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Tese 374 

VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL – APLICAÇÃO DO PRECEITO 

SECUNDÁRIO DO ARTIGO 12 DA LEI Nº 9.609/98 (PROGRAMA DE 

COMPUTADOR) AO CRIME DO ARTIGO 184, § 2º, DO CÓDIGO PENAL 

– IMPOSSIBILIDADE 

Ao condenado pela prática do delito previsto no artigo 184, § 2º, do 

Código Penal é incabível a aplicação do preceito secundário previsto no 

artigo 12, § 2º, da Lei 9.609/98. 

(D.O.E.,  p. )      
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR 

PRESIDENTE DA EGRÉGIA SEÇÃO CRIMINAL DO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 

 

 

 

 

 O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 

nos autos da APELAÇÃO CRIMINAL N° 0000042-

59.2010.8.26.0047, comarca de Assis, em que figura como apelante 

M.S.F., vem à presença de Vossa Excelência, com fundamento no art. 

105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, interpor o 

presente RECURSO ESPECIAL ,pelos seguintes motivos: 

 

 

 

1 – RESUMO DOS AUTOS 
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 M.S.F. foi condenada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara 

Criminal da comarca de Assis, por infração ao art. 184,§2º, do Código 

Penal ,ao cumprimento da pena de 01 (um) ano de reclusão, no regime 

inicial aberto, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa (fls. 74/77). 

 Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de 

apelação e, após o seu processamento, a douta Procuradoria de Justiça 

manifestou-se pelo seu improvimento (fls. 112/120). 

 Todavia, a Egrégia 11ª Câmara de Direito Criminal do 

Tribunal de Justiça de São Paulo proferiu a seguinte decisão: "Negaram 

provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, 

mantendo-se, na íntegra, a r. sentença recorrida, por seus próprios e 

jurídicos fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto do relator 

Des. Salles Abreu (fls. 126/130), a seguir transcrito: 

 

“Ementa: 

“Apelação Violação de direito autoral Sentença que 

condenou a acusada, fixando-lhe pena mais branda 

de 01 ano de reclusão e 10 dias-multa,prevista no art. 

12 da Lei nº 9.609/98 Recurso Ministerial Pretendida 

a imposição à ré da pena de 02 (dois) anos de 

reclusão, nos moldes do art. 184, § 2º, do Código 

Penal Improcedência Sanção prevista na lei especial 

que, além de referir-se ao mesmo bem jurídico 

tutelado, mas de forma específica (software), 

considera-se mais benéfica à acusada Ausência 

decircunstâncias desfavoráveis que justificassem a 
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imposição de uma pena mais severa Sentença 

mantida Recurso ministerial improvido.” 

 

 

 

 

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério 
Público contra a r. sentença de fls. 74/77, que julgou procedentea 
ação penal  para condenar M.S.F. da Silva ao cumprimento da pena 
de 01 (um) ano de reclusão, no regime inicial aberto,ais o 
pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso, por infração ao art. 
184,§ 2º, do Código Penal. Nos termos do art. 44 do C.P., a pena 
privativa deliberdade foi convertida em prestação de serviços à 
comunidade. Ainda, odouto magistrado declarou, incidentalmente, a 
inconstitucionalidade dapena prevista no art. 184, § 2º, do Código 
Penal, fixando à ré a sanção maisbranda contida no art. 12 da Lei nº 
9.609/98, que protege o mesmo bemjurídico (direito autoral), porém 
de forma específica (software). 

Inconformado, recorre o douto representante do“parquet”, 
pleiteando a reforma da r. sentença de modo que, mantida 
acondenação da irrogada, seja-lhe imposta a pena prevista no art. 
184, § 2º,do Código Penal, isto é, 02 anos de reclusão e 10 dias-
multa (fls. 90/94). 

O recurso foi bem processado, comcontrariedade oferecida 
pela defesa, que refuta os argumentos trazidos nasrazões 
ministeriais e sustenta o acerto da r. decisão (fls. 103/106). 

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria deJustiça pugna pelo 
provimento do apelo ministerial (fls. 112/120). 

Este, em apertada síntese, é o relatório, acrescidoao da r. 
sentença proferida pelo juiz de direito Thiago Baldani Gomes 
deFilippo. 
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Data veniaao ilustre promotor de justiça, mas o recurso 
interposto não comporta provimento. 

Consta da denúncia que, no dia 28 de outubro de2009, por 
volta de 17h00, no Box nº 09 do Camelódromo 
Municipal,localizado na Avenida Rui Barbosa, na Cidade de Assis, 
M.S.F. da Silva expunha à venda CDs e DVDs reproduzidos com 
violação de direito autoral. 

Segundo apurado, policiais em diligênciaslograram apreender, 
na posse da ré, 57 CDs e 413 DVDs que estavam emexposição para 
serem vendidos. O material foi submetido a exame pericialque 
confirmou que os CDs e os DVDs eram reproduções não 
autorizadasdas obras originais, vulgarmente conhecidas como 
“piratas”. 

Por estas razões, o douto e preclaro magistradoentendeu por 
bem condenar a increpada como incursa no art. 184, § 2º, doCódigo 
Penal, entretanto aplicou a ela pena mais branda de 01 (um) ano de 

reclusão, no regime inicial aberto, mais o pagamento de 10 
(dez) dias-multa,prevista no art. 12 da Lei nº 9.609/98. 

Assim, sem adentrar no mérito da condenação,tendo em vista a 
ausência de recurso defensivo e consequentemente otrânsito em 
julgado para a acusada, passaremos diretamente à apreciação 
doapelo ministerial, no que se refere à dosimetria da pena aplicada. 

Como já dito, fixou-se à ré pena mais brandacontida no art. 12 
da lei especial 9.609/98, no patamar mínimo de 01 (um)ano de 
reclusão, mais ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no 
piso,tornada definitiva. 

Razão não assiste ao ilustre promotor de justiçaao pleitear a 
imposição de pena mais elevada, ou seja, de 02 (dois) anos 
dereclusão e 10 (dez) dias-multa, conforme previsto no art. 184, § 
2º, doCódigo Penal. 

Isso porque, além de a sanção imposta na r.sentença realmente 
ser mais benéfica à acusada, os dois preceitos legais (oart. 12 da Lei 
nº 9.609/98 e o art. 184, § 2º, do Código Penal) tratam domesmo 
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bem jurídico direitos autorais , porém aquele primeiro 
dispõeespecificamente de softwares, amoldando-se melhor à 
situação específicados autos. 

Por outro lado, não sopesa em desfavor da récircunstâncias 
prejudiciais a ponto de justificar uma pena mais severa, eisque a 
apelada é primária e de bons antecedentes. 

Logo, em razão de a pena imposta ser maisbenéfica à acusada, 
ela há de ser mantida, motivo pelo qual se afasta apretensão 
ministerial. 

Isto posto, pelo meu voto, nega-se provimentoao recurso de 
apelação interposto pelo Ministério Público, mantendo-se, 
naíntegra, a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos 
fundamentos”. 

 

 

 

 Assim decidindo, a Egrégia 11ª Câmara Criminal do Tribunal 

de Justiça de São Paulo contrariou o disposto no art. 184, §2°, do 

Código Penal e no art. 12, §2º, da Lei nº 9.609, de 19/02/1998, além de 

dissentir de anterior julgado do Superior Tribunal de Justiça em sua 

interpretação, autorizando a presente interposição, com base nas 

alíneas “a” e “c” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal. 
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2 – CONTRARIEDADE À LEI FEDERAL 

 

 

 Assim dispõe o art. 184 do Código Penal: 

“Violação de direito autoral 

Art. 184. Violar direitos de autor e os que lhe são conexos: 

(Redação dada pela Lei nº 10.695, de 1º.7.2003) 

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

(Redação dada pela Lei nº 10.695, de 1º.7.2003) 

§ 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: (Redação 

dada pela Lei nº 10.695, de 1º.7.2003) 

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

dada pela Lei nº 10.695, de 1º.7.2003) 

§ 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 
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intelectual ou fonograma, sem a expressa autorização dos titulares 

dos direitos ou de quem os represente. (Redação dada pela Lei nº 

10.695, de 1º.7.2003) 

 

 O objeto jurídico do crime de violação de direito autoral é a 

propriedade imaterial (ou intelectual), no sentido de proteger “os direitos 

que o criador detém sobre sua obra, fruto de sua criação, e os que lhe 

são conexos” (cf. JULIO FABBRNI MIRABETE, Manual de Direito Penal, 

vol. II, Parte Especial, arts. 121 a 234 do CP, revista e atualizada por 

Renato N. Fabbrini, 23ª ed. São Paulo. Ed. Atlas, p. 374).  

 A proteção à propriedade intelectual tem assento na 

Constituição Federal, que assegura que “aos autores pertence o direito 

exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, 

transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar” (art. 5º, XXVII). 

 Os direitos do autor são aqueles relativos aos interesses 

econômico e moral, vigendo a respeito a Lei n° 9.610/98. O objeto 

material do art. 184 são todas as obras literárias, científicas e 

artísticas.  

 Por outro lado, como se lê do §2° do art. 184 do CP, pune-se 

com a mesma pena do §1°, com reclusão, de dois a quatro anos, 

além da multa, aquele que, “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 
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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”. 

 A pena do §2° do art. 184 do CP, anteriormente punida com 

reclusão, de um a quatro anos, com redação dada pela Lei n° 8.635, de 

16-03-1993, foi majorada para dois a quatro anos, por força da Lei n° 

10.695, de 01/03/2003, que alterou diversos dispositivos do Código 

Penal e do Código de Processo Penal. 

 Trata-se de uma figura qualificada, no qual o tipo penal exige 

um dolo específico, ou seja, o intuito de lucro direto ou indireto. 

 Pune-se mais gravemente um importante elo da pirataria, ou 

seja, aqueles que expõem à venda e comercializam o original ou cópia 

de obra intelectual ou fonograma reproduzido com violação de direito do 

autor ou conexos. 

 Por outro lado, o art. 12 da Lei n° 9.609/98 trata da proteção 

penal à propriedade intelectual de programa de computador, 

consistindo este, conforme o art. 1° dessa Lei: “a expressão de um 

conjunto organizado de instruções em linguagem natural ou codificada, 

contida em suporte físico de qualquer natureza, de emprego necessário 

em máquinas automáticas de tratamento da informação, dispositivos, 

instrumentos ou equipamentos periféricos, baseados em técnica digital 

ou análoga, para fazê-los funcionar de modo e para fins determinados”. 
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 O objetivo jurídico desse tipo penal é o mesmo do art. 184 do 

CP, a propriedade intelectual, mas o objeto material é diverso, cuidando-

se do programa de computador. 

 Pune aquele que “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” com reclusão, de um a quatro anos. 

 Como se vê, embora a objetividade jurídica seja a mesma, o 

objeto material não é. O art. 184 do CP é mais abrangente, cuidando 

dos direitos autorais relativos às obras literárias, científicas e artísticas, 

enquanto o art. 12 da Lei Especial cuida apenas do programa de 

computador. 

 Por política criminal, o legislador resolveu punir mais 

gravemente a conduta prevista no art. 184, §2°, do CP. Inclusive, 

majorou a pena reclusiva aplicada para esse fim, nos termos da Lei n° 

10.695, de 01/03/2003. 

 O legislador, por seu turno, não vê a mesma gravidade na 

contrafação de programas de computadores, tanto que a ação penal é 

privada, nos termos do §3° do art. 12 da Lei n° 9.609/98, deixando, 

portanto, à vítima a iniciativa de sua proposição. 

 O próprio Superior Tribunal de Justiça já apreciou o tema no 

julgamento do HABEAS CORPUS Nº 191.568/SP, Rel. Ministro JORGE 

MUSSI, QUINTA TURMA (julgado em 07/02/2013, DJe 19/02/2013), no 

qual se pleiteou a aplicação das penas dos §§ 1º e 2º do art. 12 da Lei nº 
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9.609/98, concluindo que não havia ofensa ao princípio da 

proporcionalidade: 

 

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. 

SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ESPECIAL CABÍVEL. 

IMPOSSIBILIDADE. RESPEITO AO SISTEMA RECURSAL 

PREVISTO NA CARTA MAGNA. NÃO CONHECIMENTO. 

1. Nos termos do inciso III do artigo 105 da Constituição 

Federal, o Superior Tribunal de Justiça é competente para 

julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única 

ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou 

pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, 

nas hipóteses descritas de forma taxativa nas suas alíneas 

"a", "b" e "c". 

2. Com o intuito de homenagear o sistema criado pelo Poder 

Constituinte Originário para a impugnação das decisões 

judiciais, necessária a racionalização da utilização do habeas 

corpus, o qual não deve ser admitido para contestar decisão 

contra a qual exista previsão de recurso específico no 

ordenamento jurídico. 

3. Em se tratando de direito penal, destinado a recuperar as 

mazelas sociais e tendo como regra a imposição de sanção 

privativa de liberdade, o direito de locomoção, sempre e 

sempre, estará em discussão, ainda que de forma reflexa. 
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Tal argumento, entretanto, não pode mais ser utilizado para 

que todas as matérias que envolvam a persecutio criminis in 

judictio até a efetiva prestação jurisdicional sejam trazidas 

para dentro do habeas corpus, cujas limitações cognitivas 

podem significar, até mesmo, o tratamento inadequado da 

providência requerida. 

4. Tendo em vista que a impetração aponta como ato coator 

acórdão proferido por ocasião do julgamento de apelação 

criminal, contra a qual seria cabível a interposição do recurso 

especial, depara-se com flagrante utilização inadequada da 

via eleita, circunstância que impede o seu conhecimento. 

5. Como o writ foi impetrado antes da alteração do 

entendimento jurisprudencial desta Corte Superior de 

Justiça, o alegado constrangimento ilegal será enfrentado 

para que se analise a possibilidade de eventual concessão 

de habeas corpus de ofício. 

VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS (ARTIGO 184, § 2º, 

DO CÓDIGO PENAL).VENDA DE CD'S E DVD'S PIRATAS. 

ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA.OFENSA AOS 

PRINCÍPIOS DA SUBSIDIARIEDADE E DA ULTIMA 

RATIO.INOCORRÊNCIA. CONDUTA SOCIALMENTE 

ADEQUADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. FATOS FORMAL E 

MATERIALMENTE TÍPICOS. PRECEDENTES DO STJ E 

DO STF. 
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1. Da leitura do artigo 184 do Código Penal, não se pode 

afirmar que se trataria de preceito incriminador instituído pelo 

legislador com a inobservância aos princípios da intervenção 

mínima e da ultima ratio, já que na sociedade atual, com os 

avanços tecnológicos e a existência de inúmeros meios de 

reprodução, difusão e comercialização de obras intelectuais 

e fonogramas, mostra-se necessária a incidência do Direito 

Penal de modo a punir aqueles que o fazem com violação 

aos direitos do autor. 

2. Igualmente, não se pode afirmar que a conduta daquele 

que comercializa cd's e dvd's "piratas", reproduzidos 

ilegalmente, seria socialmente adequada. Conquanto o 

princípio da adequação social oriente o legislador na criação 

e revogação de normas penais, o certo é que ele não permite 

a revogação de tipos penais já existentes, o que só é 

possível mediante a edição de lei específica, nos termos do 

artigo 2º da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro. 

3. Esta Corte Superior de Justiça tem reiteradamente 

decidido que a compra e venda de cd's e dvd's "piratas", 

apesar de disseminada, não é socialmente adequada, sendo 

inclusive severamente combatida pelo Poder Público, motivo 

pelo é formal e materialmente típica, entendimento que 

também é compartilhado pelo Supremo Tribunal Federal. 

FALTA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE 

DELITIVA. PERÍCIA QUE NÃO TERIA IDENTIFICADO AS 
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SUPOSTAS VÍTIMAS DO CRIME, QUE TAMBÉM NÃO 

TERIAM SIDO INQUIRIDAS PARA CONFIRMAR A 

OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS AUTORAIS. 

DESNECESSIDADE. CONSTATAÇÃO DA FALSIDADE DAS 

MÍDIAS ENCONTRADAS EM PODER DO PACIENTE POR 

MEIO DE EXAME TÉCNICO.SUFICIÊNCIA. 

1. O procedimento a ser observado nos casos de crimes 

contra a propriedade imaterial perseguidos mediante ação 

penal pública, como é o caso dos autos, encontra-se 

disposto nos artigos 530-B a 530-H do Código de Processo 

Penal, merecendo destaque o que contido nos artigos 530-B 

a 530-D, pelos quais a autoridade policial apreenderá os 

bens objeto do delito, que serão submetidos à perícia, que 

integrará os autos do processo. 

2. O exame técnico tem por finalidade atestar a ocorrência 

ou não de reprodução procedida com violação aos direitos 

autorais, sendo desnecessária a identificação das supostas 

vítimas, até mesmo porque o ilícito em exame é, consoante 

consignado alhures, perseguido mediante ação penal pública 

incondicionada, nos termos do inciso II do artigo 186 do 

Estatuto Repressivo. 

3. Comprovada a materialidade do crime previsto no § 2º do 

artigo 184 do Código Penal por meio da perícia que atestou 

serem falsificados os cd's e dvd's apreendidos com o 

paciente, mostra-se totalmente dispensável e irrelevante a 
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inquirição dos produtores das mídias a partir das quais 

teriam sido feitas as cópias com ele encontradas para 

confirmarem que seus direitos autorais teriam sido violados. 

PLEITEADA APLICAÇÃO DA PENA PREVISTA NOS §§ 1º 

E 2º DA LEI 9.609/1998 AO CRIME PREVISTO NO § 2º DO 

ARTIGO 184 DO CÓDIGO PENAL.IMPOSSIBILIDADE. 

OBJETOS MATERIAIS DISTINTOS. MAIOR 

ABRANGÊNCIA DO DELITO DISPOSTO NO ESTATUTO 

REPRESSIVO. MAIOR GRAVIDADE E 

REPROVABILIDADE DA CONDUTA. INEXISTÊNCIA DE 

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. 

INCONSTITUCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA. 

1. Em que pese as razões da impetração no sentido de 

que não seria razoável o tratamento diferenciado entre 

os tipos previstos no § 2º do artigo 184 do Código Penal 

e o constante do artigo 12 da Lei 9.609/1998, não há 

como admitir a imposição da mesma reprimenda para 

crimes cujo objeto material é distinto. 

2. Ademais, há que se destacar que o artigo 184 do 

Estatuto Repressivo, notadamente após a redação que 

lhe foi dada pela Lei 10.695/2003, constitui tipo penal 

bem mais abrangente que o disposto na Lei 9.609/1998, o 

que reforça a impossibilidade de se lhes cominar 

sanções idênticas. Precedente da colenda Quinta Turma. 
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3. Não há que se falar em desproporcionalidade da pena 

cominada à violação de direitos autorais, quando 

comparada com reprimendas previstas para outros tipos 

penais, pois o próprio legislador, atento aos reclamos da 

sociedade que representa, entendeu que tal conduta 

merecia reprimenda considerável, especialmente pelos 

graves e extensos danos que acarreta, estando 

geralmente relacioanadaà outras práticas criminosas, 

como a sonegação fiscal e a formação de quadrilha, 

entre outros. 

PRETENDIDA APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DA 

SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO AO 

PACIENTE. MATÉRIA NÃO SUSCITADA PELA DEFESA 

EM SEDE RECURSAL. APELAÇÃO. EFEITO 

DEVOLUTIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO 

CONHECIMENTO. 

1. O efeito devolutivo do recurso de apelação criminal 

encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, em 

respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos no 

âmbito processual penal pátrio, por meio do qual se permite 

o exercício do contraditório pela parte que defende os 

interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à 

cláusula constitucional do devido processo legal. 

2. Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão que deu 

parcial provimento ao apelo do paciente não fez qualquer 
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menção à apontada necessidade de aplicação do benefício 

da suspensão condicional do processo ao paciente, até 

mesmo porque nas razões recursais do reclamo a defesa 

não a aventou, tendo sustentado em sua irresignação, 

apenas a sua absolvição pela atipicidade da conduta, 

insuficiência de provas quanto à materialidade delitiva e o 

intuito de lucro, além da aplicação da pena prevista para o 

crime previsto no artigo 12, § 1º, da Lei 9.609/1998. 

3. Tal matéria deveria ter sido, por óbvio, arguida no 

momento oportuno e perante o juízo competente, no seio do 

indispensável contraditório, circunstância que evidencia a 

impossibilidade de análise da impetração por este Sodalício, 

sob pena de se configurar a indevida prestação jurisdicional 

em supressão de instância. 

4. Habeas corpus não conhecido. 

 

 Nesse aresto, o Ministro JORGE MUSSI assentou que: 

 

“Em que pese as razões da impetração no sentido de que não 

seria razoável o tratamento diferenciado entre os tipos previstos no 

§ 2º do artigo 184 do Código Penal e o constante do artigo 12 da 

Lei 9.609⁄1998, não há como admitir a imposição da mesma 

reprimenda para crimes cujo objeto material é distinto. 
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Ademais, há que se destacar que o artigo 184 do Estatuto 

Repressivo, notadamente após a redação que lhe foi dada pela Lei 

10.695⁄2003, constitui tipo penal bem mais abrangente que o 

disposto na Lei 9.609⁄1998, o que reforça a impossibilidade de se 

lhes cominar sanções idênticas.  

Nesse sentido já decidiu esta colenda Quinta Turma: 

HABEAS CORPUS. VENDA DE CDs e DVDs 

FALSIFICADOS. CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 184, § 2o. 

DO CPB. BEM JURÍDICO DIVERSO DAQUELE TUTELADO NO 

ART. 12 DA LEI 9.609⁄98. IMPOSSIBILIDADE DE 

COMBINAÇÃO DE LEIS PARA O FIM DE APLICAR PRECEITO 

SECUNDÁRIO DE UM TIPO A OUTRO. PARECER DO MPF 

PELA DENEGAÇÃO DO WRIT. ORDEM DENEGADA. 

1. O paciente foi acusado de expor à venda, com intuito de 

lucro direto, 291 (duzentos e noventa e um) CDs, 200 (duzentos) 

CDs de play station2 e 12 (doze) DVDs RW, todos falsificados, 

conduta que se amolda, em tese, ao art.184, § 2o. do CPB. 

Precedente. 

2. O art. 12 da Lei 9.609⁄98 diz respeito à violação de direitos 

de autor de programa de computador, bem jurídico diverso daquele 

tutelado no art. 184, § 2o. do CPB, mais abrangente. 

3. É consabido que não se admite a combinação de leis para 

que a conduta do paciente seja tipificada no art. 184, § 2o. do CPB 

e a pena aplicada seja aquela prevista no art. 12 da Lei 9.609⁄98. 
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Precedente. 

4. Ordem denegada. 

(HC 132.750⁄MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 05⁄05⁄2011, DJe 13⁄06⁄2011) 

Em arremate, não há que se falar em desproporcionalidade da 

pena cominada à violação de direitos autorais, quando comparada 

com reprimendas previstas para outros tipos penais, pois o próprio 

legislador, atento aos reclamos da sociedade que representa, 

entendeu que tal conduta merecia reprimenda considerável, 

especialmente pelos graves e extensos danos que acarreta, estando 

geralmente relacionada à outras práticas criminosas, como a 

sonegação fiscal e a formação de quadrilha, entre outros”. 

 

 No caso presente, a recorrida foi surpreendida por policiais 

civis na posse de 57 (cinquenta e sete) CDs e 413 (quatrocentos e 

treze) DVDs, oriundos de contrafação (laudo pericial a fls. 6/8), que 

estavam em exposição para a venda. Essa conduta se subsume ao tipo 

penal do art. 184, §2º, do Código Penal, que é punida com a pena 

mínima de dois anos de reclusão. 

 Desse modo, não é possível a combinação de leis, para se 

punir o autor do crime do art. 184, §2º, do CP com a pena prevista no 

preceito secundário do delito do art. 12, §2º, da Lei nº 9.609, de 1998.  

 Frise-se, também, que as circunstâncias judiciais favoráveis, 

a primariedade e os bons antecedentes da recorrida não são critérios 
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para definir a escolha do delito cuja pena vai ser aplicada, como 

assentou o v. acórdão. 

 Consequentemente, o v. acórdão deve ser cassado 

parcialmente, para o fim de se fixar a pena mínima de dois anos de 

reclusão, por infração ao art. 184, §2º, do CP, mantendo-se, no mais, a r. 

sentença condenatória. 

 Por tais motivos, o v. acórdão contrariou o disposto no art. 

184, §2º, do CP e no art. 12, §2º, da Lei nº 9.609, de 1998. 

 

 

 

 

3 – DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL 

 

  

 No julgamento do RECURSO ESPECIAL Nº 1058870/RJ, a 

COLENDA QUINTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 

(Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, julgado em 23/06/2009, DJe 

03/08/2009), cujo acórdão se encontra publicado na Revista Eletrônica 

de Jurisprudência e que se oferece como paradigma (cópia em 

anexo), assim decidiu sobre a impossibilidade combinação das leis, para 

se aplicar a pena do art. 12, §2º, da Lei nº 9.609 de 1998 ao condenado, 

por infração ao art. 184, §2º, do Código Penal: 
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PENAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO 

AUTORAL. APLICAÇÃO DO PRECEITO SECUNDÁRIO 

DO ART. 12 DA LEI 9.609/98 AO CRIME DO ART. 184, § 

2º, DO CP. COMBINAÇÃO DE LEIS. IMPOSSIBILIDADE. 

PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA 

SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. 

1. É vedada a combinação de leis, em consagração aos 

princípios da separação dos poderes e da segurança 

jurídica. 

2. Recurso parcialmente provido para restaurar a 

sentença condenatória. 

 

 

 Eis na íntegra o voto e o relatório do Min. Relator ARNALDO 

ESTEVES LIMA: 

 

 

“ACÓRDÃO 

  Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as 

acima indicadas, acordam os Ministros da QUINTA TURMA do 

Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, conhecer do recurso 

e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro 

Relator. Os Srs. Ministros Jorge Mussi e Laurita Vaz votaram com 

o Sr. Ministro Relator.  
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Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Felix Fischer e 

Napoleão Nunes Maia Filho.  

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Jorge Mussi. 

Brasília (DF), 23 de junho de 2009(Data do Julgamento). 

MINISTRO ARNALDO ESTEVES LIMA  

Relator” 

 

 

 

“RELATÓRIO 

MINISTRO ARNALDO ESTEVES LIMA: 

Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, com fundamento 

no art. 105, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido 

pelo Tribunal de Justiça local, que, por maioria e de ofício, anulou a 

sentença condenatória, mas manteve o tipo penal originário, 

aplicando-se-lhe preceito secundário de outra norma penal. O 

acórdão recorrido restou assim exarado (fl. 189): 

PENAL. FITA PIRATA. ARTIGO 184 § 2º CP. PENA. 

ISONOMIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO.  

Irrelevante para a configuração do tipo imputado eventual má 

qualidade da fita pirateada, o que torna ainda mais grave a infração. 
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A dificuldade financeira e o grande número de pessoas 

desempregadas não justificam a prática do comportamento ilícito. 

Tratando-se de condutas idênticas que protegem o mesmo bem 

jurídico, não se justifica que o preceito secundário do artigo 184 § 

2º do Código Penal seja diferente daquele do artigo 12 da Lei 

9.609⁄98. O equívoco do legislador ao não observar os princípios da 

isonomia e proporcionalidade pode ser corrigido pelo Judiciário. 

Aplicado ao tipo praticado o preceito secundário do artigo 12 da Lei 

9.609⁄98, deve o Ministério Público previamente se manifestar 

acerca de eventual proposta de suspensão do processo, devendo a 

sentença ser anulada para tal fim.  

Sustenta o recorrente negativa de vigência ao art. 184, § 2º, do CP, 

por ter o acórdão recorrido aplicado o preceito secundário do art. 12 

da Lei 9.609⁄98. Alega, ainda, ofensa ao art. 2º do CPC, ante a 

anulação da sentença sem que padecesse de vício ou houvesse 

pedido manifesto de quaisquer das partes (fls. 210⁄216).  

Requer a reforma do acórdão para restaurar a sentença 

condenatória.  

Contrarrazões apresentadas (fl. 220⁄236) e admitido o recurso na 

origem (fls. 238⁄239), foram os autos encaminhados ao Superior 

Tribunal de Justiça.  

O Ministério Público Federal, em parecer da Subprocuradora-Geral 

da República MARIA DAS MERCÊS DE C. GORDILHO ARAS, 

opinou pelo parcial provimento do recurso (fls. 245⁄258). 
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É o relatório. 

 

 

 

VOTO 

MINISTRO ARNALDO ESTEVES LIMA (Relator): 

Conforme relatado, pretende o recorrente a reforma do acórdão a 

fim de se restaurar a sentença condenatória, ante a aplicação de 

preceito secundário de outra norma penal, bem como em razão da 

anulação da sentença condenatória sem que houvesse vício ou 

pedido de quaisquer das partes.  

Inicialmente, assinalo que não restou prequestionada a questão 

referente à ofensa ao art. 2º do CPC, de forma que não prospera, 

nessa parte, o pleito do recorrente.  

Da análise dos autos, verifica-se que o recorrido foi condenado pelo 

crime do art. 184, § 2º, do CP à pena de 2 anos de reclusão, 

substituída por 2 restritivas de direito, e ao pagamento de 20 dias-

multa. 

Em sede de apelo defensivo, improvido pelo Tribunal de origem, 

foi alterada de ofício a sanção do art. 184, § 2º, do CP pelo preceito 

secundário do art. 12 da Lei 9.609⁄98, sob a seguinte 

fundamentação (fls. 193⁄195): 
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... excepcionalmente, quando violado o princípio constitucional 

da igualdade, ou seja, quando condutas idênticas que ofendem o 

mesmo bem jurídico são tratadas de forma desigual, o Juiz, 

sempre de olho na Constituição, deve intervir para sanar a 

contradição. (...) 

O tipo imputado ao apelante tem como bem juridicamente 

protegido a propriedade intelectual. No caso presente, o apelante 

foi flagrado quando expunha diversos CD´s falsificados à venda, 

ficando efetivamente violado o bem jurídico protegido. A pena 

mínima prevista para tal conduta é de dois anos de reclusão.  

A Lei 9.609⁄98 prevê como crime a falsificação de programa de 

computador, tendo como bem juridicamente protegido, assim 

como o tipo pelo qual foi o apelante condenado, a propriedade 

intelectual. A pena mínima cominada para esta infração é de uma 

ano de reclusão. (...) 

Condutas idênticas, que protegem o mesmo bem jurídico, apenas 

sendo distinto o objeto material, são punidas de forma diferente, 

o que, a meu sentir, viola o princípio da isonomia previsto na 

carta magna. (...) 

Assim, excepcionalmente, quando existir na própria legislação 

vigente padrão comparativo a demonstrar tratamento desigual de 

fatos idênticos, deve o juiz intervir e reconhecer que a pena 

respectiva se mostra em desacordo com a carta magna. (...) 



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

           PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 

Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais 

26 

 

Nada justifica o tratamento diferenciado entre CD pirata e 

PROGRAMA DE COMPUTADOR pirata.  

Assim, configurada a violação do art. 184, § 2º, do CP, uma vez que 

vedada a combinação de leis, em consagração aos princípios da 

separação dos poderes e da segurança jurídica.  

A esse respeito, confira o entendimento desta Corte Superior no 

seguinte precedente: 

PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 12, CAPUT, DA LEI Nº 

6.368⁄76 (ANTIGA LEI DE TÓXICOS). APLICAÇÃO DO 

ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343⁄2006. VEDAÇÃO À 

COMBINAÇÃO DE LEIS. PRINCÍPIO DA 

RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA 

(ART. 5º, INCISO XL DA CF⁄88) QUE IMPÕE O EXAME, 

NO CASO CONCRETO, DE QUAL DIPLOMA LEGAL, EM 

SUA INTEGRALIDADE, É MAIS FAVORÁVEL AO 

PACIENTE. 

I - A Constituição Federal reconhece, no art. 5º inciso XL, 

como garantia fundamental, o princípio da retroatividade da lei 

penal mais benéfica. Desse modo, o advento de lei penal mais 

favorável ao acusado impõe sua imediata aplicação, mesmo 

após o trânsito em julgado da condenação. Todavia, a 

verificação da lexmitior, no confronto de leis, é feita in 

concreto, visto que a norma aparentemente mais benéfica, num 

determinado caso, pode não ser. Assim, pode haver, conforme 
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a situação, retroatividade da regra nova ou ultra-atividade da 

norma antiga. 

II - A norma insculpida no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343⁄06 

inovou no ordenamento jurídico pátrio ao prever uma causa de 

diminuição de pena explicitamente vinculada ao novo 

apenamento previsto no caput do art. 33. 

III - Portanto, não há que se admitir sua aplicação em 

combinação ao conteúdo do preceito secundário do tipo 

referente ao tráfico na antiga lei (Art.12 da Lei nº 6.368⁄76) 

gerando daí uma terceira norma não elaborada e jamais 

prevista pelo legislador. 

IV - Dessa forma, a aplicação da referida minorante 

inexoravelmente, deve incidir tão somente em relação à pena 

prevista no caput do artigo 33 da Lei nº 11.343⁄06. 

V - Em homenagem ao princípio da extra-atividade 

(retroatividade ou ultra-atividade) da lei penal mais benéfica 

deve-se, caso a caso, verificar qual a situação mais vantajosa 

ao condenado: se a aplicação das penas insertas na antiga lei - 

em que a pena mínima é mais baixa - ou a aplicação da nova 

lei na qual há a possibilidade de incidência da causa de 

diminuição, recaindo sobre quantum mais elevado. Contudo, 

jamais a combinação dos textos que levaria a uma regra 

inédita. 
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VI - O parágrafo único do art. 2º do CP, à toda evidência, 

diz com regra concretamente benéfica que seja 

desvinculada, inocorrendo, destarte, na sua incidência, a 

denominada combinação de leis.  

VII - A vedação à combinação de leis é sufragada por 

abalizada doutrina. No âmbito nacional, v.g.: Nelson 

Hungria, Aníbal Bruno e Heleno Cláudio Fragoso. Dentre 

os estrangeiros, v.g.: Jiménez de Asúa, Sebastián Soler, 

ReinhartMaurach, Edgardo Alberto Donna, Gonzalo 

Quintero Olivares, Francisco Muños Conde, Diego-Manuel 

Luzón Peña, Guillermo Fierro, José Cerezo Mir, Germano 

Marques da Silva e Antonio Garcia-Pablos de Molina. 

.....................................................................................................

.................... 

Ordem denegada. (HC 106.193⁄SP, Rel. Min. FELIX 

FISCHER, Quinta Turma, DJe 16⁄3⁄09 – Grifamos) 

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso especial para 

restaurar a sentença condenatória. 

É o voto” 

 

 

 Como se vê, exsurge a divergência jurisprudencial pela 

prolação do v. acórdão da Egrégia Corte Paulista. 
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- COMPARAÇÃO ANALÍTICA 

 

 Para o julgado recorrido: 

 

“Razão não assiste ao ilustre promotor de justiça ao pleitear a 

imposição de pena mais elevada, ou seja, de 02 (dois) anos de 

reclusão e 10 (dez) dias-multa, conforme previsto no art. 184, § 2º, 

do Código Penal. 

Isso porque, além de a sanção imposta na r. sentença realmente 

ser mais benéfica à acusada, os dois preceitos legais (o art. 12 da 

Lei nº 9.609/98 e o art. 184, § 2º, do Código Penal) tratam do 

mesmo bem jurídico direitos autorais , porém aquele primeiro 

dispõe especificamente de softwares, amoldando-se melhor à 

situação específica dos autos. 

Por outro lado, não sopesa em desfavor da ré circunstâncias 

prejudiciais a ponto de justificar uma pena mais severa, eis que a 

apelada é primária e de bons antecedentes. 

Logo, em razão de a pena imposta ser mais benéfica à acusada, 

ela há de ser mantida, motivo pelo qual se afasta a pretensão 

ministerial”. 
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 Já o aresto paradigma assentou: 

 

 “Assim, configurada a violação do art. 184, § 2º, do CP, uma vez 

que vedada a combinação de leis, em consagração aos princípios da 

separação dos poderes e da segurança jurídica. 

 A esse respeito, confira o entendimento desta Corte Superior no 

seguinte precedente: 

PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 12, CAPUT, DA LEI Nº 

6.368⁄76 (ANTIGA LEI DE TÓXICOS). APLICAÇÃO DO 

ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343⁄2006. VEDAÇÃO À 

COMBINAÇÃO DE LEIS. PRINCÍPIO DA 

RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA 

(ART. 5º, INCISO XL DA CF⁄88) QUE IMPÕE O EXAME, NO 

CASO CONCRETO, DE QUAL DIPLOMA LEGAL, EM SUA 

INTEGRALIDADE, É MAIS FAVORÁVEL AO PACIENTE. 

I - A Constituição Federal reconhece, no art. 5º inciso XL, como 

garantia fundamental, o princípio da retroatividade da lei penal 

mais benéfica. Desse modo, o advento de lei penal mais 

favorável ao acusado impõe sua imediata aplicação, mesmo após 

o trânsito em julgado da condenação. Todavia, a verificação da 

lexmitior, no confronto de leis, é feita in concreto, visto que a 

norma aparentemente mais benéfica, num determinado caso, 
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pode não ser. Assim, pode haver, conforme a situação, 

retroatividade da regra nova ou ultra-atividade da norma antiga. 

II - A norma insculpida no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343⁄06 

inovou no ordenamento jurídico pátrio ao prever uma causa de 

diminuição de pena explicitamente vinculada ao novo 

apenamento previsto no caput do art. 33. 

III - Portanto, não há que se admitir sua aplicação em 

combinação ao conteúdo do preceito secundário do tipo referente 

ao tráfico na antiga lei (Art.12 da Lei nº 6.368⁄76) gerando daí 

uma terceira norma não elaborada e jamais prevista pelo 

legislador. 

IV - Dessa forma, a aplicação da referida minorante 

inexoravelmente, deve incidir tão somente em relação à pena 

prevista no caput do artigo 33 da Lei nº 11.343⁄06. 

V - Em homenagem ao princípio da extra-atividade 

(retroatividade ou ultra-atividade) da lei penal mais benéfica 

deve-se, caso a caso, verificar qual a situação mais vantajosa ao 

condenado: se a aplicação das penas insertas na antiga lei - em 

que a pena mínima é mais baixa - ou a aplicação da nova lei na 

qual há a possibilidade de incidência da causa de diminuição, 

recaindo sobre quantum mais elevado. Contudo, jamais a 

combinação dos textos que levaria a uma regra inédita. 

VI - O parágrafo único do art. 2º do CP, à toda evidência, diz 

com regra concretamente benéfica que seja desvinculada, 
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inocorrendo, destarte, na sua incidência, a denominada 

combinação de leis.  

VII - A vedação à combinação de leis é sufragada por 

abalizada doutrina. No âmbito nacional, v.g.: Nelson 

Hungria, Aníbal Bruno e Heleno Cláudio Fragoso. Dentre os 

estrangeiros, v.g.: Jiménez de Asúa, Sebastián Soler, 

ReinhartMaurach, Edgardo Alberto Donna, Gonzalo 

Quintero Olivares, Francisco Muños Conde, Diego-Manuel 

Luzón Peña, Guillermo Fierro, José Cerezo Mir, Germano 

Marques da Silva e Antonio Garcia-Pablos de Molina. 

.........................................................................................................

................ 

Ordem denegada. (HC 106.193⁄SP, Rel. Min. FELIX FISCHER, 

Quinta Turma, DJe 16⁄3⁄09 – Grifamos)”. 

 

 

 Como se vê, os dois julgados cuidam da mesma situação 

jurídica, ou seja, se é possível aplicar o preceito secundário do art. 12, 

§2º, da Lei nº 9.609/98 ao crime do art. 184, §2º, do Código Penal. As 

conclusões, todavia, foram divergentes. Enquanto o acórdão recorrido 

admitiu essa hipótese, por ser mais benéfica ao réu, o paradigma 

concluiu que tal decisão viola o disposto no art. 184, §2º, do Código 

Penal. 
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 Por seu acerto, deve prevalecer nestes autos a orientação 

jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, para cassar 

parcialmente o v. acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, fixando-

se a pena da recorrida no mínimo legal de dois anos de reclusão, além 

da multa, nos termos do preceito secundário do art. 184, §2º, do CP. 

 

 

 

 

 

4 – PEDIDO DE REFORMA 

 

 

 Diante do exposto, demonstradas a contrariedade à lei 

federal e a divergência jurisprudencial, aguarda o Ministério Público do 

Estado de São Paulo o processamento do presente Recurso Especial 

por essa Egrégia Presidência, remetendo-se os autos para o Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, com o fim de cassar parcialmente o v. 

acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, fixando-se a pena da 

recorrida M.S.F. no mínimo legal de dois anos de reclusão, além da 

multa, nos termos do preceito secundário do art. 184, §2º, do CP. 

 São Paulo, 3 de setembro de 2013. 
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