
 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

FACULDADE DE DIREITO 

DEPARTAMENTO DE DIREITO PÚBLICO 

 

 

 

 

 

 

ANA CLARA ANDRADE DIÓGENES 

 

 

 

 

 

APROPRIAÇÃO E USO INDEVIDO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL 

IMAGÉTICA DIVULGADA NA INTERNET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA 

2014



 

 

ANA CLARA ANDRADE DIÓGENES 

 

 

 

 

 

APROPRIAÇÃO E USO INDEVIDO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL 

IMAGÉTICA DIVULGADA NA INTERNET 

 

 

 

 

 

Trabalho apresentado ao Programa de 

Graduação em Direito da Universidade 

Federal do Ceará, como requisito parcial à 

obtenção do título de Bacharel em Direito. 

Áreas de concentração: Direito Penal e Direito 

Civil. 

 

Orientador: Prof. Ms. William Paiva Marques 

Júnior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA 

2014



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação 

Universidade Federal do Ceará 

Biblioteca Setorial da Faculdade de Direito 

 

 

D591a Diógenes, Ana Clara Andrade. 

Apropriação e uso indevido de propriedade intelectual imagética divulgada na internet / Ana 

Clara Andrade Diógenes. – 2014. 

102 f. : il. color., enc. ; 30 cm. 

 

Monografia (graduação) – Universidade Federal do Ceará, Faculdade de Direito, Curso de 

Direito, Fortaleza, 2014. 

Área de Concentração: Direito Penal, Direito Civil e Direito da Propriedade Intelectual. 

Orientação: Prof. Me. William Paiva Marques Júnior. 

 

   

1. Propriedade intelectual - Brasil. 2. Direitos autorais - Brasil. 3. Crime por computador - 

Brasil. 4. Direitos autorais e processamento eletrônico de dados – Brasil. I. Marques Júnior, 

William Paiva (orient.). II. Universidade Federal do Ceará – Graduação em Direito. III. Título. 

 
          CDD 347.78 

 



 

 

ANA CLARA ANDRADE DIÓGENES 

 

 

 

 

 

APROPRIAÇÃO E USO INDEVIDO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL 

IMAGÉTICA DIVULGADA NA INTERNET 

 

 

 

 

Trabalho apresentado ao Programa de 

Graduação em Direito da Universidade 

Federal do Ceará, como requisito parcial à 

obtenção do título de Bacharel em Direito. 

Áreas de concentração: Direito Penal, Direito 

Civil, Direito da Propriedade Intelectual. 

 

Aprovada em: ___/___/______. 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

________________________________________ 

Prof. Ms. William Paiva Marques Júnior (Orientador) 

Universidade Federal do Ceará (UFC) 

 

_________________________________________ 

Prof. Ms. Lino Edmar de Menezes 

Universidade Federal do Ceará (UFC) 

 

_________________________________________ 

Profª. Drª. Raquel Cavalcanti Ramos Machado 

Universidade Federal do Ceará (UFC) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Deus. 

A minha mãe, Lúcia. 

A meu pai, Utan, in memoriam. 

A meus Amores. 



 

 

AGRADECIMENTO 

 

A Deus, antes de toda e qualquer outro, pelo presente da vida e cada um dos dias 

dela, os bons e os ruins, pois sem eles não seria quem sou. Agradeço por todas as graças e 

bênçãos depositadas sobre mim e sobre os meus, e pelo amor eterno e incondicional que o 

Senhor dedica a cada uma de suas criaturas. Sem Ele nada disto seria possível. 

Ao Prof. Ms. William Paiva Marques Júnior, pela excelente orientação, por todo o 

carinho e atenção sempre presentes, pela disponibilidade, pela dedicação, pelo zelo e pelo 

profissionalismo em todos os momentos, tanto nas aulas enriquecedoras, produtivas e 

divertidas, quanto no processo de produção do presente trabalho. 

Aos respeitáveis membros da Banca Examinadora, Prof. Lino Edmar de Menezes 

e Profª Raquel Cavalcanti Ramos Machado, pela presteza, solicitude e prontidão em aceitar o 

convite para avaliar o presente trabalho. 

A Lois van Baarle que gentil e prontamente concedeu entrevista e autorização 

para recontar sua história, e a Vitaly S. Alexius, pela disponibilização de informações. 

A minha mãe, Lúcia, flor da minha vida e luz dos meus dias, anjo que Deus 

designou para trazer-me ao mundo, e que me amou desde antes de eu existir. Obrigada por 

tudo. Por me ensinar a amar, a ter respeito, a me esforçar para ser o melhor que eu puder e 

procurar fazer o bem. Por estar comigo em cada primeiro dia de aula e primeiro dia de férias, 

do maternal ao último semestre da faculdade, por toda a alegria compartilhada, por todo o 

afeto, por todo o respeito, por toda a consideração, por todo o amor. Obrigada por estar 

comigo e regozijar nos meus momentos de vitória, consolar-me nos de tristeza e chorar 

comigo nos de dor. Agradeço a Deus todos os dias por sua existência, guerreira feroz e 

melhor dos exemplos, a quem espero poder orgulhar e retribuir por tudo que fez. Obrigada por 

todos os sacrifícios ao longo da jornada.  

A meu pai, Francisco Utan, in memoriam, que partiu quando eu ainda era 

pequenina, mas que de seu lugar junto a Deus me observa e protege em todo e cada dia.  

A minha tia, Maria Alaíde, meu amor grande, presente todos os dias desde o meu 

nascimento, peça fundamental na minha criação e na pessoa que me tornei; que dividiu 

comigo contos de outrora e lições atemporais, sobre o mundo e sobre Deus, que torna a minha 

vida mais simples e alegre, e a quem amo de forma perene. 



 

 

A meu irmão, Paulo, tão diferente e tão similar a mim, a quem amo 

profundamente, apesar de demonstrar em forma de implicância e que responde a altura com 

amor e sarcasmo; com quem compartilho gostos e pontos de vista ou concordo em discordar. 

A Luiz, valiosa aquisição à família, sempre pronto para ajudar de qualquer forma 

necessária, alegre e risonho, amigo querido, mesmo à distância. 

A meus tios e tias, torcedores fiéis e grandes apoiadores, que tanto auxiliaram em 

meu caminho até o dia presente, de inúmeras formas, que comemoram comigo esta vitória. 

A minha avó Maria Diógenes, que, mesmo com 300km entre nós, mora no meu 

coração e nos meus pensamentos; a meu avô, José Lopes, de riso fácil e chamando o vento, in 

memoriam, que olha por mim de seu lugar no céu junto de Deus; aos avós Anauta e Urubatan, 

a quem não cheguei a conhecer, in memoriam. 

A todos os primos queridos e a toda a família, pelo amor e o auxílio.  

A Bruno, Lara, Naiara e Natália, melhores amigos que alguém pode ter, jóias de 

Deus para tornar minha vida mais rhyca e phyna, irmãos de tudo o que interessa – amor, 

afeto, respeito, companheirismo e cuidado – mesmo que não de sangue. Amigos amados que 

riram, choraram, se desesperaram, festejaram e compartilharam infinitas e treze vidas 

fantásticas comigo. Que foram por mim quando precisei, como estrelas no céu noturno, cada 

um de sua forma única, a quem espero ter podido retribuir a contento e a quem desejo e 

espero levar para o resto da vida. 

A Ana Luiza, Artur, Artur, Bianca, Bianca, Camila (Mia), Camila Barbosa, 

Dayane, Dhiego, Gabriel, Glauber, Héber, Helton (Sid), Karla, Kássia, Layson, Marina, 

Mateus, Patrícia (Paty), Raphael, Renato, Ticiana e Vanessa, amigos queridos de faculdade e 

de fora dela, pessoas incríveis que tive o imenso prazer de conhecer e conviver, que formam o 

caos de alegria do meu cotidiano. Pessoas extremamente diferentes, grupo maravilhoso sem 

praticamente qualquer coesão, mas coerentes com suas idéias, respeitosos com as idéias 

alheias e muitíssimo receptivos. 

A Analú, Beatriz, Gelter, Inácio, Ludmila, Maria do Carmo, Miguel e Pedro, 

amigos e chefes queridos, bem como a todos os companheiros de Assessoria Jurídica do 

Banco do Brasil (AJURE-CE), por minha primeira experiência de trabalho, pela convivência 

e alegria diária, pelas inúmeras lições aprendidas para meu amadurecimento, tanto como 

profissional quanto como pessoa. Agradeço ainda, e especialmente, por meu PhD em Portal 

Jurídico. 



 

 

Enfim, agradeço a quem amo. Agradeço de todo o coração pelos momentos 

felizes e pelo consolo nos momentos tristes. Agradeço pelo amor que me foi conferido. 

Agradeço quem habita em meu coração e nele há de ficar. 

Obrigada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A única coisa que transcende a existência do 

ser humano é a sua obra”  

- Gorky , Máximo 

http://www.citador.pt/frases/citacoes/a/maximo-gorky


 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho tem como escopo o estudo da Propriedade Intelectual, tanto em sua forma 

clássica quanto em sua forma virtual, assumida com o desenvolvimento das tecnologias de 

comunicação e da internet. Aborda-se sua conceituação, características e direitos inerentes ao 

autor de obra. Analisam-se ainda os principais delitos acerca da propriedade intelectual e do 

direito autoral na internet, discutindo-se o cabimento de norma mais severa e propondo sua 

aplicação. De igual modo, trata-se da averiguação de autoria e materialidade, bem como da 

aplicação da lei material no espaço e na competência para julgar crimes digitais contra a 

propriedade intelectual. De forma a melhor ilustrar o presente estudo, faz-se análise de dois 

casos materiais. 

 

Palavras-chave: Propriedade Intelectual. Direitos Autorais. Internet. Violação. Crimes 

Digitais.   

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The present work intents to be a study on intellectual property, in its classic form as well as in 

it’s virtual form, assumed with the development of new technologies and the internet. The 

work approaches the concept, characteristics and rights inherent to the author. It also analyzes 

the most important delicts surrounding copyrights, intellectual property and ownership, 

discussing the suitability of a more severe norm and proposing its application. It treats as well 

of the investigation of authorship and materiality, of the application of substantive law in 

space and on digital competence to prosecute crimes against intellectual property. In order to 

better illustrate the present study, is made an analysis of two materials cases. 

 

Keywords: Intellectual Property. Author’s rights. Internet. Violation. Digital crimes.  



 

 

 

RESUMÉ 

Le present travail  dont le scope est l'étude de la propriété intellectuelle, tant dans sa forme 

traditionnelle et sous sa forme virtuelle, prise avec le développement des technologies de la 

communication et de l'Internet. Il s'approche de sa définition, ses caractéristiques et de les 

droits inhérents a l'auteur de l'œuvre. Il analyse aussi les crimes majeurs sur la propriété 

intellectuelle et le droit d'auteur sur Internet, discutant de l'opportunité de norme plus stricte et 

proposant son application. De même, il est traité de l'enquête de l'authorship et de de la 

matérialité, ainsi que l'application du droit matériel dans l'espace et le pouvoir de poursuivre 

les crimes informatiques contre la propriété intellectuelle. Afin de mieux illustrer la présente 

étude, l'analyse est faite de deux cas de matériaux. 

 

Mots-clés: Propriété Intellectuelle. Droits d'auteur. Internet. Violation. Crimes Digitals.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Na sociedade capitalista contemporânea, vige como um dos pilares de sustentação 

a noção de propriedade privada, defendida na Constituição Federal do Brasil e tida como 

direito fundamental e inviolável da pessoa, assim como um dos princípios gerais da atividade 

econômica de nosso país. 

No ordenamento legislativo e jurídico brasileiro, vê-se o direito à propriedade 

privada ser inúmeras vezes defendido e protegido, além de tributado. É necessário considerar, 

contudo, que a propriedade tem assumido formas novas, por vezes nunca imaginadas, através 

dos avanços tecnológicos. 

O advento da internet e sua incorporação na vida cotidiana da população mundial, 

a transmissão de dados e informações, a prestação de serviços e a própria propriedade 

assumiram uma nova faceta, que paira do ar na forma de dados transmitidos por satélites. Essa 

ferramenta facilitou o estabelecimento de contratos a distância e o atingimento do mercado 

mundial com maior facilidade, tanto para empresas como para artistas profissionais e 

amadores, para a divulgação de trabalhos, serviços e produtos. 

Não se pode olvidar, entretanto, que nem tudo trazido foi benefício. Com a 

internet surgiram os crimes digitais, de difícil controle e legislação, uma vez que é difícil 

delimitar a jurisdição a ser aplicada, uma vez que se trata de crimes imateriais, cometidos em 

lugar algum e em todos os lugares do planeta ao mesmo tempo, assim como é complicada a 

identificação dos perpetradores dos crimes, uma vez que é relativamente simples o anonimato 

e o distanciamento rápido da fonte. 

Nesse ínterim surgiram os casos cada vez mais comuns de apropriação e uso 

indevido da propriedade intelectual imagética divulgada na internet com o ânimo meramente 

de divulgação de serviços e cultura, mostrando a necessidade de um estudo acerca do 

problema e busca por soluções. 

A proteção à propriedade é notoriamente um dos principais interesses da legislação 

brasileira e de nosso ordenamento jurídico, havendo previsão constitucional para sua 

proteção, além de títulos e sessões inteiras nos Códigos Penal e Civil. 

Essa proteção, contudo, não atinge a propriedade intelectual digital com a mesma 

força com que defende a material. A legislação brasileira, assim como as legislações da 

maioria dos países do mundo, ainda se mostra atrasada no aspecto de regular e reprimir os 

crimes digitais. 
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Entre esses crimes estão as práticas que desvirtuam a propriedade intelectual 

imagética. Muitos artistas usam sites para divulgar seus trabalhos, seja de forma gratuita, para 

popularização da cultura e da arte, seja disponibilizando a obra para comercialização ou 

fazendo propaganda de seus serviços e vêem-se surpreendidos com suas obras sendo usadas 

para fins absolutamente diversos dos que tinham intentado, através da comercialização não 

autorizada, atribuição de crédito indevido, entre tantos outros, mesmo quando concomitantes 

com a manutenção da obra pelo autor, servindo a seu propósito inicial. 

Diante disso cabem questionamentos acerca da natureza dos delitos, da jurisdição 

responsável para o processamento de ações penais relativas a tais crimes, da tipicidade, e até 

mesmo da necessidade de criação de novos ditames legais para uma regulamentação mais 

específica. 

O objetivo desta pesquisa é realizar um estudo acerca da propriedade intelectual 

divulgada na internet, mais especificamente a imagética, relativamente a seu 

compartilhamento e comercialização não autorizados sob a ótica do direito penal nacional e 

alienígena, fazendo uso majoritariamente, mas não somente, de pesquisa bibliográfica, 

demonstrando o posicionamento de autores nacionais e estrangeiros acerca do tema, em 

conjunto com pesquisa legislativa e jurisprudencial e demonstração de casos materiais, com 

entrevista a artista prejudicada por tais práticas. 

No primeiro capítulo deste trabalho, tratar-se-á da Propriedade Intelectual e de suas 

principais características, bem como do Direito Autoral e da divulgação na Internet; no 

segundo capítulo, abordar-se-á os mais relevantes aspectos criminais acerca da Propriedade 

intelectual – os principais delitos que a envolvem, averiguação de autoria e materialidade, 

bem como processamento; no terceiro capítulo expor-se-á dois casos materiais, para melhor 

ilustrar o estudo; por fim, tecer-se-á breves considerações finais. 
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2 PROPRIEDADE INTELECTUAL: DELIMITAÇÃO CONCEITUAL, 

CARACTERES E PARTICULARIDADES 

 

A propriedade, principalmente a propriedade privada, constitui a base do sistema 

capitalista. Dificilmente seria possível pensar no mundo contemporâneo sem o conceito 

básico de propriedade. Entretanto, por mais básico que este conceito possa parecer, mostra-se 

mais como uma 'idéia sentida' que uma hipótese ou teoria racionalmente elaborada e 

implementada. 

O ordenamento jurídico, apesar de proteger a propriedade privada em várias 

ocasiões, falha em defini-la. A legislação brasileira conhece como direito de propriedade o 

direito de “Art. 1228: O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o 

direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.” de forma 

que tão somente listamos os direitos do proprietário, não a propriedade per si. 

Definições similares são encontradas em sistemas legislativos espalhados pelo 

globo, cada um com suas respectivas particularidades. Segundo o art. 544 de seu Código Civil 

francês:  

Art. 544. A propriedade é o direito de gozar e dispor das coisas da forma mais 

absoluta, desde que não de forma proibida pelas leis ou regulamentos
1
  

 

De acordo com o art. 830 do Código Civil do México: 

Art. 830. O proprietário de uma coisa pode dela gozar e dispor com as limitações e 

nas modalidades previstas em lei
2
 

 

E no art. 348 do Código Civil espanhol: 

Art. 348. A propriedade é o direito de gozar e dispor de uma coisa sem mais 

limitações além das estabelecidas em lei. O proprietário tem ação contra o detentor e 

o possuidor da coisa para reivindicá-la
3
 

 

                                            
1
 Art. 544. La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on 

n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements (Tradução Livre) 

2
 Art. 830. El propietario de una cosa puede gozar e disponer de ella con las limitaciones y modalidades que fijen 

las leyes (Tradução Livre) 

3
 Art. 348. La propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa, sin más limitaciones que las establecidas 

en las leyes. El propietario tiene acción contra el tenedor y el poseedor de la cosa para reivindicarla. (Tradução 

Livre) 
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Entretanto, diferentemente do que acontece com o direito de propriedade lato 

sensu, no momento oportuno de positivação da propriedade intelectual, tomou-se o cuidado 

de conceituá-la. 

O primeiro passo realmente decisivo em sentido de tratar da Propriedade 

Intelectual em âmbito internacional foi a Convenção de Berna, de 1886, ratificada pelo Brasil 

em 9 de fevereiro de 1922, que conceitua: 

Artigo 2  

1. Os termos “obras literárias e artísticas” abrangem todas as produções do domínio 

literário, científico e artístico, qualquer que seja o modo ou a forma de expressão, 

tais como os livros, brochuras e outros escritos; as conferências, alocuções, sermões 

e outras obras da mesma natureza; as obras dramáticas ou dramático-musicais; as 

obras coreográficas e as pantomimas; as composições musicais, com ou sem 

palavras, as obras cinematográficas e as expressas por processo análogo ou da 

cinematografia; as obras de desenho, de pintura, de arquitetura, de escultura, de 

gravura e de litografia; as obras fotográficas e as expressas por um processo análogo 

ao da fotografia; as obras de arte aplicada; as ilustrações e os mapas geográficos; os 

projetos, esboços e obras plásticas relativos à geografia, à topografia, à arquitetura 

ou às ciências  

 

Segundo a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), recebida no 

ordenamento brasileiro pelo Decreto nº 75.541, de 31 de março de 1975, complementado pelo 

Decreto n
o
s 635, de 21 de gosto de 1992, entende-se como propriedade intelectual: 

 

Art. 2.º 

Definições 

Para os fins da presente Convenção, entende-se por:  

viii) «Propriedade intelectual», os direitos relativos:  

Às obras literárias, artísticas e científicas,  

Às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos artistas executantes, aos 

fonogramas e às emissões de radiodifusão,  

Às invenções em todos os domínios da actividade humana,  

Às descobertas científicas,  

Aos desenhos e modelos industriais,  

Às marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como às firmas comerciais e 

denominações comerciais,  

À protecção contra a concorrência desleal, e todos os outros direitos inerentes à 

actividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico. 

 

Em um momento posterior, em atenção às inovações tecnológicas, e visando 

conferir maior proteção para a propriedade intelectual, foi promulgada a Lei nº 9.610, de 19 

de fevereiro de 1998 – também conhecida como Lei dos Direitos Autorais – que, entre outras 

providências, altera, atualiza e consolida a legislação nacional relativamente aos direitos de 

propriedade intelectual e direitos autorais. 

Tal ditame legal traz, em seu art. 7º, nova definição quanto às obras intelectuais: 
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Art. 7º São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por 

qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou 

que se invente no futuro, tais como: 

I - os textos de obras literárias, artísticas ou científicas; 

II - as conferências, alocuções, sermões e outras obras da mesma natureza; 

III - as obras dramáticas e dramático-musicais; 

IV - as obras coreográficas e pantomímicas, cuja execução cênica se fixe por escrito 

ou por outra qualquer forma; 

V - as composições musicais, tenham ou não letra; 

VI - as obras audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as cinematográficas; 

VII - as obras fotográficas e as produzidas por qualquer processo análogo ao da 

fotografia; 

VIII - as obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e arte cinética; 

IX - as ilustrações, cartas geográficas e outras obras da mesma natureza; 

X - os projetos, esboços e obras plásticas concernentes à geografia, engenharia, 

topografia, arquitetura, paisagismo, cenografia e ciência; 

XI - as adaptações, traduções e outras transformações de obras originais, 

apresentadas como criação intelectual nova; 

XII - os programas de computador; 

XIII - as coletâneas ou compilações, antologias, enciclopédias, dicionários, bases de 

dados e outras obras, que, por sua seleção, organização ou disposição de seu 

conteúdo, constituam uma criação intelectual. 

§ 1º Os programas de computador são objeto de legislação específica, observadas as 

disposições desta Lei que lhes sejam aplicáveis. 

§ 2º A proteção concedida no inciso XIII não abarca os dados ou materiais em si 

mesmos e se entende sem prejuízo de quaisquer direitos autorais que subsistam a 

respeito dos dados ou materiais contidos nas obras. 

§ 3º No domínio das ciências, a proteção recairá sobre a forma literária ou artística, 

não abrangendo o seu conteúdo científico ou técnico, sem prejuízo dos direitos que 

protegem os demais campos da propriedade imaterial. 

 

Diante das diferenças gritantes entre a propriedade intelectual e a propriedade de 

material de forma geral, tal necessidade de revisão de conceitos já vinha há muito sendo 

identificada, como se percebe na obra Le Droit Pur, do jurista belga Edmond Picard, em 

1908,  

Procurando-se regras acerca da matéria no segundo Livro do Código de Napoleão, 

código cujos redatores, com mais empirismo que método, dividiram em três livros, 

aproximadamente correspondentes aos direitos pessoais, aos direitos reais e aos 

direitos obrigacionais, sem nada consagrar aos direitos intelectuais que, entretanto, 

fazem parte do Direito Civil tão legitimamente quanto os outros. 

Os resultados irracionais de tal assimilação não eram esperados. Das coisas 

materiais às coisas intelectuais, as diferenças de natureza e origem são grandes 

demais para que um mesmo regime jurídico pudesse ser apropriado. É desta forma 

que, levando-se a sério a identidade dessas duas ‘propriedades’, muitos pensadores 

não conseguiam explicar por que uma era tida, em princípio, como perpétua, 

enquanto a outra tinha sua duração parcimoniosamente delimitada. As regras de 

transmissão também não eram adequadas. Sem contar com uma grande quantidade 

de outros problemas.
4
 
5
 

                                            
4
 On chercha des règles pour la matière dans le deuxième Livre du Code Napoléon, code que ses rédacteurs, avec 

plus d'empirisme que de méthode, avaient divisé en trois livres correspondant approximativement aux droits 

personnels, aux droits réels, aux droits obligationnels, sans rien y consacrer aux droits intellectuels, qui, pourtant, 

font partie du Droit civil aussi légitimement que tas autres.  

Les résultats irrationnels de cette assimilation ne se firent pas attendre. De chose matérielle à chose intellectuelle, 

les différences de nature et d'origine sont trop grandes pour que ta même régime juridique puisse convenir. C'est 
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Para Roberto Senise Lisboa, como a relação de dependência entre a obra 

científica, literária ou artística e seu autor não se reveste imediatamente de caráter econômico, 

como via de regra acontece com as outras coisas, podendo tão somente existir para o bel 

prazer de quem a criou, era preciso rever-se o posicionamento anteriormente utilizado.  

Para os fins do presente estudo, consideraremos a toda criação do espírito 

humano, com especial foco na produção artística imagética, não confundindo com a criação 

dos modelos de utilidade industrial, das patentes, das invenções, do desenho industrial, da 

marca, cujos institutos estão protegidos pela Lei 9.279/1996 

A Convenção de Berna delineia, em seu corpo, as principais características 

relativas à proteção da Propriedade intelectual, inspiradas pelos princípios da doutrina 

francesa no que se refere aos direitos do autor, marcadamente a contemplação da 

Exclusividade do Autor e sua extensão, pelo art. 2º bis: 

Artigo 2 bis  

1) Os países da União reservam-se a faculdade de excluir, nas legislações nacionais, 

parcial ou totalmente, da proteção prevista no artigo anterior os discursos políticos e 

os discursos pronunciados nos debates judiciários.  

 2) Os países da União reservam-se igualmente a faculdade de estabelecer nas suas 

leis internas as condições em que as conferências, alocuções, sermões e outras obras 

da mesma natureza, pronunciadas em público, poderão ser reproduzidas pela 

imprensa, transmitidas pelo rádio, pelo telégrafo para o público e constituir objeto de 

comunicações públicas mencionadas no artigo 11 bis 1) da presente Convenção, 

quando tal utilização é justificada pela finalidade da informação a ser atingida.  

3) Todavia, o autor tem o direito exclusivo de reunir em coleção as suas obras 

mencionadas nos parágrafos anteriores.  

 

Outra característica marcante é a da Extensão Territorial da proteção. De acordo 

com os ensinamentos de Carla Eugênia Caldas Barros: 

Nela [Convenção de Berna], são contemplados três princípios preconizados pela 

doutrina francesa, sendo eles o do tratamento nacional ou da assimilação, o da 

proteção automática e o da independência da proteção. Por conseguinte: (1) no 

âmbito dos Estados signatários da convenção, cada um deve dispensar, aos autores 

dos demais, proteção idêntica à dispensada aos seus nacionais; (2) essa proteção não 

pode depender de qualquer exigência, mesmo as relativas a registros, depósitos, 

fiscais, etc.; (3) finalmente, a proteção dispensada em cada país signatário é 

autônoma, não depende da existência de proteção idêntica em outro país, mesmo que 

seja ele o do autor da obra protegida.
6
 

 

                                                                                                                                        
ainsi que, prenant au sérieux l'identité des deux « propriétés », beaucoup d'esprits ne s'expliquaient pas pourquoi 

l'une était tenue, en principe, pour perpétuelle, tandis qu'on limitait parcimonieusement la durée de l'autre. Les 

règles de transmission aussi ne s'adaptaient pas. Sans compter quantité d'autres heurts et grincements. (Tradução 

Livre) 
5
 PICARD, Edmond. Le Droit Pur. Paris: Ernest Flammarion, 1908. Disponível em: 

<http://disciplinas.stoa.usp.br/pluginfile.php/93808/mod_resource/content/1/Edmond Picard - Le Droit Pur.pdf>. 

Acesso em: 12 mar. 2014. p. 93/94. 
6
 BARROS, Carla Eugenia Caldas. Manual de Direito da Propriedade Intelectual. Aracaju: Editora Evocati, 

2007. p. 475 
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O que pode ser apreendido pelo art. 5º da referida convenção: 

Artigo 5  

1) Os autores gozam, no que concerne às obras quanto às quais são protegidos por 

força da presente Convenção, nos países da União, exceto o de origem da obra, dos 

direitos que as respectivas leis concedem atualmente ou venham a conceder no 

futuro aos nacionais, assim como dos direitos especialmente concedidos pela 

presente Convenção.  

2) O gozo e o exercício desses direitos não estão subordinados a qualquer 

formalidade; esse gozo e esse exercício independentes da existência da proteção no 

país de origem das obras. Por conseguinte, afora as estipulações da presente 

Convenção, a extensão da proteção e os meios processuais garantidos ao autor para 

salvaguardar os seus direitos regulam-se exclusivamente pela legislação do país 

onde a proteção é reclamada.  

3) A proteção no país de origem é regulada pela legislação nacional. Entretanto, 

quando o autor não pertence ao país de origem da obra quanto à qual é protegido 

pela presente Convenção, ele terá nesse país, os mesmos direitos que os autores 

nacionais.  
 

Além disso, a Conferência de Berna traz ainda uma importante regulação, relativa 

à Duração da proteção dos direitos sobre a Propriedade Intelectual em seu art. 7º: 

 

Artigo 7  

1) A duração da proteção concedida pela presente Convenção compreende a vida do 

autor e cinqüenta anos depois da sua morte.  

2) Entretanto, quanto às obras cinematográficas, os países da União têm a faculdade 

de dispor que o prazo da proteção expira cinqüenta anos depois que a obra tiver se 

tornado acessível ao público com o consentimento do autor, ou que, se tal 

acontecimento não ocorrer nos cinqüenta anos a contar da realização de tal obra, a 

duração da proteção expira cinqüenta anos depois da referida realização.  

3) Quanto às obras anônimas ou pseudônimas, a duração da proteção concedida pela 

presente Convenção expira cinqüenta anos após a obra ter se tornado licitamente 

acessível ao público. No entanto, quando o pseudônimo adotado pelo autor não 

deixa qualquer dúvida acerca da sua identidade, a duração da proteção é a prevista 

no parágrafo 1). Se o autor de uma obra anônima ou pseudônima revela a sua 

identidade durante o período cima indicado, o prazo de proteção aplicável é o 

previsto no parágrafo 1). Os países da União não estão obrigados a proteger as obras 

anônimas ou pseudônimas quanto às quais há razão de presumir-se que o seu autor 

morreu há cinqüenta anos.  

4) Os países da União reservam-se, nas suas legislações nacionais, a faculdade de 

regular a duração da proteção das obras fotográficas e das obras de artes aplicadas 

protegidas como obras artísticas; entretanto, a referida duração não poderá ser 

inferior a um período de vinte e cinco anos contados da realização da referida obra.  

5) O prazo de proteção posterior à morte do autor e os prazos previstos nos 

parágrafos 2), 3) e 4) precedentes começam a correr da morte ou da ocorrência 

mencionada nos referidos parágrafos, mas a duração desses prazos não se conta 

senão a partir do dia 1o de janeiro do ano seguinte àquele em que ocorreu a morte ou 

a ocorrência em questão.  

6) Os países da União têm a faculdade de conceder uma duração de proteção 

superior àquelas previstas nos parágrafos precedentes.  

7) Os países da União vinculados pelo Ato de Roma da presente Convenção e que 

concedem, nas suas legislações nacionais em vigor no momento da assinatura do 

presente Ato, durações inferiores àquelas previstas nos parágrafos precedentes têm a 

faculdade de conservá-las ao aderir ao presente Ato ou ao ratificá-lo.  

8) Em quaisquer casos, a duração será regulada pela lei do país em que a proteção 

for reclamada; entretanto, a menos que a legislação deste último país resolva de 

outra maneira, a referida proteção não excederá a duração fixada no país de origem 
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da obra.  

 

Sendo assim delimitada a propriedade intelectual per si, cabe-nos estudar as 

formas como o Direito a cerca, os Direitos Intelectuais, que podem ser divididos em Direitos 

Autorais e Direitos de Propriedade Industrial. Para o presente estudo, ater-nos-emos aos 

Direitos Autorais. 

 

2.1 Direitos do Autor 

 

Orlando Soares afirmava a seu tempo: 

Direito autoral é o conjunto de normas jurídicas que em essência regulam o direito 

atribuído ao autor da obra literária, científica e artística, no sentido de reproduzir e 

explorar economicamente, enquanto viver, transmitindo-o aos seus herdeiros e 

sucessores com prazo de sessenta anos, a contar de seu falecimento
7
  

 

Já para Clóvis Beviláqua, temos que: 

[Direito autoral] É o que tem o autor de obra literária, científica ou artística, de ligar 

seu nome às produções de seu espírito e de reproduzi-las, ou transmiti-las. Na 

primeira relação, é manifestação da personalidade do autor, na segunda, é de 

natureza econômica
8
. 

 

Segundo Roberto Senise Lisboa
9
, seriam os direitos relativos às criações estéticas 

exteriorizadas por um corpo mecânico (suporte fático), sendo constituídos a partir da criação 

humana, para a satisfação de seu criador. 

É possível perceber que, ao longo de sua história, o direito do autor – definido 

pela Lei 9.610 de 1998, em seu Art. 11, como sendo a pessoa física criadora de obra literária, 

artística ou científica – é marcado por uma destacada dualidade. Para determinados 

ordenamentos, como o estadunidense, somente seria percebido o âmbito material da 

propriedade intelectual, caracterizado pelo direito de Copyright; para outros, entretanto, como 

o alemão, entende-se que o elemento pessoal prevalece de tal forma que não se pode alienar 

nem sequer os direitos patrimoniais, só abertos à licença, como afirma Denis Barbosa
10

. 

De acordo com os ensinamentos de Carla Eugênia Caldas Barros, “As 

divergências que dividiram os autores, levando alguns a entendê-lo como uma forma de 

                                            
7
 BARROS, Carla Eugenia Caldas. Manual de Direito da Propriedade Intelectual. Aracaju: Editora Evocati. 

2007, p. 482/483 
8
 BARROS, Carla Eugenia Caldas. Manual de Direito da Propriedade Intelectual. Aracaju: Editora Evocati, 

2007, p. 482 
9
 LISBOA, Roberto Senise. Manual de Direito Civil: Vol. 4 Direitos Reais e Intelectuais. 3. ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2005 
10

 BARBOSA, Denis Borges. Uma Introdução â Propriedade Intelectual. 2. Ed. Disponível em: 

<http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/livros/umaintro2.pdf>. Acesso em: 14 mar. 2014, p. 127 
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direito de propriedade, outros, como direito de personalidade, hoje são contrapontos em favor 

de uma concepção dualista”, visão compartilhada pela doutrina francesa. 

Condensando-se tais pensamentos, dentro da realidade cotidiana brasileira e 

considerando seu ordenamento de forma global, a partir de uma análise principiológica, é 

possível aduzir-se que verdadeiramente existe uma ligação entre autor e obra maior que a 

patrimonial, podendo esta por vezes ser até mesmo considerada subsidiária ao vínculo moral, 

a ser mais profundamente estudado, uma vez que a obra pode existir única e exclusivamente 

para saciar o desejo do espírito do autor, sem quaisquer usos econômicos. 

Ao demonstrar tal dualidade, nem meramente direitos patrimoniais, nem 

exclusivamente direitos morais, os direitos do autor apresentam natureza sui generis, o que 

explica e justifica uma abordagem particularizada. 

 

2.1.1 Características 

 

Como primeira característica do Direito do autor, temos sua incindibilidade, ou 

seja, são unos, indivisíveis, podendo seu titular fazer uso de acordo com seus interesses. 

É preciso ressaltar, entretanto, que apesar de incindível, ele ainda é dual, há ainda 

a presença do direito moral e do patrimonial do criador da obra. 

No aspecto material, a Lei 9.610/98 traz em seu art. 24, um rol não exaustivo 

relativo aos direitos morais do autor: 

Art. 24. São direitos morais do autor: 

I - o de reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da obra; 

II - o de ter seu nome, pseudônimo ou sinal convencional indicado ou anunciado, 

como sendo o do autor, na utilização de sua obra; 

III - o de conservar a obra inédita; 

IV - o de assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modificações ou à 

prática de atos que, de qualquer forma, possam prejudicá-la ou atingi-lo, como autor, 

em sua reputação ou honra; 

V - o de modificar a obra, antes ou depois de utilizada; 

VI - o de retirar de circulação a obra ou de suspender qualquer forma de utilização já 

autorizada, quando a circulação ou utilização implicarem afronta à sua reputação e 

imagem; 

VII - o de ter acesso a exemplar único e raro da obra, quando se encontre 

legitimamente em poder de outrem, para o fim de, por meio de processo fotográfico 

ou assemelhado, ou audiovisual, preservar sua memória, de forma que cause o 

menor inconveniente possível a seu detentor, que, em todo caso, será indenizado de 

qualquer dano ou prejuízo que lhe seja causado. 

§ 1º Por morte do autor, transmitem-se a seus sucessores os direitos a que se referem 

os incisos I a IV. 

§ 2º Compete ao Estado a defesa da integridade e autoria da obra caída em domínio 

público. 

§ 3º Nos casos dos incisos V e VI, ressalvam-se as prévias indenizações a terceiros, 

quando couberem. 
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Além desses, há ainda os que se assemelham a direitos personalíssimos, de acordo 

com Roberto Senise Lisboa, que afirma que: 

Os direitos morais do autor são, à semelhança dos demais direitos personalíssimos: a 

originariedade, a oponibilidade erga omnes, a extrapatrimonialidade, a 

indisponibilidade ou irrenunciabilidade, a intransmissibilidade, a 

incomunicabilidade, a impenhorabilidade e a imprescritibilidade [...], a paternidade, 

o nome, a integridade, a exclusividade, o inédito, a retirada de circulação, a 

modificação e a preservação da memória da obra. 
11

 

 

Desta forma, pode-se apreender-se ainda outra característica relativa ao direito 

autoral: a Perpetuidade do vínculo moral entre autor e obra. Tal característica trata da 

conexão indissolúvel entre autor e obra por toda a eternidade. É necessário ter em mente que, 

apesar da cessação do direito de proteção do autor, o vínculo de autoria jamais poderá vir a 

ser rompido, não se exaurindo a autoria com o curso do tempo, de forma que, por mais que 

eventualmente determinada obra passe a ser vista como ‘de domínio público’ sua conexão 

com o autor jamais cessará. 

Não se pode confundir a perpetuidade da vinculação moral com a limitação 

temporal dos direitos, a ser posteriormente apontada. 

No âmbito patrimonial, a referida Lei trás, em seu art. 28, o ditame: “Cabe ao 

autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica.”, 

demonstrando uma nova característica do direito autoral: a exclusividade. 

Com tal artigo, apreende-se que os direitos pecuniários relativos à obra são de 

exclusividade do autor, constituindo um verdadeiro monopólio, podendo este usar e dispor de 

sua obra como bem entender, ou seja, não utilizar-se de sua faceta economicamente, 

explorável, explorá-la de forma exclusiva, impedir terceiros de fazerem uso de sua obra ou 

mesmo abrir sua exploração econômica a terceiros, nos termos do art. 29 da Lei 9.610/98, que 

reza: 

Art. 29. Depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra, por 

quaisquer modalidades, tais como: 

I - a reprodução parcial ou integral; 

II - a edição; 

III - a adaptação, o arranjo musical e quaisquer outras transformações; 

IV - a tradução para qualquer idioma; 

V - a inclusão em fonograma ou produção audiovisual; 

VI - a distribuição, quando não intrínseca ao contrato firmado pelo autor com 

terceiros para uso ou exploração da obra; 

VII - a distribuição para oferta de obras ou produções mediante cabo, fibra ótica, 

satélite, ondas ou qualquer outro sistema que permita ao usuário realizar a seleção da 

obra ou produção para percebê-la em um tempo e lugar previamente determinados 

                                            
11

 LISBOA, Roberto Senise. Manual de Direito Civil: Vol. 4 Direitos Reais e Intelectuais. 3. ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2005, p. 502 
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por quem formula a demanda, e nos casos em que o acesso às obras ou produções se 

faça por qualquer sistema que importe em pagamento pelo usuário; 

VIII - a utilização, direta ou indireta, da obra literária, artística ou científica, 

mediante: 

a) representação, recitação ou declamação; 

b) execução musical; 

c) emprego de alto-falante ou de sistemas análogos; 

d) radiodifusão sonora ou televisiva; 

e) captação de transmissão de radiodifusão em locais de freqüência coletiva; 

f) sonorização ambiental; 

g) a exibição audiovisual, cinematográfica ou por processo assemelhado; 

h) emprego de satélites artificiais; 

i) emprego de sistemas óticos, fios telefônicos ou não, cabos de qualquer tipo e 

meios de comunicação similares que venham a ser adotados; 

j) exposição de obras de artes plásticas e figurativas; 

IX - a inclusão em base de dados, o armazenamento em computador, a 

microfilmagem e as demais formas de arquivamento do gênero; 

X - quaisquer outras modalidades de utilização existentes ou que venham a ser 

inventadas. 

 

No sentido de defender tal exclusividade, há decisões de Tribunais nacionais: 

Ementa 

DECISÃO: ACORDAM os integrantes da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de 

Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em negar provimento ao 

recurso. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME CONTRA A 

PROPRIEDADE INTELECTUAL - VENDA COM O INTUITO DE OBTENÇÃO 

DE LUCRO, SEM DEVIDA AUTORIZAÇÃO LEGAL - ART.184, §2º, DO 

CÓDIGO PENAL - SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA - RECURSO DA 

DEFESA - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO, ALEGANDO QUE OS OBJETOS NÃO 

ESTAVAM NA POSSE DA ACUSADA - O BOX ONDE AS MÍDIAS FORAM 

APREENDIDAS ERA DE PROPRIEDADE DA RÉ - MATERIALIDADE E 

AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - TODOS OS DEPOIMENTOS 

AFIRMAM QUE A ACUSADA VENDIA CDS EM SUA LOJA - IMPOSSÍVEL 

SUA ABSOLVIÇÃO - PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO 

LEGAL - NÃO ACOLHIMENTO, VISTO QUE O D. JUIZO ‘A QUO’ 

FUNDAMENTOU O AUMENTO NA FORMA DA LEI - SENTENÇA MANTIDA 

- RECURSO NÃO PROVIDO."1. A proteção à propriedade intelectual está prevista 

no artigo 5º, inciso XXVII, da Constituição Federal, e tratando-se de uma garantia 

constitucional importante, deve ser protegida pelo direito penal. (...)".
12

 
13

 

 

É importante considerar-se ainda as restrições e exceções à exclusividade da obra, 

das quais é possível listar: 

                                            
12

 TJPR.4ªC.Crim. AC 833.839-8. Rel. Antônio Martelozzo. Publ.: 01/06/2012 
13

 Texto Integral – Anexo I 
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a) Exceção do Uso Privado: que vem baseada na não interferência do autor na 

privacidade do indivíduo adquirente da obra em sua utilização privada da mesma, com 

a ressalva estabelecida pelo Art. 37 da Lei 9.610/1998: 

A aquisição do original de uma obra, ou de exemplar, não confere ao adquirente 

qualquer dos direitos patrimoniais do autor, salvo convenção em contrário entre 

as partes e os casos previstos nesta Lei 

 

b) Exceção do Uso de Citação: que restringe o direito autoral para determinados 

propósitos, como especificado já na Convenção de Berna:  

Artigo 10 

São lícitas as citações tiradas de uma obra já licitamente tornada acessível ao 

público, com a condição de que sejam conformes aos bons usos e na medida 

justificada pela finalidade a ser atingida, inclusive as citações de artigos de 

jornais e coleções periódicas sob forma de resumos de imprensa 

 

1) Exceção do Uso pela Imprensa: que libera a utilização e reprodução por parte da 

imprensa relativamente a assuntos atuais; 

2) Exceção para Ensino ou Propósito Científico: que desconsidera em parte o direito 

autoral uma vez que é inevitável a utilização de trabalhos de terceiros no processo de 

ensino e pesquisa, tal como se dá no presente trabalho; 

3) Exceção para Biblioteca e Arquivo: o que permite que bibliotecas, arquivos, museus, 

e outros estabelecimentos educacionais com acesso público, façam cópias de obras 

para preservação, pesquisa ou outros propósitos, além de ser virtualmente impossível 

requerer consentimento do autor para cada empréstimo eventualmente feito; 

4) Exceção de Uso para Incapacitados: ainda não prevista no Brasil, mas já presente 

em muitas legislações, como as diretrizes da União Européia, permitindo utilização, 

sem fins lucrativos, de maneira diretamente relacionada com a incapacidade. Nos 

termos da Diretiva 2001/29/EC do Parlamento Europeu, aos Estados membros deve 

ser dada a opção de prover determinadas exceções ou limitações em casos como para 

uso de pessoas com deficiências.
14

 
15

 

5) Paródia: é permitido o uso de obras alheias com o objetivo de paródia, caricatura ou 

pastiche. 

Quanto aos atributos da faceta patrimonial do direito a propriedade, Roberto 

Senise Lisboa ensina ainda que: 

São Características dos direitos patrimoniais do autor: 

A transmissibilidade, o que possibilita ao autor a celebração de contratos em face da 

utilização econômica da obra; 
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 (34) Member States should be given the option of providing for certain exceptions or limitations for cases such 

as […] for use by people with disabilities … 
15

 COMUNIDADE EUROPÉIA. Diretiva nº 2001/29/EC, de 22 de maio de 2001. Directive 2001/29/ec On The 

Harmonisation Of Certain Aspects Of Copyright And Related Rights In The Information Society. 

Bruxelas, Disponível em: <http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:167:0010:0019:EN:PDF>. Acesso em: 17 mar. 2014. 
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A temporariedade, pois os direitos patrimoniais do autor podem ser objeto de 

disposição contratual por determinado período de tempo; 

A equiparação aos bens móveis, por determinação legal dos direitos patrimoniais do 

autor; 

A penhorabilidade, submetendo-se os direitos patrimoniais do autor à decisão 

judicial de contrição no curso da execução ou de outro processo, para a satisfação 

dos interesses do credor, em dada obrigação não cumprida no tempo, modo ou local 

ajustados; 

A prescritibilidade, isto é, perda do direito de ação judicial pelo decurso do tempo, 

para reclamar eventuais direitos patrimoniais; 

A independência dos direitos patrimoniais entre si (princípio da divisibilidade dos 

direitos patrimoniais do autor), podendo o criador intelectual se utilizar de cada um 

deles conforme lhe aprouver, celebrando contratos com diversas pessoas; 

A disponibilidade, pois o autor pode renunciar delas a qualquer tempo. 

 

Nas características apontadas pelo autor, bem como no art. 7º da Convenção de 

Berna, anteriormente citado, pode-se perceber a característica da limitação temporal dos 

direitos patrimoniais do autor, ou seja, diferentemente do vínculo do autor com a obra, a 

proteção do direito patrimonial do autor sofre limitação temporal, bem como há limitação 

prescricional para a propositura de ação. 

Este último, entretanto, tem sido alvo de debates acadêmicos, uma vez que 

presentemente tem-se como incerto tal prazo prescricional. Segundo Álvaro Loureiro 

Oliveira: 

A matéria ficou sem qualquer regulamentação específica, dando margem a três 

interpretações diversas. Pode-se, por exemplo, buscar socorro na norma geral do 

Código Civil, que, em seu artigo 179 c/c artigo 177, prevê prazo de 20 anos. Há 

ainda a tese que separa os direitos morais de autor dos patrimoniais de autor e 

considera duas ofensas distintas. Enquanto será imprescritível o prazo para ofensa 

aos direitos morais, no que tange os direitos patrimoniais deverão ser observados os 

prazos de 10 ou 15, dependendo da situação, conforme dispõem os artigos 177 e 179 

do citado Código Civil. 

Por outro lado, a se valer da tese que considera em vigor o prazo determinado pelo 

artigo 178, § 10.º, inciso VII, o prazo prescricional será de cinco anos, contados da 

data da violação. Esta tese, ao que parece, tende a prevalecer, embora traga solução 

mais simplista ao problema, descartando a grande inovação proposta pelo legislador 

no vetado artigo 111, que disciplinava a contagem do prazo a partir da ciência do 

ilícito por parte do titular dos direitos.  

 

Tal situação de incerteza se mostra uma descabida falta de zelo por parte do 

legislador, passível de gerar grande insegurança jurídica em sua aplicação prática, uma vez 

que tal tema, a limitação temporal, é de extrema necessidade para o estudo e aplicação do 

direito. 

 

2.2 Propriedade Intelectual e Direito Autoral na Internet 

 

Fruto de uma crescente evolução tecnológica e informativa, a qual teve seu início 

aproximado na metade do Séc XX, bem como o barateamento e acesso a novas tecnologias e 
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equipamentos, os computadores passaram a fazer parte do cotidiano da maioria das pessoas 

em escala global, conectando-as por meio da internet - ferramenta essencial para 

compartilhamento de dados – na divulgação de produtos e comunicação instantânea. 

A Internet em si, de forma simplificada, pode ser definida como uma estrutura 

global para transmissão de dados em tempo real, dados esses de qualquer ordem, numa escala 

nunca anteriormente vista e em crescente velocidade, tornando o ‘tempo real’ cada vez mais 

instantâneo, constituindo um lugar virtual sem fronteiras físicas nem correlação com o espaço 

geográfico, marcado pela ubiqüidade. 

Diante de tal inovação, e em face de sua amplitude, o Direito viu-se tentando 

adaptar-se e acomodar-se a essa nova realidade que, já em sua gênese, gerou embate de duas 

correntes de pensamento extremamente divergentes, segundo ensina J. Oliveira Ascensão: 

Por um lado, os apóstolos das novas tecnologias conceberam a internet como um 

espaço livre do Direito. As regras da terra não chegavam ao ciberespaço. Isto foi 

favorecido por a internet se ter desenvolvido inicialmente como uma rede 

desinteressada, veículo de diálogo de universitários e cientistas, que não queriam 

admitir empecilhos jurídicos na sua comunicação.  

Outra foi a posição dos profissionais do Direito Intelectual, muito particularmente 

das entidades de gestão coletiva de direitos de autor ou conexos. Sustentaram que o 

meio ou veículo em causa nada alterava com respeito à utilização de obras ou 

prestações protegidas. O Direito existente seria aplicável tal qual, porque fora já 

estruturado para abranger os meios de exploração que futuramente surgissem. A 

internet era apenas um veículo, sujeito ao Direito vigente como qualquer outro.
16

 

 

Ao levar-se em consideração a amplitude do alcance da internet e resguardando o 

interesse de proteção dos diversos dados e bem imateriais, divulgados nesta, mostra-se mais 

interessante a nós e à coletividade a segunda corrente de pensamento exposta pelo autor – o 

que se percebe de tal forma que atualmente é impensável o uso da rede sem qualquer 

regulação, diante das inúmeras possibilidades de maus usos, demonstradas pelo pensamento 

de Denis Barbosa, que afirma que a Internet seria também: 

a) Um veículo de expressão, donde surgem questões de liberdade e de 

regulação da palavra – pornografia, difamação, injúria, etc. (Caso 

canadense de site da Califórnia, anti judeu) 

b) Um meio de fixação de obra, donde surgem grandes problemas de 

direito autoral 

c) Um espaço de “liberdade”, em conflito ideológico com todas as formas 

convencionais de propriedade intelectual 

d) Um meio de realização de negócios jurídicos, a ser regulado pelos 

órgãos estatais (p. ex., quanto à colocação de títulos) 

e) Idem, a ser inspecionado pelos órgãos de repressão ao crime 

(jogo,prostituição, fraude, etc) 

                                            
16
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f) Um espaço de omnipresença, sujeito às questões de Direito 

Internacional Privado e de Processo Civil 

g) Um espaço de livre acesso, com seus problemas próprios (spamming.) 
17

 
 

Voltando-se o foco do estudo para a Propriedade Intelectual e para a absoluta 

necessidade de regulação de seu uso e propagação na internet, temos no caput do art. 7º da Lei 

9610/98 a determinação de que são obras intelectuais protegidas as criações do espírito, 

expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, 

conhecido ou que se invente no futuro [...]. (Grifo nosso) 

Essa proteção, entretanto, se mostra um dos maiores desafios dos tempos atuais 

uma vez que as obras são divulgadas e transmitidas com grande facilidade, permitindo uma 

maior rapidez, mas que em muitos casos, pode dificultar o rastreamento a obra reduzida a 

dados, tornando-se permissiva a desrespeito aos direitos dos seus titulares, desafiando os 

atuais métodos de proteção dos direitos autorais. 

Segundo a reflexão de Manoel J. Pereira dos Santos: 

O meio informático e a digitalização trouxeram como consequência um fenômeno 

que se denominou de desmaterialização das criações intelectuais. Com efeito, os 

suportes convencionais da informação (impressos, magnéticos, fato-sensíveis, etc.) 

perderam muito de sua importância para os suportes digitais. Portanto, além da 

fixação da obra em suporte tangível, o direito passou a se preocupar com a fixação 

em suporte intangível. É o que prevê o art. 7º. Da Lei 9.610/98, a Lei Brasileira de 

Direitos Autorais (2001, p. 140) 
18

 

 

Neste sentido ainda, Marcos Wachowicz e Luis Alexandre Carta Winter apontam 

ainda que: 

O desenvolvimento atual e a difusão da tecnologia da informação na Sociedade 

Informacional acarretam um impacto ambivalente na proteção dos direitos autorais, 

que podem ser mensurados por vários aspectos:  

a) o primeiro é que esta tecnologia digital proporciona a expansão da reprodução de 

obras não autorizadas;  

b) em segundo, permite por meio de mecanismos tecnológicos limitar estas 

reproduções;  

c) e, por último, a mesma tecnologia digital oferece o livre acesso e uso das 

informações que circulam pela rede. 

O Direito Autoral é respeitado dentro do Estado de Direito estando elencado entre os 

Direitos Fundamentais do cidadão e igualmente reconhecido na Declaração dos 

Direitos do Homem no rol dos Direitos Humanos. 
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Por outro lado, a liberdade de acesso à informação é direito fundamental no Estado 

brasileiro e, como tal, também é reconhecido na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos.
19

 

 

Os autores indicam corretamente o problema de cunho teórico mais marcante a ser 

enfrentado concernente à propriedade intelectual e aos direitos autorais quando divulgados na 

internet: o paradoxal embate entre os direitos constitucionalmente garantidos ao Direito 

Autoral e ao acesso a Cultura e Informação. 

Deve-se notar ainda que, além de procurar um equilíbrio entre as garantias 

citadas, é preciso que haja ainda a observação do atingimento da função social da propriedade 

divulgada na internet. 

Em seu estudo, Eduardo Pires e Jorge R. Reis refletem: 

O direito de autor, assim como os demais institutos de direito, nasce, atualmente, 

umbilicalmente ligado à sua função social, não mais atribuindo, ao seu titular, 

direito absoluto.   

Há necessidade, portanto, de compor de forma eqüitativa os interesses públicos e 

privados aparentemente colidentes. Aparentemente colidentes, porque na realidade 

os interesses são comuns porque há o interesse privado do autor em publicar e ver 

sua obra sendo conhecida e adquirida por todos e, ao mesmo tempo, há o interesse 

público de maior acesso à obra.  

[...] 

Em verdade, com base dos direitos de acesso à informação, a educação e cultura, se 

a utilização de um bem intelectual tiver fins educacionais ou culturais, sem intuito 

de lucro, é possível afirmar que nem mesmo um ilícito cível se estará cometendo, 

[...] e, que consequentemente, levará a inserir estas formas de utilização como 

pertencente ao âmbito do que se entende por função social do direito de autor.
20

  

 

Nas palavras de Bruna Hundertmarch e Isabel Christine De Gregori: 

[...] A tutela dos direitos autorais deve servir como um instrumento de incentivo para o 

autor para que o mesmo continue contribuindo com a evolução da sociedade. Entretanto, 

não se pode olvidar que esta proteção deve ocorrer em harmonia com os direitos 

fundamentais que visam a tutela dos interesses sociais, como o direito ao acesso à 

informação e o direito à cultura.
21

  

 

Ou seja, os autores exortam a um sopesamento principiológico, protegendo 

simultaneamente o direito do autor e o da coletividade, evitando um garantismo exacerbado e 

desinteressante para ambos.  
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3 ASPECTOS CRIMINAIS DA VIOLAÇÃO DOS DIREITOS AUTORAIS 

 

A Internet se apresenta como uma das maiores ferramentas de transmissão de 

dados e informações da atualidade. Deve-se considerar, entretanto, que sua utilização - assim 

como a de tantos outros inventos como a pólvora ou a eletricidade - nem sempre é praticada 

com bons intuitos, causando uma enorme quantidade de crimes.  

Pesquisas demonstram um crescimento exponencial na quantidade de usuários. 

Enquanto no ano 2000 contabilizava-se 360.985.492 usuários em nível mundial, as pesquisas 

mais recentes apontam 2.405.518.376 usuários
22

, sendo destes, 166.987 localizados no Brasil, 

segundo pesquisa do IBGE
23

. Em meio a estes usuários, muitos veem ambiente propício para 

o cometimento de delitos, aproveitando-se de características básicas da internet, tais como: 

1) A quantidade absurda de usuários, conforme demonstrado pelas pesquisas; 

2) A velocidade da renovação e da desatualização das tecnologias empregadas; 

3) A recepção dos mais diversos formatos de informação, uma vez que imagens, 

sons e textos podem ser reduzidos a dados e transmitidos; 

4) A estrutura descentralizada e não hierarquizada da rede, que gera uma 

dificuldade de criação e manutenção de órgãos de controle centralizado; 

5) A dificuldade de rastreamento do agente, uma vez que tal controle se dá 

primordialmente através de um IP (Internet Protocol), espécie de numeração de 

identificação do usuário e de sua máquina na internet, que é passível de ser 

alterado ou tronado confidencial, ou mesmo apagado, facilitando o anonimato, 

entre outros. 

Pode-se ver o reflexo de tal conduta, na visão de Emeline Piva Pinheiro: 

O ambiente virtual da Internet, por proporcional um sentimento de liberdade plena, 

possibilitando o anonimato (que no Brasil é vedado pela Constituição Federal, em 

seu artigo 5º, inciso IV) e oferecendo um mundo sem fronteiras, possibilita a prática 

e crimes complexos, que exigem uma solução rápida e especializada, pois o aumento 

desses crimes é diretamente proporcional aos avanços da tecnologia.
24
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Segundo o pensamento de Mauro Marcelo de Lima e Silva: 

O Cyberspace conta hoje com mais de 100 milhões de pessoas conectadas em mais 

de 160 países. A absoluta falta de controle, quase anárquica, tem criando espaços 

exclusivamente para a disseminação de atividade criminosa. (...) A sociedade tem 

que ter em mente que o crime sempre, sempre está um passo a frente da polícia, e o 

que define se essa polícia é eficiente, ou não, é a distância desse passo, o chamado 

"gap" entre o crime e a polícia. Para diminuir esse gap, a palavra de ordem é se 

preparar e antecipar, e no caso da investigação de crimes digitais devemos 

maximizar a cooperação entre as polícias nacionais e internacionais, preparando e 

treinando policiais com novas técnicas de investigação, que devem agir rápido como 

a era digital exige.
25

 

 

Inicialmente, é preciso abordar a questão da classificação dos delitos, uma vez que 

o termo ‘crimes digitais’ pode abranger uma enorme gama de condutas ilícitas, da incitação 

ao crime, à transferência ilegal de dados, da participação em suicídio à pedofilia, da violação 

dos direitos autorais aos vírus. 

A própria nomenclatura se apresenta de forma confusa e limitada, uma vez que 

ainda hoje se fala de ‘crimes de computador’, confundindo-se o meio com o agente, sendo 

mais próximo de real propriedade falar-se em delito cibernético ou telemático para identificar 

as infrações que atinjam redes de computadores ou a própria Internet ou que sejam praticados 

por essas vias. 

Segundo a classificação de Ulrich Sieber
26

, pode-se aduzir que os ilícitos 

telemáticos seriam subdivididos em: 

1) Violação de Privacidade 

2) Crimes Econômicos 

a) Hacking 

b) Espionagem 

c) Pirataria de Software e outras piratarias 

d) Sabotagem e Extorsão 

e) Fraude 
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3) Conteúdos ilegais e nocivos 

4) Outras Ofensas 

a) Contra a Vida 

b) De Crime Organizado 

c) “Guerra Eletrônica” 

De outra forma, pela classificação de Martine Briat
27

, tem-se: 

1) Manipulação de dados e/ou programas a fim de cometer infração já prevista 

pelas incriminações tradicionais; 

2) Falsificação de dados ou programas; 

3) Deterioração de dados e de programas e entrave à sua utilização; 

4) Divulgação, utilização ou reprodução ilícitas de dados ou de programas; 

5) Uso não autorizado de sistemas de informática; 

6) Acesso não autorizado a sistemas de informática 

Na visão de Mark Jaeger
28

, tem-se ainda, uma classificação, na qual o próprio 

autor admite que suas subdivisões podem vir a misturar-se: 

1) Atentados à vida provada; 

2) Fraudes propriamente tidas 

a) Fraude no nível de matéria corporal, ou hardware; 

b) Fraude no nível de input; 

c) Fraude no nível de tratamento; 

d) Fraude no nível de output 

Do estudo de Ivette Senise Ferreira
29

, aduz-se: 

1) Atos dirigidos contra um sistema de informática 

a) Atos contra o computador 
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b) Atos contra os dados ou programas do computador 

2) Atos cometidos por intermédio de um sistema de informática 

a) Infrações contra o patrimônio 

b) Infrações contra a liberdade individual 

c) Infrações contra propriedade imaterial 

E para Marcelo Xavier de Freitas Crespo
30

, tem-se: 

1) Crimes digitais próprios 

2) Crimes digitais impróprios 

Dos sistemas demonstrados, parece mais plausível a adoção didática do sistema 

proposto por Marcelo Xavier de Freitas Crespo
31

 que, mesmo mostrando-se menos complexo 

e técnico que outros sistemas apresentados, demonstra maior valor didático e acadêmico, 

abrangendo de melhor forma os possíveis delitos, uma vez que considera tanto investidas 

contra os dados e programas, quando o fim do delito é o sistema telemático acessado através 

de computadores e sistemas informáticos, ou seja, crimes digitais próprios; quanto as que são 

praticadas por intermédio de um sistema informático, através do qual o sistema é utilizado tão 

somente como meio para o atingimento de um crime comum, que poderia perfeitamente ser 

executado através de outros meios, sendo estes os crimes digitais impróprios. 

Diferentemente de alguns sistemas anteriores, o sistema composto por Crespo não 

considera os delitos contra o computador em si - em sentido estrito, o próprio hardware - 

como crime digital, mas como crime comum, não havendo nexo causal direto de forma a 

considerar crime contra o objeto computador como crime digital. Semelhante seria dizer que o 

furto de um smartphone, modelo de telefone móvel com acesso a internet, poderia ser 

classificado como crime digital. 

É preciso considerar  ainda que, enquanto alguns desses delitos são normatizados 

pelos regulamentos brasileiros, outros tantos se mostram como formas delituosas 

completamente novas, havendo uma necessidade constante de atualização da legislação 

nacional no sentido de integrar as novas condutas ao sistema jurídico-legislativo brasileiro.  

Nesse ínterim, o sistema legislativo nacional tem tentado – e falhado em – 

acompanhar as evoluções através da propositura e aprovação de novas normas, tais como as 
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Leis n 12.735 e 12.737, também conhecidas como “Lei Azeredo” e “Lei Carolina 

Dieckmann”, no sentido de trazer inovações às antigas leis que tratavam sobre o tema, bem 

como dispor sobre novos tipos e condutas. Tal atitude demonstra um início de conscientização 

sobre o tema, apesar de ainda se mostrar vaga e relativamente ineficaz em relação à 

enormidade do sistema que tenta controlar. 

 

3.1 Principais Crimes 

 

Conforme o exposto, a internet se apresenta como ambiente propício para o 

cometimento de crimes devido a suas características singulares e intrínsecas, além da 

dificuldade para seu monitoramento e regulação. Dentro desse ambiente de amplitude sem 

paralelos, malfeitores encontram margem para praticar uma enorme gama de delitos. 

Seria de se pensar que o bem jurídico a ser tutelado com a fiscalização digital 

abrangeriam somente crimes relativos a dados e informações, mas não é tão somente isso. 

Como demonstrado pela classificação de Crespo, essa é somente uma das facetas da 

criminologia digital. 

Na realidade, os crimes de possível cometimento digital abrangem uma gama 

absurda de condutas, atingindo bens jurídicos das mais diversas espécies, de diferentes 

formas. É possível perceber-se o cometimento de crimes contra o patrimônio, contra a honra, 

contra as liberdades individuais, contra a propriedade imaterial e mesmo contra a vida, entre 

tantos outros. 

Dentre os cybercrimes mais comuns, tem-se: 

1) Racismo; 

2) Furto; 

3) Estelionato; 

4) Pornografia Infantil; 

5) Crimes contra a Honra; 

6) Ameaça; 

7) Interceptação de Dados; 

8) Crimes contra a Inviolabilidade dos Segredos e Correspondências; 

9) Instigação ao suicídio; 

10) ‘Pirataria’ 
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Todas essas violações são igualmente merecedoras de estudo aprofundado, mas, 

tendo em vista aspectos práticos, o presente trabalho ater-se-á aos crimes cibernéticos ligados 

a Propriedade Intelectual Imagética. 

Provavelmente o mais comum dos crimes contra a propriedade intelectual é a 

famosa ‘Pirataria’, um dos crimes mais endêmicos do Brasil, presente no cotidiano de todas as 

capitais brasileiras e na esmagadora maioria das cidades de grande e médio porte do país. 

Estima-se que, no ano de 2013, quase 24 bilhões de reais tenham sido gastos no consumo de 

produtos piratas no país
32

. Segundo notícia: 

 

O comércio total de software pirata chega a liderar as vendas do setor. No ano 

passado, os falsificadores faturaram R$ 2,8 bilhões, contra R$ 2,5 bilhões do 

mercado legal. A venda de perfumes aparece na sequência, com gastos de R$ 2,4 

bilhões, ou 97,5% dos R$ 2,5 bilhões movimentados pela formalidade. Em seguida, 

figuram os consoles de videogame: entre janeiro e dezembro do ano passado, o 

brasileiro gastou R$ 488 milhões em lojas ilegais, contra R$ 814 milhões 

desembolsados em aparelhos originais (60%).
33

 

 

O que é conhecido como “crime de pirataria” é, na verdade, a prática de condutas 

que incidem em não um, mas dois possíveis tipos penais diferentes.  

O primeiro deles é a Violação de Direito Autoral, presente no art. 184 do Código 

Penal Brasileiro: 

Violação de Direito Autoral 
Art. 184 - Violar direitos de autor e os que lhe são conexos:  

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.  

§ 1º - Se a violação consistir em reprodução total ou parcial, com intuito de lucro 

direto ou indireto, por qualquer meio ou processo, de obra intelectual, interpretação, 

execução ou fonograma, sem autorização expressa do autor, do artista intérprete ou 

executante, do produtor, conforme o caso, ou de quem os represente:  

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.  

§ 2º - Na mesma pena do § 1º incorre quem, com o intuito de lucro direto ou 

indireto, distribui, vende, expõe à venda, aluga, introduz no País, adquire, oculta, 

tem em depósito, original ou cópia de obra intelectual ou fonograma reproduzido 

com violação do direito de autor, do direito de artista intérprete ou executante ou do 

direito do produtor de fonograma, ou, ainda, aluga original ou cópia de obra 

intelectual ou fonograma, sem a expressa autorização dos titulares dos direitos ou de 

quem os represente.  

§ 3º - Se a violação consistir no oferecimento ao público, mediante cabo, fibra ótica, 

satélite, ondas ou qualquer outro sistema que permita ao usuário realizar a seleção da 
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obra ou produção para recebê-la em um tempo e lugar previamente determinados 

por quem formula a demanda, com intuito de lucro, direto ou indireto, sem 

autorização expressa, conforme o caso, do autor, do artista intérprete ou executante, 

do produtor de fonograma, ou de quem os represente:  

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. 

§ 4º O disposto nos §§ 1º, 2º e 3º não se aplica quando se tratar de exceção ou 

limitação ao direito de autor ou os que lhe são conexos, em conformidade com o 

previsto na Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, nem a cópia de obra intelectual 

ou fonograma, em um só exemplar, para uso privado do copista, sem intuito de lucro 

direto ou indireto.  
 

Perceba-se que o núcleo de tal crime é violar, ou seja, de qualquer forma infringir, 

transgredir ou ofender direito do Autor. Segundo o pensamento de Guilherme de Souza 

Nucci: 

A transgressão ao direito autoral pode dar-se de várias formas, desde a simples 

reprodução não autorizada de um livro por fotocópias até a comercialização de obras 

originais, sem a permissão do autor. Uma das mais conhecidas formas de violação 

do direito do autor é o plágio, que significa tanto assinar sua obra como alheia, como 

também imitar o que outra pessoa produziu. O plágio pode dar-se de maneira total 

(copiar ou assinar sua obra como terceiro) ou parcial (copiar ou dar como seus 

apenas trechos da obra do autor).
34

 

 

É premente, entretanto perceber que, em seu § 4º, o referido ditame salvaguarda as 

exceções à exclusividade da obra, de forma a proteger o interesse público. 

Rogério Greco afirma ser crime plurissubsistente, admitindo-se tentativa
35

 e 

esclarece Ney Moura Teles, que o momento consumativo acontece na transgressão do direito 

autoral, cabendo ao intérprete observar em que consiste exatamente a violação para definir o 

instante da violação, que ocorre, por exemplo, com a exposição pública de uma pintura.
36

 

Tal crime é ainda classificado como comum em relação ao sujeito ativo, uma vez 

que qualquer pessoa pode executar o cometimento de tal conduta, mas seu sujeito passivo é 

próprio, uma vez que somente pode ser cometido contra Autor de obra; comissivo, por parte 

do agente e inadmite modalidade de natureza culposa. 

A pena relativa a tal infração é, entretanto, extremamente pequena – detenção de 3 

(três) meses a 1 (um) ou multa – sendo impossível sua cumulação, de acordo coma redação do 

caput do artigo, mostrando-se uma punição ineficaz no sentido de desencorajar a conduta 

reprovável, de forma que o crime se difunde e permeia cada vez mais a sociedade brasileira. 

Há ainda a questão de o tipo trazido no caput ser processado por Ação Penal Privada, através 

de apresentação de queixa-crime. 
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Verifica-se divergências nos tribunais nacionais quando da análise de casos deste 

tipo tanto como Violação do Direito Autoral como por Pirataria per si. 

 

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE 

VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. VENDA DE CD'S "PIRATAS". 

ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA POR FORÇA DO PRINCÍPIO 

DA ADEQUAÇÃO SOCIAL. IMPROCEDÊNCIA. NORMA INCRIMINADORA 

EM PLENA VIGÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I - A conduta do paciente 

amolda-se perfeitamente ao tipo penal previsto no art. 184, § 2º, do Código Penal. II 

- Não ilide a incidência da norma incriminadora a circunstância de que a sociedade 

alegadamente aceita e até estimula a prática do delito ao adquirir os produtos objeto 

originados de contrafação. III - Não se pode considerar socialmente tolerável uma 

conduta que causa enormes prejuízos ao Fisco pela burla do pagamento de impostos, 

à indústria fonográfica nacional e aos comerciantes regularmente estabelecidos. IV - 

Ordem denegada.
37

 
38

 (Grifo nosso) 

 

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS 

CORPUS. DECISÃO RECORRIDA EM CONFRONTO COM 

JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. OFENSA AO ART. 184, § 2°, DO CP. 

OCORRÊNCIA. COMPRA E VENDA DE CD'S E DVD'S "PIRATAS". 

ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO 

SOCIAL E DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO 

REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 

1. A jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido 

de considerar típica, formal e materialmente, a conduta prevista no artigo 184, § 2º, 

do Código Penal, afastando, assim, a aplicação dos princípios da adequação social e 

da insignificância. 

2. Agravo regimental a que se nega provimento.
39
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 (Grifo nosso) 

 

A segunda lei a dar arcabouço jurídico ao ‘crime de pirataria’ é a Lei nº 9.609, de 

19 de fevereiro de 1998, ou Lei do Direito do Autor de Programa de Computador (software), 

similar ao ditame anterior, mas desta vez mais específico, tratando de forma pontual a questão 

de conceituação, proteção relativamente a programas de computador e, em seu art. 12, 

tipificando condutas voltadas diretamente para a violação dos direitos autorais ligados a 

softwares, saber: 

 Art. 12. Violar direitos de autor de programa de computador: 

        Pena - Detenção de seis meses a dois anos ou multa. 

        § 1º Se a violação consistir na reprodução, por qualquer meio, de programa de 

computador, no todo ou em parte, para fins de comércio, sem autorização expressa 

do autor ou de quem o represente: 

        Pena - Reclusão de um a quatro anos e multa. 

        § 2º Na mesma pena do parágrafo anterior incorre quem vende, expõe à venda, 

introduz no País, adquire, oculta ou tem em depósito, para fins de comércio, original 

ou cópia de programa de computador, produzido com violação de direito autoral. 
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        § 3º Nos crimes previstos neste artigo, somente se procede mediante queixa, 

salvo: 

        I - quando praticados em prejuízo de entidade de direito público, autarquia, 

empresa pública, sociedade de economia mista ou fundação instituída pelo poder 

público; 

        II - 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. 

        § 4º No caso do inciso II do parágrafo anterior, a exigibilidade do tributo, ou 

contribuição social e qualquer acessório, processar-se-á independentemente de 

representação. 

 

De forma semelhante ao tipo previamente estudado, o crime tipificado pela Lei do 

Direito do Autor de Programa de Computador, é também crime comum em relação ao sujeito 

ativo, mas próprio quanto ao sujeito passivo, somente podendo ser cometido contra Autor de 

software. É comissivo, por parte do agente e tampouco admite modalidade de natureza 

culposa. 

Vistos os dois principais delitos relacionados à propriedade intelectual digital, há 

ainda a possibilidade de se enquadrar como crime de Apropriação Indébita. O Código Penal 

brasileiro define: 

Apropriação Indébita 

Art. 168 - Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção: 

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. 

§ 1º - A pena é aumentada de um terço, quando o agente recebeu a coisa: 

I - em depósito necessário; 

II - na qualidade de tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro 

ou depositário judicial; 

III - em razão de ofício, emprego ou profissão. (Grifo nosso) 

 

De acordo com o ensinamento de Guilherme de Souza Nucci,
41

 a intenção do 

legislador é proteger tanto a propriedade quanto a posse. É preciso, entretanto, refletir: o que 

configura a posse na internet? 

No Direito tradicional, o CC brasileiro explica, acerca de posse e detenção: 

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno 

ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. 

 

Art. 1.198. Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de 

dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de 

ordens ou instruções suas. 

Parágrafo único. Aquele que começou a comportar-se do modo como prescreve 

este artigo, em relação ao bem e à outra pessoa, presume-se detentor, até que prove o 

contrário. 

 

Rogério Greco explana que: 

... Será de extrema importância, para efeito do crime de apropriação indébita, que se 

chegue â conclusão de que o agente exercia posse ou, pelo menos, que detinha a 

                                            
41

 NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal comentado. 10ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p 

790 



38 

 

coisa alheia móvel, mesmo que em nome de outrem, sendo a característica 

fundamental dessas duas situações o tipo de liberdade que o agente exercia sobre a 

coisa, vale dizer, uma liberdade desvigiada.
42

 
 

A partir da aludida delimitação conceitual, poder-se-ia considerar-se 

absolutamente todos os internautas como possuidores de todo o conteúdo disponibilizado na 

internet, uma vez que os usuários efetivamente exercem um dos poderes inerentes a 

propriedade – usar, gozar, dispor e reaver. Como a própria nomenclatura diz, os usuários de 

internet encontram-se no direito de usar do conteúdo disponibilizado online. 

Além disso, a legislação nacional, através da Lei nº 9610, art. 3º, diz 

expressamente que os direitos autorais reputam-se, para os efeitos legais, bens móveis. 

Desta forma, estariam preenchidos os requisitos existentes – apropriação, coisa 

alheia móvel e posse, através do exercício de um dos poderes relativos à propriedade – para o 

enquadramento de diversas condutas que fazem uso da internet para apropriar-se 

indebitamente da propriedade autoral alheia, permitindo a propositura de ação penal nesse 

sentido.  

Tal consideração apresentaria pesados reflexos na seara penal relativamente aos 

direitos intelectuais. Como visto anteriormente, a pena relativa ao delito de Violação do 

Direito Autoral é muito pequena, detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa, sendo 

estas auto-excludentes, enquanto a de Apropriação Indébita apresenta penalização muito mais 

razoável – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa, desta vez cumulativas. 

Além de apresentar punição mais pesada, admite tentativa e, principalmente, é 

processado através de Ação Penal Pública Incondicionada, demonstrando maior interesse do 

Estado na proteção do direito tutelado, diferentemente da modalidade simples de Violação do 

Direito Autoral, na qual se deve ajuizar Ação Penal Privada na tentativa de se proteger um 

direito. Reconhece-se, entretanto, que, como norma mais geral, tal delito não pode ser 

aplicado enquanto há norma mais específica, sendo necessária uma inovação legislativa no 

sentido de melhor atender à demanda. 

A leniência da legislação nacional nesse sentido, aliada ao solo fértil que a 

internet representa no sentido de divulgação de imagens, idéias, música e tantas outras formas 

de criação, e a falta de regulação permite tão somente o crescimento da quantidade de casos a 

cada ano. Desta forma, dada a situação descontrolada do cometimento de crime contra a 

propriedade autoral do Brasil, é de se pensar na possibilidade de aplicação da lei mais severa, 

visando tolhimento de tais condutas.  
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Além dos crimes citados, é interessante ainda mencionar que a permissividade 

relativamente aos crimes contra a propriedade intelectual e autoral, especialmente a imagética, 

por diversas vezes também fere o Direito ao Esquecimento, garantido como desmembramento 

dos art. 5º, X, da CF, que considera invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a 

imagem das pessoas, bem como o Enunciado 531 da VI Jornada de Direito Civil do CJF/STJ, 

que afirma que a tutela da dignidade da pessoa humana na sociedade da informação inclui o 

direito ao esquecimento.  

Tal direito, ligado tanto ao direito de imagem, quanto ao aspecto moral do direito 

autoral, existe para evitar a renovação de angústias passadas, a ser evanescidas pelo tempo, o 

que seria do interesse do autor ou da pessoa cujo direito fora violado, de não tornar a remoer 

sofrimentos passados, o que por vezes se impossibilita pela atuação da mídia, da internet e dos 

meios telemáticos. 

 

3.2 Averiguação de Materialidade e Autoria 

 

Segundo o CPP brasileiro: 

Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando:  

I - for manifestamente inepta;  

II - faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou 

III - faltar justa causa para o exercício da ação penal. (grifo nosso) 
 

A doutrina brasileira compreende como justa causa a existência de indícios 

mínimos de autoria e materialidade, ou seja, comprovação mínima do cometimento de crime 

material e de conexão do réu da ação penal com o fato ocorrido, Consoante a lição de Nestor 

Távora
43

, o exercício da ação penal não pode ser uma aventura irresponsável, só assistindo 

razão ao início do processo se existirem elementos mínimos que façam concluir pela 

ocorrência da infração e dos seus autores. 

A primeira grande dificuldade a ser enfrentada para a propositura da ação penal 

derivada de crime digital se apresenta na instauração de inquérito policial e apuração de crime 

– o averiguamento da autoria, ou seja, a identificação do autor da conduta criminosa que se 

pretende punir.  

Os dois maiores fatores causadores de tal dificuldade é o facilitação do 

anonimato, uma vez que a esmagadora maioria dos sites oferece opção de manutenção do 
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anonimato do usuário e o simples tamanho da rede de computadores interligados e a forma de 

conexão desses terminais, cuja extrema velocidade dificulta extremamente o rastreio. 

Conforme explica a Procuradoria da República no Estado de São Paulo, em seus 

procedimentos habituais: 

Quando recebemos a notícia de um crime cibernético, a primeira providência a tomar é a 

identificação do meio usado: trata-se de a) um website?; b) um email?; c) programas de 

troca de arquivos eletrônicos (do tipo Kazaa)?; d) arquivos ou mensagens ofensivas 

trocados em programas de mensagem instantânea (do tipo MSN Messenger ou ICQ)?; e) 

arquivos ou mensagens ofensivas trocados em salas de bate-papo (chats)?; f) grupos de 

discussão (como yahoo groups)?; ou g) comunidades virtuais como o Orkut? As 

características de cada um desses meios são diferentes e, por isso, as medidas a serem 

tomadas são igualmente distintas.
44

 

 

A numeração de IP ainda é o método investigativo mais utilizado atualmente, uma 

vez que serve como espécie de ‘identificação pessoal’ de cada terminal com acesso a internet. 

Tal identificação é feita por uma numeração composta por quatro campos, cada um deles 

preenchido por um número entre 0 e 255 (por exemplo: 186.215.111.11) e registrada em cada 

acesso feito por aquele determinado terminal.  

Além do registro da identificação unitária de cada acesso, os sites guardam 

consigo ainda o momento exato do acesso, havendo anotação da data, hora exata e o fuso 

horário de tal acesso, extremamente importante uma vez que se trata de uma rede global. A 

Procuradoria da República no Estado de São Paulo exemplifica, em seu manual investigativo: 

 

Figura 1 – Exemplo de identificação por IP 

 

Fonte: Procuradoria da República no Estado de SP
45

 

 

Como observado no exemplo, pode-se perceber ainda que, na identificação da 

fonte autora, é trazida ainda informação sobre o provedor de internet responsável pelo acesso 

e divulgação de informações da determinada máquina, no caso, mailserver.uol.com.br sabe-se 
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que o provedor de internet do IP rastreado é  UOL. Uma vez que o provedor é diretamente 

ligado com o acesso do usuário a internet, fala-se ainda de sua responsabilização dentro dos 

crimes digitais. 

Deborah Fisch Nigri esclarece acerca do tema: 

Se o provedor oferece serviços os serviços de hospedagem de páginas e, porventura, 

alguma página por ele hospedada veicular conteúdo indevido, ele deverá ser 

oficialmente notificado para retirar a página do ar, sob pena de não o fazendo, ser o 

co-autor do eventual crime. Caso o provedor esteja colaborando na elaboração de 

uma página de conteúdo ilegal (pedofilia, racismo, etc.); desde que se comprove sua 

participação, ele poderá ser responsabilizado.
46

 
 

Como a autora explica, a empresa provedora, uma vez que ofereça o serviço de 

hosting de sites, torna-se subsidiariamente responsável por seu conteúdo, tendo o dever de 

fiscalizá-lo extrajudicialmente e sendo passível de ser notificada quanto ao conteúdo das 

páginas hospedadas e assim invalidadas cláusulas contratuais eximindo os provedores de 

responsabilidade diante do usuário, de acordo com a legislação consumerista nacional. 

É importante lembrar que o IP, apesar de ser a ferramenta mais útil para o 

rastreamento e verificação da autoria de crimes digitais não é infalível. Diversas são as 

ferramentas de falsificação ou ocultamento de IP, o que em muito dificulta a averiguação da 

autoria dos delitos digitais, bem como a utilização de máquinas públicas – como cybercafés e 

lan houses – e de senhas de outrem, sendo necessárias sempre diligências investigativas. 

O outro requisito necessário para a demonstração da justa causa, e consequente 

propositura da ação penal, é a presença de indícios de materialidade. Assim como todos os 

outros crimes realizados no plano material, a materialidade, a real ocorrência da conduta 

descrita no processo penal, do crime cibernético deve ser demonstrada a contento através de 

inquérito policial. 

Tal demonstração pode por vezes provar ser mais penosa, uma vez que a internet 

não ocupa espaço no plano material, existindo em toda sua complexidade no plano virtual. 

Ainda assim, é perfeitamente possível a demonstração dos mais variados delitos através dos 

meios tradicionais de prova: 

1) Depoimentos testemunhais 

2) Interrogatório do acusado 

3) Acareação 

4) Busca e apreensão 

5) Prova pericial, entre outros tantos. 
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Para a maioria dos crimes, tais métodos tradicionais são suficientes para a 

demonstração da materialidade do delito, mas não se pode fazer tal afirmação em relação a 

todos os delitos, devendo-se dedicar especial atenção aos crimes cuja comprovação se mostra 

mais dificultosa. A invasão de dispositivos informáticos mediante violação de dispositivo de 

segurança, o pishing, são bons exemplos de crimes de investigação mais complexa. 

Tratando especificamente da violação do direito autoral, foi divulgado em 2013 

informativo do STF tratando do assunto, do qual se apreende: 

Para a comprovação da prática do crime de violação de direito autoral de que trata o 

§ 2º do art. 184 do CP, é dispensável a identificação dos produtores das mídias 

originais no laudo oriundo de perícia efetivada nos objetos falsificados apreendidos, 

sendo, de igual modo, desnecessária a inquirição das supostas vítimas para que elas 

confirmem eventual ofensa a seus direitos autorais. É formalmente típica a conduta 

de quem, com intuito de lucro direto ou indireto, adquire e oculta cópia de obra 

intelectual ou fonograma reproduzido com violação do direito de autor [...], Deve ser 

realizada perícia sobre todos os bens apreendidos e elaborado laudo, que deverá 

integrar o inquérito policial ou o processo. O exame técnico em questão tem o 

objetivo de atestar a ocorrência ou não de reprodução procedida com violação de 

direitos autorais.
47

 
48

 

 

Desta forma, percebe-se que o simples uso indevido de obra autoral de outrem 

com intuito de lucro direto ou indireto, incide no crime a ser reprimido.  

Na vida cotidiana, entretanto, as autoridades competentes e designadas para a 

repressão de condutas socialmente reprováveis e indesejadas, quando deparadas com condutas 

como as descritas, principalmente em relação à violação do direito autoral e uso indevido da 

propriedade intelectual imagética, como a venda de peças de vestuário estampadas com 

imagens retiradas da internet sem autorização ou mesmo conhecimento de seu autor, se 

mantêm inertes. 

Este particular delito, de fácil comprovação, é, na maioria das vezes relevado, 

diferentemente do que acontece com a comercialização de CDs E DVDs ‘piratas’, o que é 

absolutamente inaceitável. Este comportamento estimula a atuação delituosa e encoraja a 

desconsideração do direito do artista autor da imagem através do pensamento ‘Se é possível 

atuar de forma incorreta impunemente, por que dar-se o desgaste e a despesa de agir de forma 

correta, buscando autorização do autor?’ É preciso haver fiscalização e punição efetivas para 

que tal linha de raciocínio deixe de ser disseminada e possa haver real respeito dos direitos 

dos autores de obras imagéticas. 
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3.3 Aplicação da lei no espaço e competência processual 

 

A ausência de realidade material do universo telemático, existente tão somente em 

um plano virtual pode gerar grandes empecilhos para a aplicação do Direito Penal, uma vez 

que a concepção tradicional de espaço e território inexistem em seu aspecto físico, havendo 

apenas o universo cibernético, que transcende os limites físicos territoriais. 

Na visão de André L. M. Lemos, temos que: 

Depois da modernidade que controlou, manipulou e organizou o espaço físico, nos 

vemos diante de um processo de desmaterialização pós-moderna do mundo. O 

cyberespaço faz parte do processo de desmaterialização do espaço e de 

instantaneidade temporal contemporâneos, após dois séculos de industrialização 

moderna que insistiu na dominação física de energia e de matérias, e na 

compartimentalização do tempo. Se na modernidade o tempo era uma forma de 

esculpir o espaço, com a cybercultura contemporânea nós assistimos à um processo 

onde o tempo real vai aos poucos exterminando o espaço. 
49

 

 

Por se tratar de uma rede composta única e exclusivamente por dados, a 

localização da informação e suas conexões são prementes para a aplicação da lei material e 

processamento da ação, principalmente uma vez que delitos telemáticos podem atingir 

proporções transnacionais e globais em meros instantes. 

Para solucionar tamanho conundrum, aplicam-se as Teorias do Lugar do Crime. 

Têm-se 3 diferentes teorias relacionadas com o lugar do crime: 

1) Teoria da Atividade 

2) Teoria do Resultado 

3) Teoria da Ubiquidade 

A primeira das três teorias, a da Atividade, afirma que o local do crime é o local 

da ação ou omissão, ainda que o resultado de tal conduta se dessem em outro local; a teoria do 

Resultado diz que o local do crime é onde este produziu seus resultados, sendo irrelevante o 

local da conduta do agente; a teoria da Ubiquidade, por seu turno, congrega as duas 

anteriores, considerando como lugar do crime tanto onde ocorridas ações ou omissões do 

agente quanto o local da produção de resultados. 

Essa última teoria, a da Ubiquidade, é a adotada pelo Direito brasileiro, segundo 

dispõe o art. 6º do CP: “Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou 

omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o 

resultado.” 
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Há ainda, de acordo com o Princípio da Extraterritorialidade, positivado no art. 7º, 

II, do CP, possibilidade de a lei penal brasileira aplicar-se a brasileiros localizados no 

estrangeiro ou até mesmo a estrangeiros, observadas as devidas condições: 

Art. 7º - Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro:   

[...] 

II - os crimes:  

[...] 

b) praticados por brasileiro; 

c) praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade 

privada, quando em território estrangeiro e aí não sejam julgados. 

§ 1º - Nos casos do inciso I, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que 

absolvido ou condenado no estrangeiro.  

§ 2º - Nos casos do inciso II, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das 

seguintes condições:  

a) entrar o agente no território nacional; 

b) ser o fato punível também no país em que foi praticado; 

c) estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição; 

d) não ter sido o agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena; 

e) não ter sido o agente perdoado no estrangeiro ou, por outro motivo, não estar extinta a 

punibilidade, segundo a lei mais favorável. 

§ 3º - A lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra 

brasileiro fora do Brasil, se, reunidas as condições previstas no parágrafo anterior: 

a) não foi pedida ou foi negada a extradição; 

b) houve requisição do Ministro da Justiça. 

 

A convenção de Budapeste sobre o Cybercrime dispõe ainda, em seu art. 13: 

Artigo 13º - Sanções e medidas 

1. Cada Parte [Estado subscritor]
50

 adotará as medidas legislativas e outras que se 

revelem necessárias para assegurar que as infrações penais verificadas em aplicação 

dos artigos  2º a 11º sejam passíveis de sanções eficazes, proporcionais e 

dissuasivas, incluindo penas privativas de liberdade.
51

 
 

Desta forma, seria cabível a aplicação da lei material penal brasileira nos mais 

diversos casos. Pode-se utilizá-la, a título de exemplo, numa situação em que um brasileiro, 

através de um provedor nacional, faça o upload de uma imagem autoral em um site 

canadense, imagem essa a ser clamada como sua por um russo e vendida a um espanhol. Da 

mesma forma, aplicar-se-ia a lei penal brasileira caso um chinês, em território brasileiro, 

acessasse site estadunidense que abrigasse imagens de pornografia infantil de meninas 

etíopes, postadas por um peruano. O mesmo se daria para um escocês, através de um provedor 
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sul-coreano invade banco de dados brasileiro para adquirir informações e praticar crimes no 

Principado de Liechtenstein.  

A averiguação do foro competente para o processamento dos crimes digitais, 

contudo, não se dá de forma tão simples. 

Várias correntes doutrinárias diversas debatem ainda sobre o assunto. 

A primeira delas, mais simplista, encontra solução para o problema no art. 70, 

caput, do CPP, que afirma que a competência será, de regra, determinada pelo lugar em que 

se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato 

de execução. 

Uma segunda teoria entende que nos casos de crimes praticados pela internet 

deve-se aplicar, por analogia, o art. 42 da Lei nº 5250/67 (Lei de Imprensa), que afirma que o 

lugar do delito, para a determinação da competência territorial, será aquele em que for 

impresso o jornal ou periódico
52

. Os defensores desse entendimento equiparam páginas da 

internet como publicação periódica, uma vez que ambas possuem a mesma finalidade de 

informar, noticiar e entreter, e os Provedores de Acesso às empresas jornalísticas. Nesse 

sentido, há o julgado: 

 

CRIME CONTRA A HONRA – INTERNET  

RIO DE JANEIRO. Tribunal de Justiça. CRIME CONTRA A HONRA - 

INTERNET – LEI DE IMPRENSA – APLICAÇÃO. O parágrafo único do art. 12 

da Lei 5.250/1967 – Lei de Imprensa – enuncia que são meios de informação e 

divulgação, para os efeitos deste artigo, os jornais e outras publicações periódicas, 

os serviços de radiodifusão e os serviços noticiosos. Uma página na Internet 

constitui publicação periódica, noticiando, informando, anunciando, etc. A partícula 

conjuntiva “e” acrescentado à palavra jornais indica que outras publicações não têm 

que ser necessariamente jornais, abrangendo um universo muito amplo, onde está 

certamente inserida a Internet, que não deixa de ser, também, serviço noticioso, 

como exige a lei. A publicidade é o centro caracterizador dos crimes de imprensa. 

Assim, tanto escrita como oral, a divulgação periódica, quer pelos meios tradicionais 

como pelos meios modernos, não previstos expressamente na lei, tipificam a figura 

do digesto especial. As ofensas irrogadas, através da Internet, em tese, constituem 

infração penal a ser questionada pela via da Lei de Imprensa. Lei posterior virá 

regulamentar toda a atividade da Internet. O que não impede de se reconhecer, a 

priori, a tipificação de condutas já previstas em lei como infração penal.
53

  

 

Uma terceira corrente de pensamento, também inspirada pelo tratamento da internet 

e forma análoga à imprensa tradicional, mas de maneira diferente, aconselha, devido tratar-se 
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de um crime à distância, a aplicação do art. 72 do CPP, que normatiza que não sendo 

conhecido o lugar da infração, a competência regular-se-á pelo domicílio ou residência do réu. 

Estas duas últimas correntes, entretanto, encontram-se defasadas à luz do resultado 

da ADPF (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental) nº 130 do STF, que veio a 

considerar a Lei nº 5250/67 (Lei de Imprensa), embasadora das duas teorias citadas, como se 

vê através do julgado: 

EMENTA:  

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 

(ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME 

CONSTITUCIONAL DA "LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA", 

EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A "PLENA" 

LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA 

DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA 

LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS 

LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO 

E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E 

COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES 

DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE 

PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 

DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA 

COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DAS 

LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO 

E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E 

COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA FUNDAMENTALIDADE DOS 

DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO PROLONGADOR. 

PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE 

BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO 

CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À 

IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO 

PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE 

DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E 

ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, 

ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE 

IMPRENSA. PECULIAR FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A 

INTERESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA 

SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA. 

PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E 

RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS A 

TERCEIROS. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE 

DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE 

PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO 

INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO 

ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. PROIBIÇÃO DE 

MONOPOLIZAR OU OLIGOPOLIZAR ÓRGÃOS DE IMPRENSA COMO 

NOVO E AUTÔNOMO FATOR DE INIBIÇÃO DE ABUSOS. NÚCLEO DA 

LIBERDADE DE IMPRENSA E MATÉRIAS APENAS PERIFERICAMENTE DE 

IMPRENSA. AUTORREGULAÇÃO E REGULAÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE 

DE IMPRENSA. NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI Nº 5.250/1967 PELA 

NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. 

PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. (Grifo nosso) 
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Outra corrente ainda, defendida por Gabriel César Zaccaria de Inellas
54

, que prega 

a aplicação do art. 88 do CPP: No processo por crimes praticados fora do território brasileiro, 

será competente o juízo da Capital do Estado onde houver por último residido o acusado. Se 

este nunca tiver residido no Brasil, será competente o juízo da Capital da República. 

Tais teorias são complementadas ainda pelo pensamento de Túlio Lima Vianna, 

que ensina: 

Quando o crime for cometido pela Internet, julgamos que a competência deverá ser 

da Justiça Federal de acordo com o artigo 109, IV da Constituição Federal, já que o 

interesse da União em ter a Internet resguardada dentro dos limites brasileiros é 

evidente. Além do mais este é um crime em que o resultado nem sempre se produz 

no lugar da ação, podendo até ocorrer em países diversos (crime à distância) com 

repercussões internacionais que nos fazem crer ser prudente deixar a competência 

para a Justiça Federal. Evidentemente, se o crime for cometido numa intranet a 

competência será da Justiça Estadual e a ação deverá ser proposta no local da 

consumação do crime, isto é, no local em que se localiza o computador devassado, 

de acordo com o artigo 70 do CPP. 
55

 

 

Divergindo do doutrinador, cabe ainda outro pensamento, acerca do interesse da 

ação. Seriam todos os crimes de possível cometimento pela internet de interesse da União, 

para processar e acompanhar o procedimento? 

Pode-se entender que, tratando-se de crimes comuns, entre particulares, seria sim 

possível o processamento perante o juiz de 1º grau da Justiça Comum, seguindo o rito 

tradicional trazido pelo CPC, cabendo no processamento na Justiça Federal os crimes que 

porventura sejam do interesse da União ou que verbem sobre tratados internacionais por ela 

assinados.  

É notório o caos que ainda reina nesta seara do processamento do Direito Penal, 

sendo extremamente difícil apontar um entendimento mais correto. Nesse caso, a atuação do 

legislador brasileiro é de extrema necessidade, para afirmar definitivamente um entendimento 

sobre a matéria e pacificar os debates e aplicações. 
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4 ESTUDO DE CASO MATERIAL 

 

A apropriação e uso indevido de propriedade intelectual imagética divulgada na 

internet não problemas constantes de milhares de autores ao redor do mundo. Todos os dias, 

obras imagéticas dos mais diversos tipos – pinturas óleo sobre tela, fotografias, aquarelas, 

desenhos a carvão, paper cut art, arte digital, marker art, desenhos tradicional, entre tantos 

outros – são violadas. 

Os meios são muitos. Um terceiro clama autoria pela obra de alguém; arte é 

difundida sem atribuição de crédito ao autor; há comercialização sem percepção de royalties; 

infração de copyrights; pirataria massificada 

O presente trabalho se dedicou a analisar os aspectos civis da Propriedade 

Intelectual e a repercussão penal de sua infração e passará a ilustrá-lo através do estudo de 

dois casos materiais. 

 

4.1 Caso Art4Love 

 

Art4Love (art4love.com), website de venda de quadros online, parte da Art4Love 

Incorporated, fundada pelo consultor de arte Chad Love Lieberman, que também atua como 

CEO da empresa, bem como fundador de outros diversos sites de arte.  

Auto descrita como uma empresa de arte de crescimento emergente, com acesso a 

trabalho de 1.300 artistas de 45 países, representando os direitos de quase 18.000 obras de arte 

originais de artistas conceituados e em ascendência de todo o mundo e provendo um 

‘ambiente único de serviço completo’ para assistir seus clientes com todas as suas 

necessidades artísticas.
56

 
57
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A proposta da empresa era oferecer à população de forma geral obras de arte 

originais, quadros óleo sobre tela (oil on canvas), pitados à mão por um preço relativamente 

acessível, apresentando preços que variavam entre USD $200 e USD $1.000. 

O site foi crescendo em popularidade, até que determinados artistas começaram a 

perceber irregularidades. Muitas obras pareciam demasiadamente semelhantes a obras 

originais anteriormente divulgadas na internet, em diversos sites-galeria, tanto coletivos 

quanto portfólios individuais. 

Usando a própria internet como principal ferramenta, dezenas de artistas 

começaram a identificar trabalhos próprios sendo expostos à venda através do referido site e 

se uniram de forma a juntar o máximo de evidências da forma mais eficiente possível.  

Depois de alguma organização, aproximadamente 300 artistas, sendo 200 destes 

artistas que expunham suas obras no site galeria DeviantArt
58

 
59

 (deviantart.com), maior 

comunidade de arte online, abrigando 285 milhões de obras de arte de mais de usuários 

registrados, tiveram em torno de 1.000 trabalhos plagiados e expostos à venda no referido site, 

além da autoria atribuída a terceiros. O artista possivelmente mais plagiado foi Vitaly S. 

Alexius, com 18 de suas obras expostas sem prévia autorização ou conhecimento, líder na 

juntada voluntária de provas contra Lieberman.   

Inconformados, começaram a reunir provas do plágio, intentando ajuizar ação 

coletiva contra o site e seu fundador, dentre as quais é possível demonstrar: 
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Figura 1 – LAURA. Art4Love theft - stuntkid. Disponível em: <http://zirsta.deviantart.com/art/Art4Love-theft-

stuntkid-254698424>. Acesso em: 05 maio 2014. 

Figura 2 – LEVESQUE, Jason. Loose Lips. Disponível em: <http://stuntkid.deviantart.com/art/loose-lips-

160499326>. Acesso em: 05 maio 2014. 
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  Uma lista completa em 3 partes dos artistas lesados pode ser encontrada em:  

<http://gene-ash.deviantart.com/art/Art4life-com-stolen-art-253359597>;  
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Figura 2 – Dripping Lips 

 

Fonte: Laura 

Figura 3 – Loose Lips 

 

Fonte: Jason Levesque 
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Em resposta ao evento, que ficou conhecido como ‘Escândalo Art4Love’, e como 

forma de apoio, a administração do site Deviantart lançou nota afirmando estar rastreando os 

comentários sobre toda possível atividade infracional prontos para prover informação do site 

para auxiliar com ações judiciais que qualquer artista decida por propor e disposto a cooperar 

com qualquer agência governamental envolvida, bem como investigações de fraude.
60

 
61

 

Em 2011 o escândalo atingiu seu ápice, sendo iniciado inquérito policial não só 

contra Chad Love Lieberman, mas também contra Craig Pravda, amigo e associado de Chad, 

Art4love.com e MarkYourSpot.com, assim como a revelação de plágio também nos dois 

livros publicados por Lieberman, sendo os sites fechados por infração de copyright. 

                                            
60

 We've been tracking the exchanges of comments […] about all possible infringing activity and are ready to 

provide information from our side that would help legal action that any of the affected artists decide to 

bring.  We will also fully cooperate with any government agency that may become involved […] also happily 

cooperate with any possible fraud investigations. 
61

 HEIDI. DeviantART's response regarding Art4Love.com. 2011. Disponível em: 

<http://hq.deviantart.com/journal/deviantART-s-response-regarding-Art4Love-com-254490878>. Acesso em: 02 

maio 2014 

Figura 4 – GREEN, Zacqary Adam. Chad Love-Liberman’s Art4Love is a Fraudulent Plagiarism 

Peddler. 2011. Disponível em: <http://plankhead.com/blog/2234/chad-love-libermans-art4love-is-a-fraudulent-

plagiarism-peddler>. Acesso em: 02 maio 2014. 

Figura 5 – DILLON, Julie. Honeycomb. Disponível em: 

<http://www.juliedillonart.com/gallery/gallery/6467822>. Acesso em: 02 maio 2014. 

 

Figura 4 – Alien Producing Honey 

 

Fonte: Zacqary Adam Green
 

Figura 5 – Honeycomb 

 

Fonte: Jullie Dillon Art
55
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Antes da proprositura da Class Action – ação judicial estadunidense similar à Ação 

Coletiva brasileira – intentada pelos artistas lesados, entretanto, Chad Lieberman desapareceu, 

sendo seu paradeiro atual não sabido – estando foragido e sendo procurado pelo FBI (Federal 

Bureau of Investigation) – havendo somente especulações que haveria alterado seu nome para 

"Tom Fox". É desconhecido também o valor apurado por Chad ao longo de todo o período de 

existência do site, esperando-se somente uma quantia extremamente vultosa. 

Observando o caso sob a luz da legislação penal nacional, percebe-se um caso 

gritante de Violação do Direito do Autor, delito anteriormente tratado neste trabalho, 

incidindo tanto na hipótese descrita no caput do art. 184 do Código Penal Brasileiro como 

também nos 3 parágrafos descritos na lei, estando mais que largamente demonstradas a 

materialidade e fortemente sugerida a autoria.  

Concomitantemente, e em concurso formal, com a Violação do Direito do Autor, 

tem-se o crime de Estelionato, descrito no art. 171 do CP: 

Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, 

induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer 

outro meio fraudulento: 

Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa. 

[...] 

§ 2º - Nas mesmas penas incorre quem: 

I - vende, permuta, dá em pagamento, em locação ou em garantia coisa alheia 

como própria; 

II - vende, permuta, dá em pagamento ou em garantia coisa própria inalienável, 

gravada de ônus ou litigiosa, ou imóvel que prometeu vender a terceiro, mediante 

pagamento em prestações, silenciando sobre qualquer dessas circunstâncias; 

III - defrauda, mediante alienação não consentida pelo credor ou por outro modo, a 

garantia pignoratícia, quando tem a posse do objeto empenhado. 

IV - defrauda substância, qualidade ou quantidade de coisa que deve entregar  

V - destrói, total ou parcialmente, ou oculta coisa própria, ou lesa o próprio corpo ou 

a saúde, ou agrava as conseqüências da lesão ou doença, com o intuito de haver 

indenização ou valor de seguro; 

VI - emite cheque, sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado, ou lhe 

frustra o pagamento. (Grifos nossos) 

 

Assim, é notória a tipicidade do fato, uma vez que, com sua conduta de valer-se 

de fraude e vender coisa alheia, sem autorização ou conhecimento do artista proprietário, 

causando prejuízo a esse e ao consumidor, que crê estar adquirindo peça autoral, Lieberman 

incide com precisão no § 2º, I, do artigo acima mencionado.  

De forma similar, e que entende-se que devem incidir nos mesmos tipo e pena, 

agem as empresas e artistas que se valem de obras giclée, caracterizadas pela venda de cópias 

não autorizadas de obras de arte, fazendo uso de impressoras à jato de tinta de alta definição e 

de grande formato, nada mais sendo  
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O mais aviltante é saber que o Art4love não se tratava de um site pequeno, 

escondido em um canto obscuro da internet, agindo com discrição e sendo procurado somente 

por indivíduos perfeitamente conscientes de seu malfeito, preenchendo proverbialmente o 

estereótipo do site criminoso para não ser descoberto ou percebido, mas se promovia e 

anunciava ousadamente, sendo apreciado e ovacionado pela sociedade, enquanto por anos 

seus criadores fruíram e regozijaram, colhendo os proventos do trabalho e dedicação alheios, 

certos de sua impunidade, apesar da conduta criminosa impudente. 

Casos como este servem para exemplificar e ilustrar a pouca importância atribuída 

ao crime e o descaso das autoridades competentes em escala mundial em relação a 

determinadas condutas criminosas na internet. 

 

4.1 Caso Lois 

 

Lois van Baarle é uma artista holandesa, de dedicação exclusiva, tendo trabalhado 

em diversas comissões e junto a grandes empresas, como a Blizzard Entertainment – uma das 

maiores empresas do mundo no ramo de entretenimento e desenvolvimento de jogos de 

computador – e vencedora de prêmios relacionados a seus trabalhos, como o HKU Award 

2009, tendo alcançado reconhecimento em seu ramo de trabalho. 

Em janeiro de 2013, teve uma triste surpresa em relação a um de seus trabalhos, a 

obra Evening Glow
62

, publicizada através do site DeviantArt em 24/04/2009. Chegou ao 

conhecimento de Lois que a referida obra estava sendo utilizada como capa de um 

determinado livro. 

Após alguma pesquisa, a artista constatou que verdadeiramente haviam feito uso 

de sua obra como capa do livro Candragar, de autoria de Camila Trabucco Leiva, publicado 

pela editora Puerto de Escape, empresa chilena, fazendo somente pequenas alterações na obra 

original. 

A artista, após ter entrado em contato com advogados em seu país e ter sido 

informada que necessitava de um advogado no qual o ilícito ‘verdadeiramente se dera’. Com a 

intenção de acionar judicialmente os responsáveis pela infração de seu copyright, a autora 

divulgou publicação em seu blog
63

 solicitando ajuda de qualquer internauta que pudesse 

                                            
62

 VAN BAARLE, Lois. Evening Glow. Disponível em: <http://loish.deviantart.com/art/evening-glow-

120305577>. Acesso em: 05 maio 2014. 
63

 VAN BAARLE, Lois. Loish Blog. Disponível em: < http://blog.loish.net/post/20417389225/thanks-to-the-

lovely-allie-jane-i-am-now-aware-of>. Acesso em: 05 maio 2014. 
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fornecer-lhe informações de como agir em relação ao caso. Uma vez que novas publicações 

com o desfecho de tal dilema não foram divulgadas na internet, tentou-se contato com a 

autora para a obtenção de informações, informações estas gentilmente cedidas em entrevista
64

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em entrevista
65

, quando indagada se eventualmente conseguira acionar 

judicialmente a empresa responsável pela violação de seu direito autoral, Lois respondeu que 

não, jamais iniciara o processo no Chile. 

A autora explica na entrevista cedida, que, após consultar-se novamente com 

advogados e ser informada quanto aos procedimentos e custo que a ação penal no Chile 

                                                                                                                                        
 
64

 VAN BAARLE, Lois. Entrevista. Disponibilizado via eletrônica pelo email < info@loish.net> Entrevista de 6 

abr 2014 a 7 maio 2014 
65

 VAN BAARLE, Lois. Entrevista. Disponibilizado via eletrônica pelo email < info@loish.net> Entrevista de 

6 abr 2014 a 7 maio 2014 
Figura 6 – VAN BAARLE, Lois. Evening Glow. Disponível em: <http://loish.deviantart.com/art/evening-glow-

120305577>. Acesso em: 05 maio 2014. 

Figura 6 – Evening Glow 

 

Fonte: Lois van Baarle 
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poderiam vir a ter, considerou que o desgaste emocional e o investimento financeiro para o 

início e manutenção do processo não valiam a pena, em sua opinião. 

A ausência de litígio judicial não implicou, entretanto, em inércia por parte da 

artista, que relatou que, através de advogado, entrou em contato com a editora Puerto de 

Escape e conseguiu estabelecer um acordo amigável, extrajudicial. Em tal acordo, a editora 

comprometeu-se a retirar de circulação os livros que usavam sua obra por capa, bem como 

discontinuar a publicação e venda de novos livros trazendo o trabalho de Lois. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: guioteca.com
66

 

 

A autora afirma na entrevista
67

, que não faz ideia do que deixou de receber, em 

valores pecuniários, devido à violação de copyright e diz, em tom jocoso, preferir não saber. 

                                            
Figura 7 – ROJAS, Alberto. Camila Trabucco, autora de “Candragar”: Magia y fantasía. Disponível em: 

<http://www.guioteca.com/literatura-fantastica/camila-trabucco-autora-de-“candragar”-magia-y-fantasia/>. 

Acesso em: 05 maio 2014. 

Figura 7 – Candragar 

 

Fonte: Alberto Rojas 
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Lois
68

 alega também já ter enfrentado situação similar anteriormente, ao ter mais 

um de seus trabalhos utilizado sem sua autorização ou conhecimento, dessa vez, a obra 

Strawberrie Hearts
69

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A artista explica que o caso coreano fora mais complexo, uma vez que a primeira 

notícia que teve foi de sua imagem sendo usada por um ícone coreano, o cantor Chunji (Lee 

Chanhee), da banda pop Teen Top. Ao pesquisar, descobriu que sua obra estava sendo 

utilizada como estampa para camisetas em diversos sites de vendas, não conseguindo rastrear 

o perpetrador inicial da conduta. 

Assim como no caso do livro, Lois também preferiu evitar litígio contra os sites 

responsáveis pelas vendas, preferindo um acordo amigável para a retirada dos produtos de 

circulação. 

                                                                                                                                        
67

 VAN BAARLE, Lois. Entrevista. Disponibilizado via eletrônica pelo email < info@loish.net> Entrevista de 6 

abr 2014 a 7 maio 2014 
68

 VAN BAARLE, Lois. Loish Blog. Disponível em: < http://blog.loish.net/post/20417389225/thanks-to-the-

lovely-allie-jane-i-am-now-aware-of>. Acesso em: 05 maio 2014. 
69

 VAN BAARLE, Lois. Strawberry Hearts. Disponível em: <http://loish.deviantart.com/art/strawberry-hearts-

129823298>. Acesso em: 05 maio 2014. 

Fibura 8 – VAN BAARLE, Lois. Loish Blog. Disponível em: < http://blog.loish.net/post/20417389225/thanks-

to-the-lovely-allie-jane-i-am-now-aware-of>. Acesso em: 05 maio 2014. 

Figura 9 – VAN BAARLE, Lois. Strawberry Hearts. Disponível em: 

<http://loish.deviantart.com/art/strawberry-hearts-129823298>. Acesso em: 05 maio 2014. 

Figura 8 – Camisa coreana 

 

Fonte: Loish Blog 

Figura 9 – Strawberry Hearts 

 

Fonte: Lois van Baarle 
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    a
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Desde os tempos mais longínquos a humanidade produz cultura, mesmo que 

inconscientemente, como era o caso das pinturas rupestres. Com o passar do tempo e o 

desenvolvimento das civilizações surgiu a propriedade intelectual, inicialmente de forma 

rudimentar, que posteriormente foi refinando-se e evoluindo, sendo normatizada. 

Com o advento da internet e a revolução das comunicações, a humanidade 

deparou-se com situações sem precedentes, dentre elas a existência de um novo plano de 

existência: o virtual. Juntamente com as tecnologias e as pessoas, a propriedade e a 

propriedade intelectual reinventaram-se e assumiram novas facetas, cabendo ao Direito 

atualizar-se de forma a acompanhar a nova realidade.  

O presente trabalho estudou primordialmente a Propriedade Intelectual 

demonstrando seu conceito atual como direito próprio, objeto autônomo, demasiadamente 

divergente da visão passada para continuar a ser considerada como ramo do Direito de 

Propriedade lato sensu. 

 Observa-se que o direito à Propriedade Intelectual possui suas próprias 

características e particularidades, conforme o estudado, bem como os direitos do autor, agente 

produtor da propriedade intelectual. 

Voltando o enfoque para Propriedade Intelectual divulgada na internet, meio de 

extrema utilidade nos aspectos de velocidade e difusão cultural e informacional, mas ainda de 

difícil regulação – especialmente a Propriedade Imagética – e considerando esse controle 

dificultoso das práticas virtuais, tratou-se ainda sobre os aspectos criminais que cercam a 

Propriedade Intelectual na internet, apontando o principal “crime” relacionado a tal direito no 

Brasil, a pirataria – que na verdade é um nome genérico empregado nos casos de práticas de 

dois crimes diferentes: a Violação do Direito Autoral e Violação dos Direitos de Autor de 

Programa de Computador. 

Importante notar que a lei penal brasileira, apesar de trazer tipificação específica, 

é inefetiva na proteção de tais direitos, uma vez que as modalidades de crimes relacionadas 

aos Direitos Autorais e à Propriedade intelectual são parcas e apresentam penas brandas, que 

                                            
70

 Figura 9 – VAN BAARLE, Lois. Loish Blog. Disponível em: < 

http://blog.loish.net/post/20417389225/thanks-to-the-lovely-allie-jane-i-am-now-aware-of>. Acesso em: 05 maio 

2014. 

Figura 10 – VAN BAARLE, Lois. Strawberry Hearts. Disponível em: 

<http://loish.deviantart.com/art/strawberry-hearts-129823298>. Acesso em: 05 maio 2014. 
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pouco contribuem para desestimular a prática de tais delitos, ocasionando crescimento notável 

do cometimento de tais crimes. 

Solução possível para conter o aumento da ocorrência desses crimes é a aplicação 

de lei penal mais severa, a de Apropriação Indébita, visto que os crimes digitais preenchem os 

pré-requisitos para a propositura de ação penal fundamentada em tal tipo, uma vez que é 

possível demonstrar o justo motivo para a propositura da ação penal eivada neste tipo. 

Para a justa aplicação da norma é necessário ainda demonstração de indícios 

mínimos de autoria e materialidade nos crimes cibernéticos, também necessários para a 

propositura da ação penal, alcançados no sistema brasileiro principalmente através da 

investigação por IP, espécie de identificação digital do terminal utilizado para acesso a 

internet, e os meios de provas tradicionais, como testemunho pessoal.  

Outro problema enfrentado no processamento dos crimes cibernéticos, além da 

materialidade e autoria, reside na aplicação da lei penal no espaço, considerando a 

transnacionalidade da internet e sua inexistência no plano material. Tal ausência de existência 

física dificulta – e por vezes impossibilita – a aplicação das teorias tradicionais de aplicação 

das Teorias do lugar do crime. Aplicando-se s teoria adotada no sistema brasileiro, a da 

Ubiquidade, que atribui ao Brasil competência para processar e julgar quais quer crimes que 

se tenham iniciado, tido praticas intermediárias ou gerado resultados no país, bem como quais 

quer crimes praticados por brasileiros, o Brasil teria competência para julgar os crimes 

digitais quase em sua totalidade, o que é inviável sob o aspecto prático.   

 Da mesma forma, questiona-se a distribuição da competência dos órgãos 

nacionais para o julgamento de eventuais ações penais que tenham propriedade intelectual 

divulgada na internet como objeto. Ainda há muito debate sobre o assunto, ainda longe de 

obter um entendimento pacificado. Enquanto há pensadores que acertadamente entendem ser 

de melhor alvitre a aplicação da regra geral trazida pelo CPP em seu art. 70. Há ainda 

correntes divergentes, que defendem que is crimes digitais seriam um desmembramento dos 

crimes de imprensa, cabendo a esta determinar o órgão competente.tais correntes, entretanto, 

mostram-se defasadas à luz da ADPF nº 130 do STF, que revogou a Lei de Imprensa, 

De forma similar, discute-se ainda sobre a competência para julgamento das 

ações. Enquanto parte da doutrina defende que tais ações devem ser endereçadas e julgadas 

por juiz federal, recaindo a competência sobre a Justiça Federal, entende-se que é possível e 

plausível o processamento iniciar-se junto ao Juiz comum, de 1º grau da Justiça Estadual, uma 

vez que, em muitos casos, não se pode observar a existência de interesse da União no 
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processamento de tais ações, devendo recair sobre ela os casos específicos, sobre os quais o 

Brasil tome parte e comprometa-se a julgar na seara Federal, como os casos versados em 

tratados internacionais. 

Os casos Art4Love e Lois servem para ilustrar as questões levantadas no presente 

estudo. Em ambos os casos, os artistas autores viram seus direitos autorais e de copyright 

violados a partir do mau uso e apropriação indevida de obras imagéticas divulgadas na 

internet, por meio da exposição de seus trabalhos ao comércio – diretamente, como no caso 

Art4Love ou indiretamente, como no caso Lois, através do uso de sua arte na capa de um livro 

– visando ganho indevido e enriquecimento ilícito de terceiros, sem o conhecimento ou 

autorização dos artistas. 

Através de exemplos como os expostos, pode-se comprovar a necessidade de 

maior fiscalização da internet, a fim de evitar a propagação da prática de delitos virtuais, bem 

como majorar a severidade na punição de tais crimes, de forma a suprimir verdadeiramente 

sua prática. 

O enfrentamento das violações perpetuadas em face dos direitos autorais na 

internet requer a construção de uma nova racionalidade nos tradicionais entendimentos de 

Direito Penal, de forma a abranger a nova realidade que se apresenta.  
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ANEXO 1 - APELAÇÃO CRIME Nº 1.162.492-7 

 

APELAÇÃO CRIME Nº 1.162.492-7, DE GOIOERÊ - VARA CRIMINAL E 

ANEXOS  

 

APELANTE : EVA ALVES PEREIRA MARCIANO. 

 

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ. 

 

RELATOR : DES. MARQUES CURY 

 

APELAÇÃO CRIMINAL  CRIME CONTRA A PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 VENDA COM O INTUITO DE OBTENÇÃO DE LUCRO, SEM DEVIDA 

AUTORIZAÇÃO LEGAL  ART. 184, §2º, DO CÓDIGO PENAL  SENTENÇA PENAL 

CONDENATÓRIA  RECURSO DA DEFESA  PLEITO DE ABSOLVIÇÃO, ALEGANDO 

QUE OS OBJETOS NÃO ESTAVAM NA POSSE DA ACUSADA  O BOX ONDE AS 

MÍDIAS FORAM APREENDIDAS ERA DE PROPRIEDADE DA RÉ  

MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS  TODOS OS 

DEPOIMENTOS AFIRMAM QUE A ACUSADA VENDIA CDS EM SUA LOJA  

IMPOSSÍVEL SUA ABSOLVIÇÃO  PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA PARA O 

MÍNIMO LEGAL  NÃO ACOLHIMENTO, VISTO QUE O D. JUIZO `A QUO’ 

FUNDAMENTOU O AUMENTO NA FORMA DA LEI  SENTENÇA MANTIDA  

RECURSO NÃO PROVIDO. “1. A proteção à propriedade intelectual está prevista no artigo 

5º, inciso XXVII, da Constituição Federal, e tratando-se de uma garantia constitucional 

importante, deve ser protegida pelo direito penal. (...)”. (TJPR. 4ªC.Crim. AC 833.839-8. Rel. 

Antônio Martelozzo. Publ.: 01/06/2012). 

 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de 

 

Apelação Crime nº 1.162.492-7, de Goioerê - Vara Criminal e Anexos, em que é 

Apelante EVA ALVES PEREIRA MARCIANO e Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DO PARANÁ. 
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I  RELATÓRIO: 

 

O MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Goiorerê/PR, julgou 

procedente a denúncia para condenar a ré EVA ALVES PEREIRA MARCIANO como 

incursa nas sanções penais do artigo 184, §2º, do Código Penal, fixando-lhe pena de 02 (dois) 

anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, bem como 

ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. 

 

Os fatos que originaram a denúncia foram descritos inicialmente às fls. 02/04 do 

caderno processual: 

 

“Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que em data de 10 de janeiro de 

2007, em horário não informado, a Autoridade Policial deslocou-se até o local conhecido 

como “Camelódromo”, localizado na Praça John Kenedy, onde, em cumprimento ao 

Mandado de Busca e Apreensão nº 2006.757-6, procederam minuciosas buscas no Box (local 

utilizado ara venda de Mercadorias) de propriedade da denunciada EVA ALVES PEREIRA 

MARCIANO, no qual foram apreendidos 190 (cento e noventa) CD’s contendo copias de 

diversos títulos e autores (cf. Auto de Apreensão de fl. 12), reproduzidas com violação de 

direitos autorais, mantidas em depósito e expostas à venda pela vítima supramencionada, 

dolosamente, com livre vontade e consciência, bem como com intuito de obter lucro fácil”. 

 

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, em cujas razões (fls. 120/129) 

pleiteou pela absolvição da acusada, alegando que os objetos não foram encontrados na posse 

desta, ou; alternadamente, pela redução da pena para o mínimo legal. 

 

Nas contrarrazões (fls. 134/137), o Ministério Público entendeu pelo não provimento 

do recurso, mantendo-se a sentença. 

 

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou, às fls. 145/149, pelo conhecimento e 

desprovimento do apelo. 

 

É o breve relatório. 
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II  VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO: 

 

Positivo é o juízo de admissibilidade do recurso interposto, eis que preenche os 

pressupostos objetivos (previsão legal, adequação, observância das formalidades legais e 

tempestividade) e subjetivos (legitimidade e interesse para recorrer). 

 

A materialidade foi devidamente comprovada conforme o Relatório de cumprimento 

do Mandado de busca e apreensão (fls. 08/10), pelo Auto de apreensão (fl. 16), pelo Auto de 

constatação e avaliação provisória (fl. 29) e Laudo de exame de compact disc do Instituto de 

Criminalística do Estado do Paraná (fls.31/33); bem como pelas declarações prestadas em fase 

policial e judicial. 

 

A autoria é certa e recai sobre a pessoa da acusada. 

 

Primeiramente, acerca da propriedade intelectual, é direito constitucionalmente 

protegido, conforme artigo 5º, incisos IX e XXVII, da Constituição Federal, sendo, portanto, 

interesse do Estado reprimir penalmente condutas que coloquem em risco tal bem jurídico, 

como no caso dos autos, em que foram apreendidas cópias não autorizadas de material de 

propriedade intelectual alheia. 

 

Nesse sentido: 

 

“APELAÇÃO CRIMINAL ARTIGO 184, §2º, DO CÓDIGO PENAL 

APREENSÃO DE 504 CDs e 417 DVD’s “PIRATAS” QUE SERIAM 

COMERCIALIZADOS PELO RÉU CONDENAÇÃO RECURSO PRINCÍPIO DA 

INSIGNIFICÂNCIA NÃO INCIDÊNCIA NO PRESENTE CASO RECURSO 

DESPROVIDO. 1. A proteção à propriedade intelectual está prevista no artigo 5º, inciso 

XXVII, da Constituição Federal, e tratando-se de uma garantia constitucional importante, 

deve ser protegida pelo direito penal. 2. O fato de parcela de a população adquirir produtos 

falsificados não tem o condão de afastar a incidência do tipo penal. 3. Diferentemente dos 

crimes patrimoniais, onde o princípio da insignificância é comumente aplicado, os delitos 

contra a propriedade intelectual tratam de lesão contra bens imateriais, não podendo ser 
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mensurado com base no valor da mercadoria apreendida”. 

(TJPR. 4ªC.Crim. AC 833.839-8. Rel. Antônio Martelozzo.Publ.: 01/06/2012) 

 

A avaliação da lesividade da conduta de violação de direito autoral, manifestada no 

presente caso através da comercialização de cópias não licenciadas de discos fonográficos, as 

chamadas cópias piratas, não deve considerar somente os reflexos causados isoladamente pelo 

fato, mas deve sopesar um contexto geral trazido à sociedade. 

 

O reflexo de tal conduta é negativo e afeta a ordem econômica e social na medida em 

que, assim como a apelada, existem outros pequenos comerciantes que atuam na distribuição 

de produtos não licenciados, além daqueles que os produzem em grande escala, o que causa, 

na soma desses comportamentos, um grande prejuízo. 

 

Este Tribunal firma o entendimento que o crime de violação de direito autoral, além 

de trazer prejuízos materiais, gera também prejuízos imateriais, que não podem ser 

mensurados com base no custo da mercadoria, o que demonstra o desvalor da ação 

perpetrada. 

 

Diferentemente dos crimes patrimoniais, a tipificação dos crimes contra a 

propriedade intelectual é a salvaguarda de bens imateriais (direito autoral do autor, artista 

intérprete ou executante ou o direito do produtor do fonograma), pelo que não se pode 

mensurar a lesão somente com base no valor da mercadoria apreendida. 

 

Neste sentido: 

 

“PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL QUALIFICADA. (ART. 184, § 

2º, CP). EXPOR À VENDA CD’S E DVDS “PIRATAS” COM OBJETIVO DE LUCRO. 

AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO DE APLICAÇÃO DO 

PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. 

 

ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. 

 

CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. a) O crime de violação 
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de direito autoral qualificado, caracterizado pelo comércio de CD’s e DVD’s produtos de 

contrafação, é de conhecimento público e notório, mormente, diante da ampla campanha de 

divulgação dos meios de comunicação contra a denominada “pirataria”, sendo inviável a 

alegação de desconhecimento da ilegalidade de tal conduta. b) “Não ilide a incidência da 

norma incriminadora a circunstância de que a sociedade alegadamente aceita e até estimula a 

prática do delito ao adquirir os produtos objeto originados de contrafação. Não se pode 

considerar socialmente tolerável uma conduta que causa enormes prejuízos ao Fisco pela 

burla do pagamento de impostos, à indústria fonográfica nacional e aos comerciantes 

regularmente estabelecidos” (STF. HC 98898. Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 

Primeira Turma, julgado em 20/04/2010, DJ 21/05/2010)”. 

(TJPR. 3ªC.Crim. AC 796.598-0. Rel. Marcio José Tokar. Publ.: 03/11/2011). 

 

Sobre a denúncia, manifestou-se a interrogada em juízo (CD-ROM em anexo fls. 88), 

informando que um rapaz deixou os CD’s no seu box; que nenhuma das vezes ela estava 

presente no local; que falou para sua funcionária que guardasse asacola para devolvê-la 

quando o rapaz voltasse; que ainda tem o box, mas agora seu filho é o proprietário; que não 

colocou os CDs à venda por sabia que não podia; que a polícia passou diversas vezes no 

Camelódromo, informando sobre a proibição da venda dos mesmos; que acha ninguém mais 

vende mídias piratas; que o `viajante’ deixava mídias com todos; que foram apreendidos 55 

(cinquenta e cinco) CDs; que não chegou a vender nenhum CD; que não mexeram nas mídias. 

 

A testemunha de defesa Aladir Lourenço Cabral respondeu que é conhecido da 

família da acusada; conhece a ré há aproximadamente 35/40 anos; que esta sempre foi uma 

pessoa de bem, honesta, trabalhadora; que tem o conhecimento de que algumas pessoas 

deixavam os produtos nas lojas do Camelódromo; que ela vendia mídias; que mora perto da 

loja da acusada; que já viu CDs e DVDs à venda na loja da mesma; que não sabe quem era a 

pessoa que deixava os produtos lá. 

 

Devanir de Souza Viana, amigo da vítima, informou que conhece a d. Eva há uns 6 

anos; que é uma pessoa muito boa e trabalhadora; que nunca ficou sabendo do envolvimento 

dela com a polícia; que ela já tem o box há mais de 5 anos; que nunca viu CDs e DVDs no 

local; o que ficou sabendo foi que um viajante deixou as mídias na loja, e que estas estavam 

embaladas para serem devolvidas a este rapaz; que desconhece a identidade desse viajante. 
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O informante Emídio Jose Marciano, marido da vítima, disse que os CDs estavam 

embalados e prontos para serem devolvidos ao rapaz que os deixava lá, em consignação; que 

essas mercadorias ficaram uns 8 dias no box; que já iam devolver os produtos, pois sabiam 

que eles não podiam ser comercializados; que a d. Eva era a proprietária do box; que os CDs 

eram deixados lá em consignação que e ficavam com uma parte do dinheiro proveniente 

dessas vendas; que poucos CDs foram vendidos; que assim que souberam que a venda era 

proibida pararam esse comércio; que o `viajante’ é da região de Umuarama, mas não sabe seu 

nome; que a família tem TV e rádio em casa, e já ouviu propagandas que diziam sobre a 

proibição da venda de produtos piratas. 

 

Todas as declarações colhidas em juízo apontam para o fato que de a acusada sabia 

que a venda de mídias piratas é proibida e ela as comercializava mesmo assim. 

 

Durante a operação policial foram apreendidas 190 cópias (conforme denúncia de fls. 

02/04) e, embora havendo divergência na quantidade de cópias não licenciadas informadas na 

denúncia e pela acusada (53 cópias  fl. 122), tem-se que não deve ser analisada a questão 

somente com base nos prejuízos materiais causados pela apelante, mas também diante de um 

contexto geral que a pirataria causa ao mercado fonográfico e ao Fisco. 

 

Desta forma, impossível a absolvição, visto que devidamente verificada a prática do 

delito de violação de direito autoral, previsto no artigo 184, §2º, do Código Penal. 

 

No tocante à dosimetria da pena, esta deve ser mantida, visto que fixada 

corretamente nos termos da lei. 

 

Analisadas as circunstâncias judicias do art.59, do CP, na primeira fase, e diante da 

desfavorável pelas circunstâncias do crime, a pena foi aumentada em 03 (três) meses, 

conforme fundamentação (fl. 115): 

 

“As circunstâncias ao delito são negativas, pois os fatos foram praticados no local 

denominado `camelódromo’ da cidade, ou seja, sabidamente espaço público concedido à 

pequenos comerciantes para realizarem sua atividade comercial lícita, se mostrando portanto 
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negativa a circunstância, dado que utilizou indevidamente de bem/ espaço público 

indevidamente para prática de ilícito”. 

 

Assim, restou a pena-base em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao 

pagamento de 10 (dez) dias-multa. 

 

Na segunda fase, inexistindo atenuantes e agravantes, a pena provisória foi mantida. 

 

Por fim, não havendo causas especiais de aumento ou diminuição de pena, a pena 

definitiva foi fixada no cumprimento de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, bem 

como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. 

 

Tendo em vista que a ré não foi presa cautelarmente e, assim, não havendo período a 

ser reconhecido para fins do art. 387, §2º, CPP, o regime inicial aplicado foi o aberto, em 

cumprimento ao disposto no art. 33, §2º, `c’, CP, cujas condições já foram estabelecidas na r. 

sentença de fl. 115. 

 

A pena privativa de liberdade foi corretamente substituída por duas penas restritivas 

de direito, consistente em prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade. 

 

Do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso interposto por Eva 

Alves Pereira Marciano, mantendo-se a r. sentença na íntegra. 

 

III  DECISÃO: 

 

ACORDAM os integrantes da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. 

 

O julgamento foi presidido pela Desembargadora Sônia Regina de Castro, com voto, 

e dele participou o Desembargador Rogério Kanayama. 

 

Curitiba, 13 de março de 2014. 
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Des. MARQUES CURY Relator 

 

ANEXO 2 - AgRg no HABEAS CORPUS Nº 219.211 

 

Superior Tribunal de Justiça 

AgRg no HABEAS CORPUS Nº 219.211 - MG (2011/0225194-2) 

RELATORA : MINISTRA ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA 

(DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE) 

AGRAVANTE : EDVALDO LOPES DA SILVA 

AGRAVANTE : WAGNER ESTEFANIO DA SILVA 

AGRAVANTE : FRANCIELEN CRISTINE NOGUEIRA 

AGRAVANTE : WALLACE PETERSON DE OLIVEIRA 

AGRAVANTE : IZABELA CRISTINA MORAES DIAS 

AGRAVANTE : NEIDMAR APARECIDA NOGUEIRA 

AGRAVANTE : ARLINDO DE MELO 

AGRAVANTE : JACKSON ALENCAR DE MELO 

AGRAVANTE : RODRIGO ALEXSANDRO MOREIRA 

AGRAVANTE : EVANDRO MARCOS DE AVELAS 

AGRAVANTE : ELIDA AUREA DA COSTA 

AGRAVANTE : ROGERIO ADRIANO DA SILVA 

ADVOGADO : EDUARDO FLORES VIEIRA - DEFENSOR PÚBLICO DA 

UNIÃO 

AGRAVADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

EMENTA 

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS 

CORPUS. DECISÃO RECORRIDA EM CONFRONTO COM JURISPRUDÊNCIA 

DOMINANTE. OFENSA AO ART. 184, § 2°, DO CP. OCORRÊNCIA. COMPRA E 

VENDA DE CD'S E DVD'S "PIRATAS". ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. 

PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO SOCIAL E DA INSIGNIFICÂNCIA. 

INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 

1. A jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal orienta-se no 

sentido de considerar típica, formal e materialmente, a conduta prevista no artigo 184, § 2º, do 
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Código Penal, afastando, assim, a aplicação dos princípios da adequação social e da 

insignificância. 

2. Agravo regimental a que se nega provimento. 

Documento: 25610829 - EMENTA / ACORDÃO - Site certificado - DJe: 

28/11/2012 Página 1 de 2 

Superior Tribunal de Justiça 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da SEXTA Turma 

do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, 

nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. A Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura 

e os Srs. Ministros Og Fernandes e Assusete Magalhães votaram com a Sra. Ministra 

Relatora.  

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.  

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Og Fernandes.  

Brasília (DF), 13 de novembro de 2012(Data do Julgamento) 

 

MINISTRA ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA 

(DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE) 

Relatora 

 

Documento: 25610829 - EMENTA / ACORDÃO - Site certificado - DJe: 

28/11/2012 Página 2 de 2 
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ANEXO 3 - INFORMATIVO Nº 0515 

 

Informativo Nº: 0515 

Período: 3 de abril de 2013. 

 

As notas aqui divulgadas foram colhidas nas sessões de julgamento e elaboradas pela 

Secretaria de Jurisprudência, não consistindo em repositórios oficiais da jurisprudência 

deste Tribunal. 

 

Segunda Seção  

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRAZO PRESCRICIONAL PARA O 

AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC E RES. N. 

8/2008-STJ). 

 

No âmbito do direito privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da 

execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em ação civil 

pública. O emprego pelo julgador de determinada regra como parâmetro para fixar o prazo de 

prescrição no processo de conhecimento em ação coletiva não impõe a necessidade de utilizar 

essa mesma regra para definir o prazo de prescrição da pretensão de execução individual, que 

deve observar a jurisprudência superveniente ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 

Assim, ainda que na ação de conhecimento, já transitada em julgado, tenha sido reconhecida a 

aplicabilidade do prazo de prescrição vintenário, deve ser utilizado, no processo de execução 

individual, conforme orientação da Súmula 150 do STF, o mesmo prazo para ajuizar a ação 

civil pública, que é de cinco anos nos termos do disposto no art. 21 da Lei n. 4.717/1965 – Lei 

da Ação Popular. Precedentes citados: REsp 1.070.896-SC, DJe 4/8/2010; AgRg no AREsp 

113.967-PR, DJe 22/6/2012, e REsp n. 1.276.376-PR, DJ 1º/2/2012. REsp 1.273.643-PR, 

Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 27/2/2013.  

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IRRECORRIBILIDADE DO DESPACHO DE 

SUSPENSÃO DO RECURSO ESPECIAL PROFERIDO COM FUNDAMENTO NO 

ART. 543-C, § 1º, DO CPC. 
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É irrecorrível o ato do presidente do tribunal de origem que, com fundamento no art. 

543-C, § 1º, do CPC, determina a suspensão de recursos especiais enquanto se aguarda o 

julgamento de outro recurso encaminhado ao STJ como representativo da controvérsia. 

Com efeito, este ato não ostenta conteúdo decisório, tendo em vista que não há efetivo juízo 

de admissibilidade neste momento processual. Em verdade, a referida manifestação judicial é 

um despacho, de modo que tem incidência o regramento previsto no art. 504 do CPC, 

segundo o qual “dos despachos não cabe recurso”. Haverá possibilidade de interposição de 

recurso após o julgamento do recurso representativo da controvérsia no STJ, ocasião em que 

poderá ser manejado agravo regimental, no tribunal de origem, contra eventual equívoco no 

juízo de admissibilidade efetivado na forma do art. 543-C, § 7º, do CPC. AgRg na Rcl 6.537-

RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 27/2/2013.  

 

Terceira Seção 

 

DIREITO PROCESSUAL PENAL. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR 

OS SUPOSTOS RESPONSÁVEIS PELA TROCA DE MENSAGENS DE CONTEÚDO 

RACISTA EM COMUNIDADES DE REDE SOCIAL NA INTERNET. 

 

Ainda que os possíveis autores dos fatos criminosos tenham domicílio em localidades 

distintas do território nacional, compete ao juízo do local onde teve início a apuração 

das condutas processar e julgar todos os supostos responsáveis pela troca de mensagens 

de conteúdo racista em comunidades de rede social na internet, salvo quanto a eventuais 

processos em que já tiver sido proferida sentença. Em situações como essa, embora cada 

mensagem constitua crime único, existe conexão probatória entre os processos instaurados 

para a apuração das condutas. A circunstância na qual os crimes teriam sido praticados – troca 

de mensagens em comunidade virtual – estabelece uma relação de confiança, ainda que 

precária, entre os usuários, cujo viés pode facilitar a identificação da autoria. Com efeito, ao 

ingressar em uma comunidade virtual, o usuário tem a expectativa de que os demais membros 

compartilhem da sua opinião. Dessa maneira, não é incomum que o vínculo estabelecido vá 

além da mera discussão, propiciando uma autêntica troca de informações, inclusive pessoais, 

entre os usuários desse espaço. Ademais, é a forma por meio da qual os membros interagem 

na comunidade virtual que cria o nexo entre as mensagens que ali circulam e, 
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consequentemente, estabelece um liame entre as condutas supostamente ilícitas. Assim, 

embora a competência para processar e julgar o crime de racismo praticado por meio da 

internet se estabeleça de acordo com o local de onde partiram as manifestações tidas por 

ofensivas, o modus operandi consistente na troca de mensagens em comunidade virtual deve 

ser considerado como apto a caracterizar a conexão probatória (art. 76, III, do CPP). Portanto, 

constatada a suposta ocorrência de crimes conexos, a competência deve ser fixada pela 

prevenção, em favor do juízo no qual as investigações tiveram início, com ressalva apenas 

quanto a eventuais processos em que já tenha sida proferida a sentença. Com efeito, de acordo 

com o disposto no art. 82 do CPP, se, “não obstante a conexão ou continência, forem 

instaurados processos diferentes, a autoridade de jurisdição prevalente deverá avocar os 

processos que corram perante os outros juízes, salvo se já estiverem com sentença definitiva”. 

Ainda acerca desse ponto, deve ser mencionada a Súmula 235 do STJ, segundo a qual a 

“conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”. Precedente 

citado: CC 102.454-RJ, DJe 15/4/2009. CC 116.926-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 

julgado em 4/2/2013.  

 

Primeira Turma 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO. DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE LESÕES 

SOFRIDAS POR MILITAR EM SERVIÇO. 

 

Não é cabível indenização por danos morais em decorrência de lesões sofridas por 

militar oriundas de acidente ocorrido durante sessão de treinamento na qual não tenha 

havido exposição a risco excessivo e desarrazoado. Os militares, no exercício de suas 

atividades rotineiras de treinamento, são expostos a situações de risco que ultrapassam a 

normalidade dos servidores civis, tais como o manuseio de armas de fogo, explosivos etc. As 

sequelas físicas decorrentes de acidente sofrido por militar em serviço não geram, por si sós, o 

direito à indenização por danos morais, os quais devem estar vinculados à demonstração de 

existência de eventual abuso ou negligência dos agentes públicos responsáveis pelo respectivo 

treinamento, de forma a revelar a submissão do militar a condições de risco que ultrapassem 

aquelas consideradas razoáveis no contexto no qual foi inserido. Precedente citado: REsp 

1.021.500-PR, DJe 13/10/2009. AgRg no AREsp 29.046-RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves 

Lima, julgado em 21/2/2013.  
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DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE LICENÇA PARA 

ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE. 

 

É cabível a concessão de licença a servidor público para acompanhamento de cônjuge na 

hipótese em que se tenha constatado o preenchimento dos requisitos legais para tanto, 

ainda que o cônjuge a ser acompanhado não seja servidor público e que o seu 

deslocamento não tenha sido atual. O art. 84, caput e § 1º, da Lei n. 8.112/1990 estabelece o 

direito à licença para o servidor público afastar-se de suas atribuições, por prazo 

indeterminado e sem remuneração, com o fim de acompanhar cônjuge ou companheiro. A 

referida norma não exige a qualidade de servidor público do cônjuge do servidor que pleiteia 

a licença, tampouco que o deslocamento daquele tenha sido atual, não cabendo ao intérprete 

condicionar a respectiva concessão a requisitos não previstos pelo legislador. A jurisprudência 

do STJ firmou-se no sentido de que a referida licença é um direito assegurado ao servidor 

público, de sorte que, preenchidos os requisitos legais, não há falar em discricionariedade da 

Administração quanto a sua concessão. Precedentes citados: AgRg no REsp 1.195.954-DF, 

DJe 30/8/2011, e AgRg no Ag 1.157.234-RS, DJe 6/12/2010. AgRg no REsp 1.243.276-PR, 

Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 5/2/2013.  

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS PELO 

SISTEMA BACEN JUD. 

 

Para que seja efetuado o bloqueio de ativos financeiros do executado por meio do 

sistema Bacen Jud, é necessário que o devedor tenha sido validamente citado, não tenha 

pago nem nomeado bens à penhora e que tenha havido requerimento do exequente nesse 

sentido. De acordo com o art. 185-A do CTN, apenas o executado validamente citado que não 

pagar nem nomear bens à penhora poderá ter seus ativos financeiros bloqueados por meio do 

sistema Bacen Jud, sob pena de violação do princípio do devido processo legal. Ademais, a 

constrição de ativos financeiros do executado pelo referido sistema depende de requerimento 

expresso do exequente, não podendo ser determinada de ofício pelo magistrado, conforme o 

art. 655-A do CPC. Precedentes citados: REsp 1.044.823-PR, DJe 15/9/2008, e AgRg no 

REsp 1.218.988-RJ, DJe 30/5/2011. AgRg no REsp 1.296.737-BA, Rel. Min. Napoleão 

Nunes Maia Filho, julgado em 5/2/2013.  
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DIREITO TRIBUTÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO DE 

VENDA, REALIZADA POR AGÊNCIA DE AUTOMÓVEIS, DE VEÍCULO USADO 

OBJETO DE CONSIGNAÇÃO PELO PROPRIETÁRIO. 

 

Não incide ICMS sobre a operação de venda, promovida por agência de automóveis, de 

veículo usado objeto de consignação pelo proprietário. A circulação de mercadorias 

prevista no art. 155 da CF é a jurídica, que exige efetivo ato de mercancia, para o qual 

concorrem a finalidade de obtenção de lucro e a transferência de titularidade, a qual, por sua 

vez, pressupõe a transferência de uma pessoa para outra da posse ou da propriedade da 

mercadoria. A mera consignação do veículo, cuja venda deverá ser promovida por agência de 

automóveis, não representa circulação jurídica da mercadoria, porquanto não induz à 

transferência da propriedade ou da posse da coisa, inexistindo, dessa forma, troca de 

titularidade a ensejar o fato gerador do ICMS. Nesse negócio jurídico, não há transferência de 

propriedade à agência de automóveis, pois ela não adquire o veículo de seu proprietário, 

apenas intermedeia a venda da coisa a ser adquirida diretamente pelo comprador. De igual 

maneira, não há transferência de posse, haja vista que a agência de automóveis não exerce 

sobre a coisa nenhum dos poderes inerentes à propriedade (art. 1.228 do CC). Com efeito, a 

consignação do veículo não pressupõe autorização do proprietário para a agência usar ou 

gozar da coisa, tampouco a agência pode dispor sobre o destino da mercadoria, pode, apenas, 

promover a sua venda em conformidade com as condições estabelecidas pelo proprietário. Em 

verdade, a consignação do veículo significa mera detenção precária da mercadoria para 

exibição, facilitando, dessa forma, a realização do serviço de intermediação contratado. REsp 

1.321.681-DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 26/2/2013.  

 

DIREITO TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE 

TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA COM BASE EM DEMANDA DE POTÊNCIA. 

 

É possível a cobrança da tarifa binômia, composta pelo efetivo consumo de energia 

elétrica e pela demanda disponibilizada, dos consumidores enquadrados no Grupo A da 

Resolução n. 456/2000 da Aneel. A prestação de serviço de energia elétrica aos usuários do 

Grupo A – aqueles que utilizam tensão igual ou superior a 2.300 volts – é tarifada com base 

no binômio demanda de potência disponibilizada e energia efetivamente medida e consumida. 
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Nesse contexto, o entendimento do STJ é que não é abusiva a cobrança pela disponibilização 

de um potencial de energia a esses usuários. Precedentes citados: AgRg no AREsp 236.788-

RS, DJe 26/11/2012, e AgRg no AgRg no Ag 1.418.172-RJ, DJe 13/12/2011. AgRg no REsp 

1.110.226-PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 5/2/2013.  

 

Segunda Turma  

 

DIREITO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE A 

SERVIDOR PÚBLICO QUE UTILIZA VEÍCULO PRÓPRIO. 

 

É devido o pagamento de auxílio-transporte ao servidor público que utiliza veículo 

próprio no deslocamento para o trabalho. Esse é o entendimento do STJ sobre o 

disposto no art. 1º da MP n. 2.165-36/2001. Precedentes citados: AgRg nos EDcl no Ag 

1.261.686-RS, DJe 3/10/2011, e EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 576.442-PR, DJe 

4/10/2010. AgRg no AREsp 238.740-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado 

em 18/12/2012.  

 

DIREITO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO E APLICAÇÃO DE MULTA 

COM BASE NO ART. 14, I, DA LEI N. 6.938/1981. 

 

O art. 14, I, da Lei n. 6.938/1981, por si só, constitui fundamento suficiente para 

embasar a autuação de infração e a aplicação de multa administrativa em decorrência 

de queimada não autorizada. A Lei n. 6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do 

Meio Ambiente, prevê no art. 14, I, a aplicação de multa simples ou diária, com a 

especificação do respectivo valor, para os casos de “não cumprimento das medidas 

necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação 

da qualidade ambiental”. A hipótese de queimadas ilegais insere-se nesse dispositivo legal, 

que constitui base suficiente para a imposição da multa por degradação do meio ambiente, não 

sendo válido o argumento de que se trata de norma genérica, tampouco a conclusão de que 

não poderia embasar a aplicação da penalidade. Ademais, qualquer exceção a essa proibição 

geral, além de estar prevista expressamente em lei federal, deve ser interpretada 

restritivamente pelo administrador e pelo magistrado. Precedente citado: REsp 1.000.731-RO, 

DJe 8/9/2009. REsp 996.352-PR, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 5/2/2013.  
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DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO DO CANDIDATO APROVADO EM 

CONCURSO PÚBLICO A SER COMUNICADO PESSOALMENTE SOBRE SUA 

NOMEAÇÃO. 

 

O candidato tem direito a ser comunicado pessoalmente sobre sua nomeação no caso em 

que o edital do concurso estabeleça expressamente o seu dever de manter atualizados 

endereço e telefone, não sendo suficiente a sua convocação apenas por meio de diário 

oficial se, tendo sido aprovado em posição consideravelmente fora do número de vagas, 

decorrer curto espaço de tempo entre a homologação final do certame e a publicação da 

nomeação. Nessa situação, a convocação do candidato apenas por publicação em Diário 

Oficial configura ofensa aos princípios da razoabilidade e da publicidade. A existência de 

previsão expressa quanto ao dever de o candidato manter atualizado seu telefone e endereço 

demonstra, ainda que implicitamente, o intuito da Administração Pública de, no momento da 

nomeação, entrar em contato direto com o candidato aprovado. Ademais, nesse contexto, não 

seria possível ao candidato construir real expectativa de ser nomeado e convocado para a 

posse em curto prazo. Assim, nessa situação, deve ser reconhecido o direito do candidato a ser 

convocado, bem como a tomar posse, após preenchidos os requisitos constantes do edital do 

certame. Precedente citado: AgRg no RMS 35.494-RS, DJe 26/3/2012. AgRg no RMS 

37.227-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 6/12/2012.  

 

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. COMPROVAÇÃO DO 

PERICULUM IN MORA PARA A DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE 

BENS POR ATO DE IMPROBIDADE. 

 

Para a decretação da indisponibilidade de bens pela prática de ato de improbidade 

administrativa que tenha causado lesão ao patrimônio público, não se exige que seu 

requerente demonstre a ocorrência de periculum in mora. Nesses casos, a presunção 

quanto à existência dessa circunstância milita em favor do requerente da medida cautelar, 

estando o periculum in mora implícito no comando normativo descrito no art. 7º da Lei n. 

8.429/1992, conforme determinação contida no art. 37, § 4º, da CF. Precedente citado: REsp 

1.319.515-ES, DJe 21/9/2012. AgRg no REsp 1.229.942-MT, Rel. Min. Mauro Campbell 

Marques, julgado em 6/12/2012.  
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DIREITO CIVIL. PRAZO PRESCRICIONAL PARA A COBRANÇA DE 

HONORÁRIOS PERICIAIS. 

 

É de cinco anos o prazo prescricional para a cobrança de honorários periciais 

arbitrados em processo judicial em que a parte vencedora seja a Fazenda Pública e a 

parte sucumbente seja beneficiária da gratuidade da justiça. Deve-se adotar, nesses casos, 

o prazo de cinco anos, seja por consideração ao art. 12 da Lei n. 1.060/1950 seja por força do 

art. 1º do Dec. n. 20.910/1932, sendo inaplicáveis a essas situações os prazos prescricionais 

estipulados pelo Código Civil. Precedentes citados: REsp 1.219.016-MG, DJe 21/3/2012, e 

REsp 1.285.932-RS, DJe 13/6/2012. AgRg no REsp 1.337.319-MG, Rel. Min. Herman 

Benjamin, julgado em 6/12/2012.  

 

DIREITO DO CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE DE CLÁUSULA DE 

FIDELIZAÇÃO EM CONTRATO DE TELEFONIA. 

 

A cláusula de fidelização é, em regra, legítima em contrato de telefonia. Isso porque o 

assinante recebe benefícios em contrapartida à adesão dessa cláusula, havendo, além disso, a 

necessidade de garantir um retorno mínimo à empresa contratada pelas benesses conferidas. 

Precedente citado: AgRg no REsp 1.204.952-DF, DJe de 20/8/2012. AgRg no AREsp 

253.609-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 18/12/2012.  

 

DIREITO EMPRESARIAL. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE MULTA 

MORATÓRIA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA NA CLASSIFICAÇÃO DOS 

CRÉDITOS DE FALÊNCIA DECRETADA NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.101/2005. 

 

É possível a inclusão de multa moratória de natureza tributária na classificação dos 

créditos de falência decretada na vigência da Lei n. 11.101/2005, ainda que a multa seja 

referente a créditos tributários anteriores à vigência da lei mencionada. No regime do 

Decreto-Lei n. 7.661/1945, impedia-se a cobrança da multa moratória da massa falida, tendo 

em vista a regra prevista em seu art. 23, parágrafo único, III, bem como o entendimento 

consolidado nas Súmulas 192 e 565 do STF. Com a vigência da Lei n. 11.101/2005, tornou-se 

possível a cobrança da multa moratória de natureza tributária da massa falida, pois o art. 83, 
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VII, da aludida lei preceitua que "as multas contratuais e as penas pecuniárias por infração das 

leis penais ou administrativas, inclusive as multas tributárias" sejam incluídas na classificação 

dos créditos na falência. Além disso, deve-se observar que a Lei n. 11.101/2005 é aplicável às 

falências decretadas após a sua vigência, em consideração ao disposto em seu art. 192. REsp 

1.223.792-MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 19/2/2013.  

 

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REAVALIAÇÃO DOS BENS 

PENHORADOS EM EXECUÇÃO FISCAL. 

 

Ainda que a avaliação dos bens penhorados em execução fiscal tenha sido efetivada por 

oficial de justiça, caso o exame seja objeto de impugnação pelas partes antes de 

publicado o edital de leilão, é necessária a nomeação de avaliador oficial para que 

proceda à reavaliação. O referido entendimento deriva da redação do art. 13, § 1º, da Lei n. 

6.830/1980, estando consagrado na jurisprudência do STJ. Precedentes citados: REsp 

1.213.013-RS, DJe 19/11/2010, e REsp 1.026.850-RS, DJe 2/4/2009. REsp 1.352.055-SC, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 6/12/2012.  

 

DIREITO TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE JUROS 

DE MORA PAGOS EM RAZÃO DE DECISÃO JUDICIAL QUE CONDENE A 

UNIÃO A RESSARCIR SERVIDORES POR PROMOÇÕES QUE NÃO TENHAM 

SIDO EFETIVADAS NO MOMENTO OPORTUNO. 

 

Incide imposto de renda sobre o valor correspondente aos juros de mora relativos a 

quantias pagas em decorrência de decisão judicial que condene a União a ressarcir 

servidores públicos por promoções que, de forma ilegal, não tenham sido efetivadas no 

momento oportuno. Em regra, incide imposto de renda sobre os juros de mora,de acordo 

com o disposto no art. 16, parágrafo único, da Lei n. 4.506/1964, segundo a qual serão 

também classificados como rendimentos de trabalho assalariado os juros de mora e quaisquer 

outras indenizações pelo atraso no pagamento das remunerações ali previstas. As exceções à 

regra, reconhecidas pela jurisprudência do STJ, dizem respeito aos juros de mora incidentes 

sobre verba principal isenta ou fora do campo de incidência do IR e àqueles decorrentes de 

verbas trabalhistas pagas no contexto de despedida ou rescisão do contrato de trabalho. A 

situação em tela não se encaixa em qualquer das exceções supracitadas, pois se trata do 
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pagamento de verbas que são sabidamente remuneratórias não isentas, devendo, assim, 

prevalecer a regra geral contida no parágrafo único do art. 16 da Lei n. 4.506/1964. AgRg no 

REsp 1.348.003-PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 6/12/2012.  

 

DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPRESCINDIBILIDADE DE LANÇAMENTO DE 

DÉBITOS OBJETO DE COMPENSAÇÃO INDEVIDA DECLARADA EM DCTF 

ENTREGUE ANTES DE 31/10/2003. 

 

É necessário o lançamento de ofício para a cobrança de débitos objeto de compensação 

indevida declarada em DCTF apresentada antes de 31/10/2003. A Declaração de Débitos 

e Créditos Tributários Federais - DCTF é documento complexo que comporta a constituição 

do crédito tributário (rubrica "débitos apurados"), a declaração de valores que, na ótica do 

contribuinte, devem ser abatidos desse crédito (rubrica "créditos vinculados") e a confissão 

inequívoca de determinado valor (rubrica "saldo a pagar"). Da interpretação do art. 5º do 

Decreto-Lei n. 2.124/1984, do art. 2º da IN/SRF n. 45/1998, do art. 7º da IN/SRF n. 126/1998, 

do art. 90 da MP n. 2.158-35/2001, do art. 3º da MP n. 75/2002 e do art. 8º da IN/SRF n. 

255/2002, extrai-se que, antes de 31/10/2003, havia a necessidade de lançamento de ofício 

para cobrar a diferença do "débito apurado" em DCTF decorrente de compensação indevida. 

De 31/10/2003 em diante, a partir da eficácia do art. 18 da MP n. 135/2003, convertida na Lei 

n. 10.833/2003, o lançamento de ofício deixou de ser necessário. Cabe ressaltar, no entanto, 

que o encaminhamento do "débito apurado" em DCTF decorrente de compensação indevida 

para inscrição em dívida ativa passou a ser precedido de notificação ao sujeito passivo para 

pagar ou apresentar manifestação de inconformidade, recurso este que suspende a 

exigibilidade do crédito tributário na forma do art. 151, III, do CTN (art. 74, § 11, da Lei n. 

9.430/1996). Precedente citado: REsp 1.205.004-SC, DJe 16/5/2011. REsp 1.332.376-PR, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 6/12/2012.  

 

Terceira Turma 

 

DIREITO CIVIL. LEGITIMIDADE DO LOCADOR PARA A PROPOSITURA DE 

AÇÃO DE DESPEJO. 

 

O locador, ainda que não seja o proprietário do imóvel alugado, é parte legítima para a 
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propositura de ação de despejo fundada na prática de infração legal/contratual ou na 

falta de pagamento de aluguéis. A Lei n. 8.245/1991 (Lei de Locações) especifica as 

hipóteses nas quais é exigida a prova da propriedade para o ajuizamento da ação de despejo. 

Nos demais casos, entre os quais se encontram os ora analisados, deve-se atentar para a 

natureza pessoal da relação de locação, de modo a considerar desnecessária a condição de 

proprietário para a propositura da demanda. Ademais, cabe invocar o princípio da boa-fé 

objetiva, cuja função de relevo é impedir que o contratante adote comportamento que 

contrarie o conteúdo de manifestação anterior, em cuja seriedade o outro pactuante confiou. 

Assim, uma vez celebrado contrato de locação de imóvel, fere o aludido princípio a atitude do 

locatário que, após exercer a posse direta do imóvel, alega que o locador, por não ser o 

proprietário do imóvel, não tem legitimidade para o ajuizamento de eventual ação de despejo 

nas hipóteses em que a lei não exige essa condição do demandante. REsp 1.196.824-AL, Rel. 

Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 19/2/2013.  

 

DIREITO CIVIL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELA IMPUGNAÇÃO DE 

DÉBITO CONTRATUAL OU DE CÁRTULA REPRESENTATIVA DO DIREITO DO 

CREDOR. 

 

Constitui causa interruptiva da prescrição a propositura de demanda judicial pelo 

devedor, seja anulatória seja de sustação de protesto, que importe em impugnação de 

débito contratual ou de cártula representativa do direito do credor. Com efeito, a 

manifestação do credor, de forma defensiva, nas ações impugnativas promovidas pelo 

devedor afasta a sua inércia no recebimento do crédito, a qual implicaria a prescrição da 

pretensão executiva, além de evidenciar que o devedor tinha inequívoca ciência do interesse 

do credor em receber aquilo que lhe é devido. Ademais, o art. 585, §1º, do CPC estabelece 

que a propositura de qualquer ação relativa ao débito constante do título executivo não inibe o 

credor de promover-lhe a execução, deve ser interpretado em consonância com o art. 202, VI, 

do CC, segundo o qual o ato inequívoco que importe reconhecimento do direito pelo devedor 

interrompe a prescrição. Logo, admitida a interrupção da prescrição em razão das ações 

promovidas pelo devedor, mesmo que se entenda que o credor não estava impedido de ajuizar 

a execução do título, ele não precisaria fazê-lo antes do trânsito em julgado nessas ações, 

quando voltaria a correr o prazo prescricional. REsp 1.321.610-SP, Rel. Min. Nancy 

Andrighi, julgado em 21/2/2013.  
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DIREITO CIVIL. DENÚNCIA, PELO COMPRADOR, DE CONTRATO DE 

LOCAÇÃO AINDA VIGENTE, SOB A ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

AVERBAÇÃO DA AVENÇA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. 

 

O comprador de imóvel locado não tem direito a proceder à denúncia do contrato de 

locação ainda vigente sob a alegação de que o contrato não teria sido objeto de 

averbação na matrícula do imóvel se, no momento da celebração da compra e venda, 

tivera inequívoco conhecimento da locação e concordara em respeitar seus termos. É 

certo que, de acordo com o art. 8º da Lei n. 8.245&frasl;1991, se o imóvel for alienado 

durante a locação, o adquirente poderá denunciar o contrato, com o prazo de 90 dias para a 

desocupação, salvo se, além de se tratar de locação por tempo determinado, o contrato tiver 

cláusula de vigência em caso de alienação e estiver averbado junto à matrícula do imóvel. 

Todavia, em situações como a discutida, apesar da inexistência de averbação, há de se 

considerar que, embora por outros meios, foi alcançada a finalidade precípua do registro 

público, qual seja, a de trazer ao conhecimento do adquirente do imóvel a existência da 

cláusula de vigência do contrato de locação. Nessa situação, constatada a ciência inequívoca, 

tem o adquirente a obrigação de respeitar a locação até o seu termo final, em consonância com 

o princípio da boa-fé. REsp 1.269.476-SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 

5/2/2013.  

 

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELO 

FILHO MENOR EM FACE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA EM 

AÇÃO PROPOSTA UNICAMENTE EM FACE DE SEU GENITOR COM 

FUNDAMENTO NA RESPONSABILIDADE DOS PAIS POR ATO ILÍCITO QUE 

TERIA COMETIDO. 

 

O filho menor não tem interesse nem legitimidade para recorrer da sentença 

condenatória proferida em ação proposta unicamente em face de seu genitor com 

fundamento na responsabilidade dos pais pelos atos ilícitos cometidos por filhos 

menores. O art. 499, § 1º, do CPC assegura ao terceiro prejudicado a possibilidade de 

interpor recurso de determinada decisão, desde que ela afete, direta ou indiretamente, uma 

relação jurídica de que seja titular. Assim, para que seja admissível o recurso de pessoa 
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estranha à relação jurídico-processual já estabelecida, faz-se necessária a demonstração do 

prejuízo sofrido em razão da decisão judicial, ou seja, o terceiro deve demonstrar seu interesse 

jurídico quanto à interposição do recurso. O CC, no seu art. 932, trata das hipóteses em que a 

responsabilidade civil pode ser atribuída a quem não seja o causador do dano, a exemplo da 

responsabilidade dos genitores pelos atos cometidos por seus filhos menores (inciso I), que 

constitui modalidade de responsabilidade objetiva decorrente do exercício do poder familiar. 

É certo que, conforme o art. 942, parágrafo único, do CC, “são solidariamente responsáveis 

com os autores, os coautores e as pessoas designadas no art. 932”. Todavia, o referido 

dispositivo legal deve ser interpretado em conjunto com os arts. 928 e 934 do CC, que tratam, 

respectivamente, da responsabilidade subsidiária e mitigada do incapaz e da inexistência de 

direito de regresso em face do descendente absoluta ou relativamente incapaz. Destarte, o 

patrimônio do filho menor somente pode responder pelos prejuízos causados a outrem se as 

pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios 

suficientes. Mesmo assim, nos termos do parágrafo único do art. 928, se for o caso de 

atingimento do patrimônio do menor, a indenização será equitativa e não terá lugar se privar 

do necessário o incapaz ou as pessoas que dele dependam. Portanto, deve-se concluir que o 

filho menor não é responsável solidário com seus genitores pelos danos causados, mas, sim, 

subsidiário. Assim, tratando-se de pessoa estranha à relação jurídico-processual já 

estabelecida e não havendo demonstração do prejuízo sofrido em razão da decisão judicial, 

configura-se, na hipótese, a carência de interesse e legitimidade para a interposição de 

recurso. REsp 1.319.626-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 26/2/2013.  

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO PARA 

ASSEGURAR A FUTURA SATISFAÇÃO DE CRÉDITO EM AÇÃO PRINCIPAL. 

 

Não é cabível o deferimento de medida cautelar de sequestro no caso em que se busque 

apenas assegurar a satisfação futura de crédito em ação a ser ajuizada, inexistindo 

disputa específica acerca do destino dos bens sobre os quais se pleiteia a incidência da 

constrição. O sequestro é medida destinada à apreensão de bens determinados com o objetivo 

de assegurar a futura efetivação de provimento judicial que os tenha como objeto. Para o 

deferimento da medida, é necessário que o juiz se convença de que, sobre o bem objeto da 

ação principal cujo sequestro se pleiteia, tenha-se estabelecido, direta ou indiretamente, uma 

relação de disputa entre as partes da demanda. Assim, se a ação principal versa sobre 
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pretensão creditícia, não se identifica a presença dos requisitos exigidos pelo art. 822, I, do 

CPC, pois inexiste, em tal caso, específica disputa sobre posse ou propriedade dos bens que 

seriam objeto da referida medida. Precedente citado: REsp 440.147-MT, DJ 30/6/2003. REsp 

1.128.033-GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 5/2/2013.  

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO EM 

DECORRÊNCIA DO AJUIZAMENTO DE AÇÃO NA QUAL SE BUSQUE O 

ALONGAMENTO DA DÍVIDA RURAL. 

 

A propositura de ação visando ao alongamento da dívida rural acarreta a suspensão, e 

não a imediata extinção, do processo de execução anteriormente proposto com base em 

cédulas de crédito rural firmadas como garantia do custeio de atividades agrícolas 

desenvolvidas pelo executado. É direito do devedor o alongamento de dívidas originárias de 

crédito rural, desde que preenchidos os requisitos legais. O exercício desse direito acarreta a 

perda da exigibilidade do título executivo extrajudicial, gerando a extinção do processo de 

execução. Todavia, nas situações em que há lide instaurada, somente ocorrerá o efetivo 

exercício do direito após o reconhecimento judicial do preenchimento dos requisitos legais. 

Assim, enquanto pendente a ação na qual se pretende o alongamento da dívida rural, deve ser 

determinada a suspensão da execução. Desse modo, na referida situação, até que haja a 

definição acerca da existência do direito ao alongamento, impõe-se a suspensão do processo, 

que só poderá ser extinto quando reconhecido o direito. Precedentes citados: REsp 316.499-

RS, DJ 18/3/2002, e AgRg no REsp 932.151-DF, DJe 19/3/2012. REsp 739.286-DF, Rel. 

Min. Nancy Andrighi, julgado em 5/2/2013.  

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESCABIMENTO DE RECURSO DA DECISÃO 

QUE DETERMINA A CONVERSÃO DO AGRAVO DO ART. 544 DO CPC EM 

RECEURSO ESPECIAL. 

 

Não é cabível recurso da decisão que determina a conversão do agravo do art. 544 do 

CPC em recurso especial, salvo na hipótese em que o agravo possua algum vício 

referente aos seus pressupostos de admissibilidade. Com efeito, de acordo com os arts. 

544, § 4º, e 545 do CPC e do § 2º do art. 258 do RISTJ, aplicável por analogia à espécie, é 

irrecorrível a decisão que dá provimento ao agravo apenas para determinar a sua conversão 
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em recurso especial. Ademais, há de se considerar que a conversão não prejudica novo exame 

acerca do cabimento do recurso especial, que poderá ser realizado em momento oportuno (art. 

254, § 1º, do RISTJ). Precedente citado: AgRg no AREsp 137.770-MS, DJe 7/12/2012. 

RCDesp no REsp 1.347.420-DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 

21/2/2013.  

 

Quarta Turma   

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE 

APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA DECISÃO QUE EXCLUI UM DOS 

LITISCONSORTES DA RELAÇÃO JURÍDICA E DETERMINA O 

PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA OS DEMAIS DEVEDORES. 

 

É inviável o conhecimento de apelação interposta contra decisão que exclui um dos 

litisconsortes da relação jurídica e determina o prosseguimento da execução contra os 

demais devedores. Referido equívoco constitui erro inescusável, por consequência, 

inaplicável o princípio da fungibilidade recursal em face do entendimento do STJ segundo o 

qual, nesses casos, seria cabível agravo de instrumento, e não apelação. Precedentes citados: 

AgRg no Ag 1.329.466-MG, DJe 19/5/2011, e AgRg no Ag 1.236.181-PR, DJe 13/9/2010. 

AgRg no REsp 1.184.036-DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 7/2/2013.  

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE DA MÃE PARA O 

AJUIZAMENTO DE AÇÃO OBJETIVANDO O RECEBIMENTO DE 

COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DA MORTE DE FILHO 

CASADO E QUE TENHA DEIXADO DESCENDENTES. 

 

A mãe tem legitimidade para ajuizar ação objetivando o recebimento de indenização 

pelo dano moral decorrente da morte de filho casado e que tenha deixado descendentes, 

ainda que a viúva e os filhos do falecido já tenham recebido, extrajudicialmente, 

determinado valor a título de compensação por dano moral oriundo do mesmo fato. 

Nessa situação, é certo que existem parentes mais próximos que a mãe na ordem de vocação 

hereditária, os quais, inclusive, receberam indenização e deram quitação, o que poderia, à 

primeira vista, levar à interpretação de estar afastada sua legitimidade para o pleito 
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indenizatório. Ocorre que, não obstante a formação de um novo grupo familiar com o 

casamento e a concepção de filhos, é de se considerar que o laço afetivo que une mãe e filho 

jamais se extingue, de modo que o que se observa é a coexistência de dois núcleos familiares 

cujo elemento interseccional é o filho. Correto, portanto, afirmar que os ascendentes e sua 

prole integram um núcleo familiar inextinguível para fins de demanda indenizatória por 

morte. Assim, tem-se um núcleo familiar em sentido estrito, constituído pela família imediata 

formada com a contração do matrimônio, e um núcleo familiar em sentido amplo, de que 

fazem parte os ascendentes e seu filho, o qual desponta como elemento comum e agregador 

dessas células familiares. Destarte, em regra, os ascendentes têm legitimidade para a demanda 

indenizatória por morte da sua prole, ainda quando esta já tenha constituído o seu grupo 

familiar imediato, o que deve ser balizado apenas pelo valor global da indenização devida, ou 

seja, pela limitação quantitativa do montante indenizatório. REsp 1.095.762-SP, Rel. Min. 

Luis Felipe Salomão, julgado em 21/2/2013.  

 

Quinta Turma   

 

DIREITO PENAL. PENA APLICÁVEL À CONDUTA DE ADQUIRIR E OCULTAR, 

COM INTUITO DE LUCRO, CDS E DVDS FALSIFICADOS. 

 

Deve ser aplicado o preceito secundário a que se refere o § 2º do art. 184 do CP, e não o 

previsto no § 1º do art. 12 da Lei n. 9.609/1998, para a fixação das penas decorrentes da 

conduta de adquirir e ocultar, com intuito de lucro, CDs e DVDs falsificados. O preceito 

secundário descrito no § 1º do art. 12 da Lei n. 9.609/1998 é destinado a estipular, em 

abstrato, punição para o crime de violação de direitos de autor de programa de computador, 

delito cujo objeto material é distinto do tutelado pelo tipo do § 2º do art. 184 do Código Penal. 

Desta feita, não havendo adequação típica da conduta em análise ao previsto no § 1º do art. 12 

da Lei n. 9.609/1998, cumpre aplicar o disposto no § 2º do art. 184 do Código Penal, uma vez 

que este tipo é bem mais abrangente, sobretudo após a redação que lhe foi dada pela Lei n. 

10.695/2003. Ademais, não há desproporcionalidade da pena de reclusão de dois a quatro 

anos e multa quando comparada com reprimendas previstas para outros tipos penais, pois o 

próprio legislador, atento aos reclamos da sociedade que representa, entendeu merecer tal 

conduta pena considerável, especialmente pelos graves e extensos danos que acarreta, estando 

geralmente relacionada a outras práticas criminosas, como a sonegação fiscal e a formação de 
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quadrilha. HC 191.568-SP, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 7/2/2013.  

 

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. COMPROVAÇÃO DA 

MATERIALIDADE DO CRIME DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS DE 

QUE TRATA O § 2º DO ART. 184 DO CP. 

 

Para a comprovação da prática do crime de violação de direito autoral de que trata o § 

2º do art. 184 do CP, é dispensável a identificação dos produtores das mídias originais 

no laudo oriundo de perícia efetivada nos objetos falsificados apreendidos, sendo, de 

igual modo, desnecessária a inquirição das supostas vítimas para que elas confirmem 

eventual ofensa a seus direitos autorais. De acordo com o § 2º do art. 184 do CP, é 

formalmente típica a conduta de quem, com intuito de lucro direto ou indireto, adquire e 

oculta cópia de obra intelectual ou fonograma reproduzido com violação do direito de autor, 

do direito de artista intérprete ou do direito do produtor de fonograma. Conforme o art. 530-D 

do CPP, deve ser realizada perícia sobre todos os bens apreendidos e elaborado laudo, que 

deverá integrar o inquérito policial ou o processo. O exame técnico em questão tem o objetivo 

de atestar a ocorrência ou não de reprodução procedida com violação de direitos autorais. 

Comprovada a materialidade delitiva por meio da perícia, é totalmente desnecessária a 

identificação e inquirição das supostas vítimas, até mesmo porque o ilícito em exame é 

apurado mediante ação penal pública incondicionada, nos termos do inciso II do artigo 186 do 

CP. HC 191.568-SP, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 7/2/2013.  

 

Sexta Turma    

 

DIREITO ADMINISTRATIVO. CANDIDATA GESTANTE QUE, SEGUINDO 

ORIENTAÇÃO MÉDICA, DEIXE DE APRESENTAR, NA DATA MARCADA, 

APENAS ALGUNS DOS VÁRIOS EXAMES EXIGIDOS EM CONCURSO PÚBLICO. 

 

Ainda que o edital do concurso expressamente preveja a impossibilidade de realização 

posterior de exames ou provas em razão de alterações psicológicas ou fisiológicas 

temporárias, é ilegal a exclusão de candidata gestante que, seguindo a orientação médica 

de que a realização de alguns dos vários exames exigidos poderia causar dano à saúde do 

feto, deixe de entregá-los na data marcada, mas que se prontifique a apresentá-los em 



93 

 

momento posterior. É certo que, segundo a jurisprudência do STJ, não se pode dispensar 

tratamento diferenciado a candidatos em virtude de alterações fisiológicas temporárias, 

mormente quando existir previsão no edital que vede a realização de novo teste, sob pena de 

ofensa ao princípio da isonomia, principalmente se o candidato deixar de comparecer na data 

de realização do teste, contrariando regra expressa do edital que preveja a eliminação 

decorrente do não comparecimento a alguma fase. Todavia, diante da proteção conferida pelo 

art. 6º da CF à maternidade, deve-se entender que a gravidez não pode ser motivo para 

fundamentar qualquer ato administrativo contrário ao interesse da gestante, muito menos para 

impor-lhe qualquer prejuízo. Assim, em casos como o presente, ponderando-se os princípios 

da legalidade, da isonomia e da razoabilidade, em consonância com a jurisprudência do STF, 

há de ser possibilitada a remarcação da data para a avaliação, buscando-se dar efetivo 

cumprimento ao princípio da isonomia, diante da peculiaridade da situação em que se 

encontra a candidata impossibilitada de realizar o exame, justamente por não estar em 

igualdade de condições com os demais concorrentes. RMS 28.400-BA, Rel. Min. Sebastião 

Reis Júnior, julgado em 19/2/2013.  

 

DIREITO ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS EM 

DECORRÊNCIA DE NOMEAÇÃO TARDIA PARA CARGO PÚBLICO 

DETERMINADA EM DECISÃO JUDICIAL. 

 

É indevida a indenização por danos materiais a candidato aprovado em concurso 

público cuja nomeação tardia decorreu de decisão judicial. O STJ mudou o entendimento 

sobre a matéria e passou a adotar a orientação do STF no sentido de que não é devida 

indenização pelo tempo em que se aguardou solução judicial definitiva para que se procedesse 

à nomeação de candidato para cargo público. Assim, não assiste ao concursado o direito de 

receber o valor dos vencimentos que poderia ter auferido até o advento da nomeação 

determinada judicialmente, pois essa situação levaria a seu enriquecimento ilícito em face da 

inexistência da prestação de serviços à Administração Pública. Precedentes citados: EREsp 

1.117.974-RS, DJe 19/12/2011, e AgRg no AgRg no RMS 34.792-SP, DJe 23/11/2011. AgRg 

nos EDcl nos EDcl no RMS 30.054-SP, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 19/2/2013.  

 

DIREITO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE DANO COMETIDO 

CONTRA O PATRIMÔNIO DO DF. 



94 

 

 

A conduta de destruir, inutilizar ou deteriorar o patrimônio do Distrito Federal não 

configura, por si só, o crime de dano qualificado, subsumindo-se, em tese, à modalidade 

simples do delito. Com efeito, é inadmissível a realização de analogia in malam partem a fim 

de ampliar o rol contido no art. 163, III, do CP, cujo teor impõe punição mais severa para o 

dano “cometido contra o patrimônio da União, Estados, Municípios, empresa concessionária 

de serviços públicos ou sociedade de economia mista”. Assim, na falta de previsão do Distrito 

Federal no referido preceito legal, impõe-se a desclassificação da conduta analisada para o 

crime de dano simples, nada obstante a mens legis do tipo, relativa à necessidade de proteção 

ao patrimônio público, e a discrepância em considerar o prejuízo aos bens distritais menos 

gravoso do que o causado aos demais entes elencados no dispositivo criminal. HC 154.051-

DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 4/12/2012.  

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INOCORRÊNCIA DE PERDA DO OBJETO DE 

MANDADO DE SEGURANÇA EM RAZÃO DO ENCERRAMENTO DO CERTAME, 

DO TÉRMINO DO CURSO DE FORMAÇÃO OU DA HOMOLOGAÇÃO DO 

RESULTADO FINAL DO CONCURSO IMPUGNADO. 

 

O encerramento do certame, o término do curso de formação ou a homologação do 

resultado final do concurso público não acarretam perda do objeto de mandado de 

segurança impetrado em face de suposta ilegalidade ou abuso de poder praticados 

durante uma de suas etapas. Com efeito, entender como prejudicado o pedido nessas 

situações seria assegurar indevida perpetuação da eventual ilegalidade ou do possível abuso 

praticado. RMS 28.400-BA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 19/2/2013.  
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ANEXO 4 – IMAGENS 

FIGURA 1 – Age of Inconspicuousness 

 

Fonte: Yannick Bouchard. Disponível em <http://yannickbouchard.deviantart.com/art/Art-theft-

254969347> Acesso em 15/05/2014. Editado. 

http://yannickbouchard.deviantart.com/
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Figura 2 – Maria 

 

Fonte: Stephan McGowan. Disponível em <http://sambees.deviantart.com/art/art4love-report-please-

help-253937096> Acesso em 15/05/2014. Editado. 
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Figura 3 – Cry 

 

Fonte: Nena. Disponível em < http://shabaku.deviantart.com/art/Art4Love-is-a-Freud-255251509> 

Acesso em 15/05/2014. Editado. 
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Figura 4 – Lil Bit Fishy 

 

Fonte: Lexa Lovelly. Disponível em < http://alx234.deviantart.com/art/Art4love-THEFT-

253813584> Acesso em 15/05/2014. Editado. 
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Figura 5 – Twisted Threads 

 

Fonte: Mike Nash. Disponível em < http://mike-

nash.deviantart.com/art/TwistedThreadsArtTheftProof-254743336> Acesso em 15/05/2014. Editado. 
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Figura 6 – Insidious Discrepancy  

  

Fonte: Vitaly S. Alexius. Disponível em < http://alexiuss.deviantart.com/art/MASSIVE-COPYRIGHT-

INFRINGEMENT-253771563 > Acesso em 15/05/2014. Editado 


