogame com o réu, a Décima Quarta Câmara de Direito Criminal 
nega provimento ao recurso do Ministério Público, afirmando: 37

(...) um jogo de vídeo game, na verdade, é um programa de computador. E, assim sendo, é o caso 
de  aplicação  da  lei  9.609,  de  19  de  fevereiro  de  1998,  que  dispõe  sobre  a  proteção  da  
propriedade intelectual de programa de computador, sua comercialização no País, e dá outras  
providências, e não do Código Penal.
(...)
Tratando-se de possível violação de direito autoral de programa de computador, não havendo  
prejuízo de entidade de direito público, além de não constar, no caso, efetiva sonegação fiscal ou  
mesmo crime contra as relações de consumo, a ação decorrente do crime deveria ser iniciada  
apenas por "queixa", portanto, ação penal privada.
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Assim, bem andou o douto magistrado sentenciante em considerar o Ministério Público como  
parte ilegítima para promover a ação penal.

Dentre os erros de classificação dos tipos penais chamou atenção uma apelação criminal 
no TJRJ em que na primeira instância havia tido condenação (em dois anos de reclusão e 10 
dias-multa, no regime aberto – com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva 
de direitos) de acordo com o art. 184, §2º CP. Ao analisar o referido acórdão - que decidiu 
pela extinção da punibilidade – viu-se que os produtos apreendidos eram skates ostentando 
personagens infantis, ou seja, clara violação marcária. 

(...)  não convence a esta Relatora a tese acusatória de que a venda dos produtos contrafeitos  
tenha  violado  direito  do  autor,  pois  as  referidas  mercadorias  não  podem  ser  consideradas  
reproduções de obra intelectual no sentido expresso no Código Penal. Isto porque tais bens não  
representavam em si a inovação do intelecto humano, a materialização da inspiração criativa, a 
obra de arte, que o texto do art. 184 e §§, do CP, tanto visa proteger.
(...)
Assim, diante da descrição fática da denúncia, aliada ao laudo de exame de material, tem-se que  
a conduta estaria melhor enquadrada no art. 190 da Lei 9.279.
Ocorre  que a ação  penal  relativa  aos crimes contra a propriedade industrial  é  de iniciativa  
privada conforme descreve o art. 199 da Lei nº 9279/96. 
Como  o  bem  jurídico  tutelado  pela  norma  incriminadora  é  a  propriedade  industrial,  faz-se 
indispensável que o sujeito passivo da relação jurídica, que frise-se, é desconhecido nos autos,  
exerça o seu direito de queixa. 
Observa-se que já transcorreram seis meses da data do fato e assim o ofendido decaiu do direito  
de queixa.
Portanto, voto pela declaração da ocorrência do instituto da decadência, nos termos do art. 38 do  
Código de Processo Penal e, consequentemente pela extinção da punibilidade do apelante com 
fundamento  no  art.  107,  inciso  IV  do  Código  Penal.  (TJRJ,  Apelação  Criminal  nº  0064878-
43.2011.8.19.0001, Rel. Des. DES. GIZELDA LEITAO TEIXEIRA, DJ. 20.04.2012)

O acórdão transcrito acima, em que a Segunda Instância corrige o erro do juízo a quo e 
extingue a punibilidade, é incomum dentre os objetos da pesquisa em questão. O que se viu, 
em maior parte das condenações, foi a superação de diversas irregularidades com o único 
intuito de punir, de condenar, ignorando-se inúmeras questões. 

Conclusões

A análise de dados e o estudo teórico permitiram uma compreensão da realidade prática 
do tema, usualmente pouco discutido no Brasil, ainda que afete grande número de pessoas, 
particularmente nas questões atinentes aos Direitos Autorais e a cognomada 'Pirataria'.  

Observou-se que os efeitos de tais tipos, antes raramente empregados, intensificaram-se 
exponencialmente após a lei 10695/2003, que torna a ação relacionada ao art. 184, §2º, em 
pública incondicionada (vez que antes era de iniciativa do titular de tal direito), entregando a 
iniciativa às mãos da Polícia e do Ministério Público.

Questiona-se a real necessidade de agravar tipos penais raramente empregados, tal como 
a  violação  de  marca  e  de  patente.  Provavelmente,  tem-se  que  a  violação  destes  direitos 
continuará sendo coibida mais eficientemente pelo juízo civil, que, por envolver valores mais 
elevados, e que são percebidos por seus titulares, continuarão a ser opção mais atraente a 
estes.
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Ainda, independente do posicionamento que se possa assumir em relação à tutela penal 
destes direitos, também é passível de crítica a má realização da absoluta maioria das perícias 
realizadas em vista de avaliar as supostas violações de direito autoral. Ainda que, há anos, a 
jurisprudência (ou, ao menos, a maior parte desta) demonstre rechaçar um enorme número de 
acusações  por  conta  dos  defeitos  desta,  ela  continua  a  ser  feita  da  mesma  maneira,  em 
considerável desperdício de tempo e recursos públicos.

Esta deficiência também se dá, pelo que os autores deste trabalho avaliaram, à uma 
errônea compreensão do tipo penal do art. 184 do Código Penal como se fosse um mero erro 
de  forma  do produto supostamente  contrafeito,  tal  como ao  tipo  bastasse  a  falta  de uma 
certificação ou selo para ser configurado - mas não é o caso, a figura é a violação de Direito 
Autoral, e, para que este direito exista no Brasil, dispensa qualquer registro ou certificação, e 
ainda,  exige  Autor,  sujeito  passivo  determinado  (a  inexistência  deste  coloca  a  obra  em 
domínio público).

Frente à não comprovação da existência de autoria das obras contrafeitas, boa parte da 
jurisprudência deixa o valioso princípio do  in dubio pro reo passar em branco: assumem a 
autoria como fato incontroverso, sem também questionar se a autoria é controversa, se há 
licença para livre uso ou cópia, se o réu pensava estar a obra em domínio público (questão 
nunca discutida à  profundidade nos acórdãos  analisados).  Este  tipo penal exige complexo 
debate, ao qual à Justiça Criminal evade, tanto ao condenar, quanto ao absolver. Se fosse o 
crime deixar de possuir autorização para determinada forma de venda em logradouro público, 
evasão  fiscal,  ou  mesmo  não cumprir  regras  de  direito  do  consumidor,  o  debate  poderia 
resumir-se às circunstâncias da prisão ou aparência física e disposição das mídias apreendidas 
- mas não o é.

A postura atual do judiciário pátrio em relação a este crime fica distante do juízo de 
certeza que o direito penal (mesmo quando aplica penas alternativas, de restrição de direitos) 
rigorosamente exige. Observaram-se até mesmo condenações  38 em que o réu não vendia as 
mídias, apenas possuía em depósito, e por diversas vezes até mesmo em sua residência, sem 
restar comprovada a intenção de venda (lucro direto ou indireto) exigida pelo tipo.

Este juízo de suposta certeza é sedimentado comumente por confissões dos réus. Sua 
palavra  é  tomada  como  indicador  absoluto,  mesmo  com  as  inúmeras  falhas  periciais  e 
processuais, quantidades irrisórias de material apreendido 39, completa ausência de lesividade 
(ao comercializar mídias já em desuso, como fitas VHS ou cassete  40), ou desconhecimento 
acerca dos próprios direitos.

Chega-se ao ponto de incluir "mídias virgens" ou "mídias indefinidas" 41 no rol de itens 
apreendidos, que comprovariam a violação de Direito Autoral. Listar estes itens é absurdo 
equívoco, vez que estes não podem violar Direito Autoral, por não haver obra alguma.

Estes indícios demonstram que a justiça criminal brasileira é pouco especializada em 
Propriedade Intelectual,  mantendo os debates em nível superficial - outro fator que aponta 
para  a  dúvida,  se  aumentar  as  penas  e  criar  novos  tipos  para  tutelar  estes  direitos  será 
benéfico.  Ainda que possa cumprir  as políticas brasileiras a respeito, avisar e informar os 
magistrados  sobre  a  verdadeira  complexidade  destes  tipo  é  essencial  antes  de  qualquer 
aumento de sanção ou criação de novos tipos, para evitar que aumentem ainda mais os danos 
sociais provocados - principalmente aos não-proprietários, alvos-finais desse sistema.



Departamento de Direito

Referências

1 – ASCENSÃO, José de Oliveira.  Direito Autoral. 2ed., ref e ampliada. Rio de Janeiro: 
Ed. Renovar, 1997.

2 – BITENCOURT, Cezar Roberto.  Tratado de Direito Penal: Parte Geral 1. 17ª ed. Ed. 
Saraiva, 2012.

3- PIERANGELI, José Henrique.  Crimes contra a Propriedade Industrial e Crimes de 
Concorrência Desleal. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003.

4 – SILVA, José Afonso da.  Curso de Direito  Constitucional  Positivo.  São Paulo:  Ed. 
Malheiros, 2010.

5 – GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal. Parte Geral. 11ª ed. Rio de Janeiro: Impetus, 
2009.

6 – BECCARIA, Cesare. Dos Delitos e das Penas. Ed. Edipro de bolso. 2010.

7 – BARBOSA, Pedro Marcos Nunes.  Proposta de Reforma do Código Penal quanto a 
alteração  das  normas versando  sobre  Propriedade  Intelectual.  Indicação  realizada  no 
Plenário da IAB em 25.05.2012. 



1NOTAS

N

 Este trabalho foi  desenvolvido por acadêmicos da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio),  no 
âmbito do PIBIC (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica), e contou com a colaboração de Rodrigo L. 
Requena (aluno bolsista, bolsa concedida pela PUC-Rio), Lívia Maia (aluna voluntária), Douglas Andrade (aluno suplente), 
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 GOYANES, Marcelo. Tópicos em propriedade intelectual: marcas, direitos autorais, designs e pirataria. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2007. Página 28

3 http://www2.camara.gov.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-2682-23-outubro-1875-549770-publicacaooriginal-65288-
pl.html, último acesso em 28/07/2012.

4 “Com a invenção da imprensa,  os soberanos sentiam-se ameaçados com a iminente democratização da informação e 
criaram um ardiloso  instrumento de  censura,  consistente  em conceder  aos  donos dos meios  de produção  dos livros  o 
monopólio  da  comercialização  dos  títulos  que  editassem,  a  fim de  que  estes,  em contrapartida,  velassem para  que  o 
conteúdo não fosse desfavorável à ordem vigente. 
A esse privilégio no controle dos escritos chamou-se copyright, que nasceu, pois, de um direito assegurado aos livreiros, e 
não como um direito do autor dos escritos. Durou mais ou menos duzentos anos, e é a semente das leis (Statutes) relativas a 
esse direito herdadas pela Inglaterra, e, mais tarde, pelos Estados Unidos da América do Norte.” (VIANNA, Túlio Lima. A 
ideologia da propriedade intelectual: a inconstitucionalidade da tutela penal dos direitos patrimoniais do autor. Anuario de 
Derecho Constitucional Latinoamericano 2006. Tomo II. Página 12).

5 “Historicamente,  a  preocupação  com  a  tutela  dos  direitos  de  autores  de  obras  intelectuais  é  bastante  recente.  Na 
Antiguidade e na maior parte da Idade Média as dificuldades inerentes aos processos de reprodução dos originais, por si só, 
já exerciam um poderoso controle da divulgação de ideias, pois o número de cópias de cada obra era naturalmente limitado 
pelo trabalho manual dos copistas.” (VIANNA, Túlio Lima. A ideologia da propriedade intelectual: a inconstitucionalidade 
da tutela penal dos direitos patrimoniais do autor. Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano 2006. Tomo II.  
Página 12). 

6 O ACTA também tem como fins frear supostas violações de patentes e marcas, tendo influência mesmo sobre o mercado 
farmacêutico  -  e,  alguns  acusam,  afetaria  também o  acesso  a  medicamentos  genéricos.  Para  tal  posicionamento,  ver 
MEDECINES SANS FRONTIERS (Médicos sem Fronteiras).  A Blank Cheque for Abuse: The Anti-counterfeiting Trade 
Agreement  (ACTA)  and  its  Impact  on  Access  to  Medicines.  2012,  disponível  em: 
http://www.msfaccess.org/sites/default/files/MSF_assets/Access/Docs/Access_Briefing_ACTABlankCheque_ENG_2012.p
df , último acesso em 28/07/2012.

7 O Brasil não apenas indica assumir tal postura em plano legislativo, mas já também o faz em termos administrativos e 
judiciais, com mudança de postura na atuação da polícia, Ministério Público e Judiciário: de acordo com o site da APCM 
(Associação Antipirataria Cinema e Música),  foram retirados do mercado pouco mais de 2,5 milhões de CDs e DVDs 
"piratas" em 2010, um aumento de 0,5% em relação a 2009, e foram naquele ano registradas 534 condenações com base no 
art.  184 do Código Penal,  110,2% a mais que em 2009. No presente trabalho, contudo, mostra-se que a proporção de 
absolvições mantêm-se ainda superior. Fonte: www.apcm.org.br_estatisticas.php , último acesso em 28/07/2012.

8 Notícia  disponível  no  site  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  http://www.stj.gov.br/portal_stj/publicacao/engine.wsp?
tmp.area=398&tmp.texto=105837 , último acesso em 28/07/2012.

9 Por outro lado, o único momento – longe do consumismo capitalista que, como se sabe, não é “permitido” a todos – de 
contato com esses bens para aqueles desprovidos de capacidade econômica se faz com o Direito Penal. (BARBOSA, Pedro 
Marcos  Nunes.  Proposta  de  Reforma  do  Código  Penal  quanto  a  alteração  das  normas  versando  sobre  Propriedade 
Intelectual. Indicação realizada no Plenário da IAB em 25.05.2012. Página 02)

10 BARBOSA, Denis Borges. Proteção das Marcas: uma Perspectiva Semiológica. Rio de Janeiro: Ed. Lúmen Júris, 2008. 
Páginas 167-215.

11 “A livre concorrência, como toda liberdade, não é irrestrita; o seu exercício encontra limites nos preceitos legais que 
regulam e nos direitos dos outros concorrentes, pressupondo um exercício legal e honesto do direito próprio, expressivo de 
probidade profissional excedidos esses limites, surge a concorrência desleal que nenhum preceito legal define e nem poderia 
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fazê-lo, tal a variedade de atos que podem constituí-los.” (RE 5.232, 2ª Turma do STF, Diário de Justiça de 11.10.49, p. 
3.262) 

12 “A princípio, é pertinente ressaltar que o Direito Penal, colocado na condição de  ultima ratio ante a gravidade de sua 
incidência,  e,  por  isto,  norteado  pela  ideia  da  intervenção  mínima,  tem  sua  atuação  adstrita  a  limites  estabelecidos, 
primeiramente,  pela Constituição e,  em um segundo momento, pelas normas infraconstitucionais.”  (TJSE, Incidente de 
Inconstitucionalidade nº 0006/2011, processo nº 2011119643, Rel. Des. Edson Ulissses de Melo).

13 Registre-se, novamente, a propriedade intelectual tem em seu escopo a tutela creditória/real do Autor/Titular, não sendo 
saudável socialmente a utilização de constrição às liberdades como forma de exercer o resguardo jurídico. (BARBOSA, 
Pedro Marcos Nunes. Proposta de Reforma do Código Penal quanto a alteração das normas versando sobre Propriedade 
Intelectual. Indicação realizada no Plenário da IAB em 25.05.2012. Página 02). 

14 “O Direito Penal deve, portanto, interferir o menos possível na vida em sociedade, devendo ser solicitado somente quando 
os  demais  ramos  do  Direito,  comprovadamente,  não  forem  capazes  de  proteger  aqueles  bens  considerados  de  maior 
importância.” (GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal. Parte Geral. 11ª Ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2009. Página 49).

15 Ou seja, por si só, já é questionável a incidência do Direito Penal para contemplar ilícitos patrimoniais (essência da 
propriedade imaterial) sem o uso de violência e grave ameaça, pois todo o avanço social de tal nicho enquanto última ratio. 
O movimento do direito penal mínimo é, dessa forma, desrespeitado quando se objetiva banalizar a incidência de sanções 
criminais, além de maximizar o lapso de penas, e transformar o que era punido com detenção para sancionar com reclusões. 
(BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. Proposta de Reforma do Código Penal quanto a alteração das normas versando sobre 
Propriedade Intelectual. Indicação realizada no Plenário da IAB em 25.05.2012. Página 02)

16 Mas, de fato, o Direito Penal serve de termômetro social acerca do que os Fatores Reais de Poder definam como bem 
jurídico mais relevante a ser tutelado. A propriedade imaterial, hoje, constitui um dos ativos econômicos mais valiosos às 
sociedades empresariais, razão pela qual a proposta legislativa atende aos anseios dos hiperssuficientes pecuniariamente. 
(BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. Proposta de Reforma do Código Penal quanto a alteração das normas versando sobre 
Propriedade Intelectual. Indicação realizada no Plenário da IAB em 25.05.2012. Página 03). 

17 “A pirataria em meio físico atinge os interesses do autor, que tem seu “trabalho intelectual” comercialmente explorado 
sem a correspondente remuneração pelo proprietário dos meios de produção. Trata-se, no entanto, de uma dívida civil, 
jamais de ilícito penal. Deixar de receber uma renda ou salário, ainda que se trate de descumprimento de obrigação civil, 
jamais pode ser equiparado a uma lesão patrimonial semelhante ao crime de furto. No delito de furto há um decréscimo 
patrimonial; na violação de direitos autorais, o autor deixa de ter um acréscimo em seu patrimônio. No furto, há ofensa a um 
direito real; na violação de direitos autorais,  a um direito obrigacional.  Naquele temos uma vítima; neste, um credor.” 
(VIANNA,  Túlio  Lima.  A  ideologia  da  propriedade  intelectual:  a  inconstitucionalidade  da  tutela  penal  dos  direitos 
patrimoniais do autor. Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano 2006. Tomo II. página 23).

18 “E a penalização exaustiva do Direito Autoral surge ao arrepio dos movimentos de intervenção mínima da tutela penal, de 
descriminalização ou descriminação e de encurtamento das penas de prisão, e ainda de reserva da tutela penal para um 
núcleo eticamente significativo, que se fizeram sentir no Direito Penal vigente”. (ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito 
autoral. 2ª ed., ref e ampl. Rio de Janeiro: Renovar, 1997. Página 558).

19 A majoração de penas, no entanto, não tem sido bem sucedida socialmente na pseudo proposta de minorar a incidência 
dos crimes. Pelo contrário, a pena de reclusão tem se demonstrado incapaz de ressocializar o apenado, além de ser um mal 
per se. (BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. Proposta de Reforma do Código Penal quanto a alteração das normas versando 
sobre Propriedade Intelectual. Indicação realizada no Plenário da IAB em 25.05.2012. Página 03)

20 “A reação penal não pode assentar em considerações utilitárias ao serviço de interesses privados. Há assim que repensar 
todo o sistema, verificando quais são os casos verdadeiramente significativos, que merecem a reação penal, e relegando os 
restantes aspectos a ilícito administrativo ou precedendo à descriminação.” (ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito autoral. 
2ª ed., ref e ampl. Rio de Janeiro: Renovar, 1997. Página 560). 

21 Na tentativa de sustentar a ideologia da “propriedade intelectual”, a “indústria cultural” cria estatísticas mirabolantes para 
afirmar a tese de que a pirataria acarreta prejuízo de bilhões de reais por ano. O sofisma funda-se no argumento cretino de 
que todo aquele que pirateia uma obra intelectual, caso fosse impedido de fazê-lo, necessariamente compraria o produto. 
(VIANNA,  Túlio  Lima.  A  ideologia  da  propriedade  intelectual:  a  inconstitucionalidade  da  tutela  penal  dos  direitos 



patrimoniais do autor. Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano 2006. Tomo II. página 18). 

22 “Abramos a história, veremos que as leis, que deveriam ser convenções feitas livremente entre os homens livres, não 
foram, na maioria das vezes, mais que o instrumento das paixões da minoria, ou o produto do acaso e do momento, e nunca 
a obra de um prudente observador da natureza humana, que tenha sabido dirigir todas as ações da sociedade com este único 
fim: todo o bem-estar possível para a maioria.” (BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das penas. Ed. Edipro de bolso. 2010. 
Páginas 23-24). 

23 “Embora não tenha sido adotado expressamente, o princípio da proporcionalidade se dessume de outros que passaram a 
integrar o texto de nossa Constituição, a exemplo do princípio da individualização da pena (...)”. (GRECO, Rogério. Curso 
de Direito Penal. Parte Geral. 11ª Ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2009. Página 78).

24 TJRS, Apelação Criminal nº 70039867247, julgada em 2011. 

25 TJRS, Apelação Criminal nº 70034587352, julgada em 2010. 

26 Outra situação digna de nota é a da Apelação Criminal n. 0033018-94.2009.8.26.0196, do TJSP, em que são condenados 
dois réus, um possuía 739 mídias contrafeitas, e o outro, 54, e são condenados na mesma dosimetria.

27 “Com efeito, no que pertinente à prova pericial que objetiva fixar a materialidade do fato, ou seja, o corpo delito, que in 
casu assumiu a forma direta, esta não individualiza qual o direito violado, seja o autor, artista, intérprete ou executante ou 
do direito do produtor, por entender-se que foi elaborado em desacordo com o que dispõe o art. 530 C. Nesta linha, observa-
se que o laudo pericial direto (fls.78/84) não especifica ou individualiza quais seriam os autores e os respectivos títulos que 
teriam sido supostamente violados, não tendo restado periciado todos os itens que foram apreendidos (...). Desta forma, a 
prova da materialidade do delito apresenta-se precária e inconvincente, considerando que o laudo alhures mencionado é 
genérico,  obscuro  e  impreciso,  não  descrevendo  de  forma  pormenorizada  e  não  clarificando  se  todos  os  produtos 
apreendidos foram periciados, de molde a caracterizar a violação a direito autoral enquadrável na exegese do tipo penal 
acima  indicado.”  (TJRJ,  Apelação  Criminal  nº  0010063-59.2009.8.19.0036,  Rel.  Des.  Elizabete  Alves  de  Aguiar,  DJ 
04.05.2012)

28 Temos como exemplo: na Apelação Criminal n. 000303259.2010.8.26.0326, do TJSP, o juízo afirma ser negligente a 
perícia por basear-se apenas em "pesquisas online", e ainda sem referência aos titulares das obras.

29 Na Apelação Criminal n. 000151392.2007.8.26.0281, do TJSP, o réu possuía acervo com mais de 1200 volumes, e apenas 
15 são objeto de perícia - o suficiente pra incriminá-lo em primeira instância, ainda que o TJSP o absolva por tal motivo. Na 
Apelação Criminal n. 0001380-93.2007.8.26.0590, do TJSP, o desembargador relator chega ao ponto de assumir que a corte 
"tem se deparado com inúmeros casos deste tipo, mas a instrução é sempre precária".

30 Uma das raras ocorrências é a Apelação Criminal n. 000737714.2010.8.26.0344, TJSP.

31 TJ/MG, Incidente de Inconstitucionalidade nº 1.0145.04.173445-3/002(1), Rel. Des. Sérgio Resende, DJ 03/04/2009 e 
TJSE, Incidente de Inconstitucionalidade nº 0006/2011, processo nº 2011119643, Rel. Des. Edson Ulissses de Melo. Ambos 
incidentes de inconstitucionalidade do art. 184 CP que não foram acolhidos. 

32 Alegado, entre outros, na Apelação Criminal n. 0347880-66.2010.8.26.0000 do TJSP.

33 “a teoria da adequação social, concebida por Hans Welzel, significa que apesar de uma conduta subsumir ao modelo legal 
não será considerada típica se for socialmente adequada ou reconhecida, isto é, se estiver de acordo com a ordem social da 
vida historicamente condicionada.” (PRADO, Luis Regis. Curso de direito penal brasileiro – Parte geral, p. 83). Argumento 
aceito raramente, em acórdãos como o da Apelação Criminal n. 000470545.2009.8.26.0028, do TJSP.

34 “Não é em todo sistema constitucional que a Propriedade Intelectual tem o prestígio de ser incorporado literalmente no 
texto básico. Constituições de teor mais político não chegam a pormenorizar o estatuto das patentes, do direito autoral e das 
marcas;  nenhuma,  aparentemente,  além da  brasileira,  abre-se  para  a  proteção  de  outros  direitos.”  (BARBOSA,  Denis 
Borges.  Bases  Constitucionais  da  Propriedade  Intelectual.  Página  4.  Disponível  em 
http://denisbarbosa.addr.com/bases4.pdf)



35 Lei  9.609 de 1998 -  Art.  1º  Programa  de computador  é  a  expressão  de  um conjunto  organizado  de  instruções  em 
linguagem natural  ou codificada,  contida em suporte físico de qualquer natureza,  de  emprego necessário  em máquinas 
automáticas  de tratamento da informação,  dispositivos,  instrumentos ou equipamentos periféricos,  baseados em técnica 
digital ou análoga, para fazê-los funcionar de modo e para fins determinados.
36
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 Um exemplo é o observado na Apelação Criminal n. 993.08.002250-0, do TJSP. Por conta da apreensão de 155 jogos de 
videogame em 2003, o réu fora condenado pela Oitava Câmara de Direito Criminal a dois anos de reclusão, em regime 
aberto, e ao pagamento de dez dias-multa, no piso mínimo legal, sendo a de reclusão substituída por restritiva de direitos 
consistente em duas prestações de serviços à comunidade. Outro exemplo é a Apelação Criminal n. 993.08.013365-4 e a n. 
990.09.126459-8, ambas do mesmo Tribunal. Existem outros, tal como o de n. 0034222-84.2005.8.26.0562 do TJSP, em 
que o réu é condenado pela apreensão de diversos tipos de mídia, que inclui um número e proporção expressivos de jogos e 
programas de computador, mas nada se fala a respeito da Lei de Software e a ilegitimidade do Ministério Público.  Há ainda 
inúmeros  outros,  como  o  de  n.  0046715-46.2008.8.26.0576,  004020678.2007.8.26.0562.  e  o  de  n.  0009245-
90.2008.8.26.0572 (todos do TJSP), em que os réus são absolvidos, mas também não são mencionadas a ilegitimidade do 
Ministério Público e a Lei de Software.

37 Como outros exemplos da mesma situação, observar as Apelações Criminais n. 20081010033315APR TJDFT, 
990.09.131306-8 TJSP, 0002165-61.2008.8.26.0415 TJSP, 004050080.2009.8.26.0071 TJSP, entre outras.
38

3

 Um exemplo  é  o  presente  na  Apelação  Criminal  n.  009318540.2003.8.26.0050,  TJSP.  A  situação  se  repete  noutros 
processos, tais como 0004747-72.2008.8.26.0176 e 9110445-88.2007.8.26.0000, ou 000759688.2007.8.26.0099 (em que as 
mídias estavam na mala do carro do réu) em que, apesar de absolvido em segunda instância por conta de perícia negligente, 
os réus haviam sido condenados em primeiro grau.

39 Podendo até mesmo restringir-se à quantidades irrisórias, como 18 CDs. Uma demonstração está presente na Apelação 
Criminal n. 001086030.2005.8.26.0408, do TJSP. Ainda verificam-se definições completamente divergentes entre às 
Câmeras, deixando os réus ao absoluto (dis)sabor da loteria judicial: na Apelação Criminal n. 0018879-90.2005.8.26.0451, 
do TJSP, a pena do réu é agravada em 1/6 por "grande quantidade, sendo esta a de 145 DVDs" (o que, quando comparado 
com a média nacional de 865 mídias apreendidas por processo, soa absurdo), enquanto que na de n. 
000546892.2010.8.26.0066, também do TJSP, 142 DVDs são tratados como "quantidade insignificante" sendo aceita a 
alegação de incidência do princípio da bagatela.

40 Em acórdãos  como os das  Apelações  Criminais  0102104-10.2005.8.26.0224,  000806045.2003.8.26.0296 e 0000231-
97.2006.8.26.0040, todas de SP, quantidades consideráveis do material apreendido é composto por fitas VHS ou cassete, e 
ainda assim,  o réu é condenado em primeira ou segunda instância.

41 A presente situação chega mesmo ao extremo de que em um processo, 000326625.2007.8.26.0624 do TJSP, o réu foi 
condenado após apreendidas 466 mídias: das quais, 283 jogos de Playstation 2, e 41 mídias virgens - item que, 
evidentemente, não deveria constar da listagem que motivou a sanção aplicada, por não violar qualquer direito autoral (vez 
que não possuem nem mesmo conteúdo). Na Apelação Criminal 0042556-73.2006.8.26.0562 do TJSP, observa-se 18 
'mídias indefinidas' no rol de itens apreendidos.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9609.htm

