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RESUMO 

A Propriedade Intelectual (PI) desperta estudos nos mais variados contextos, como exemplo, 

pode-se citar, estudos no contexto histórico, acadêmico, bem como jurídico, no qual apresentam 

uma divisão estrutural da temática em duas áreas: a propriedade industrial e os direitos autorais. 

Neste sentido, a presente proposta visa identificar aspectos jurídicos envolvendo o direito 

autoral, e mais especificamente analisar como o Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) 

tem se posicionado sobre as questões jurídicas envolvendo o delito e fixação de indenizações 

relacionadas aos direitos autorais nas decisões prolatadas no lapso temporal de 2012 a 2020. A 

metodologia adotada é uma análise jurisprudencial por meio de pesquisa bibliográfica e 

documental do assunto pertinente ao tema, assim como busca de anterioridade por meio de 

estudo prospectivo, visando demonstrar o contexto de decisões mais emblemáticas. Os estudos 

preliminares revelam um determinado nível de carência de informações sobre direitos autorais 

em todos os tribunais, sejam estaduais, superiores e até na suprema corte (Supremo Tribunal 

Federal - STF). Como resultado, pretendeu-se apresentar uma análise jurisprudencial de 

decisões de órgãos colegiados do TJPA por meio de uma síntese analítica descritiva apresentada 

por meio de quadros, a fim de tornar mais didática e sintética a visualização dos resultados e 

análises obtidas. Concluiu-se, conforme pesquisas, que boa parte das ações julgadas pelos 

colegiados de desembargadores do TJPA, e que resultaram nos acórdãos publicados originários 

de ações e inquéritos policiais, tiveram como objetivo o combate a crimes de violação de 

direitos autorais, em especial aqueles relacionados à pirataria de mídias digitais. Percebe-se que 

no período analisado, a jurisprudência do TJPA sobre crimes de violação de direitos autorais foi 

significativamente aprimorada por meio de decisões dos Tribunais Superiores. 

Palavras-Chave: Propriedade intelectual. Direitos autorais. Aspectos jurídicos. Delito. 

Indenização. 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Intellectual Property (IP) arouses studies in various contexts, such as, for example, studies in 

the historical, academic and legal context, which present a structural division of the theme into 

two areas: industrial property and copyright. In this sense, the present proposal aims to identify 

legal aspects involving copyright, and more specifically to analyze how the Court of Justice of 

the State of Pará (TJPA), positioned itself on legal issues involving the offense and fixing of 

compensation related to copyright in decisions rendered in the temporal interstice from 2012 to 

2020. The methodology adopted is a jurisprudential analysis, through bibliographic and 

documentary research of the subject pertinent to the theme, as well as search for anteriority, 

through prospective study, aiming to demonstrate the context of more emblematic decisions. 

Preliminary studies reveal a certain level of lack of information on copyright in all courts, 

whether state, superior or even the Supreme Court (Federal Supreme Court - STF). As a result, 

it was intended to present a jurisprudential analysis of decisions of collegiate bodies of the TJPA, 

by means of a descriptive analytical synthesis presented, by means of charts, in order to make 

the visualization of the results and analysis obtained more didactic and synthetic. It was 

concluded, according to the research, that most of the actions judged by the colleges of judges 

of the TJPA, and which resulted in the published judgments originating from police actions and 

inquiries, were aimed at fighting crimes of copyright infringement, especially those related to 

piracy of digital media. It was noticed that in the analyzed period, the jurisprudence of the TJPA 

about copyright violation crimes was significantly improved by decisions of the Superior 

Courts. 

Keywords: Intellectual property. Copyright. legal aspects. Offense. Indemnity 
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1. INTRODUÇÃO 

Percebe-se que, ao se investigar os aspectos históricos, acadêmicos e jurídicos da 

PI no Brasil, foi identificada uma divisão estrutural da temática em duas áreas: a propriedade 

industrial e os direitos autorais. Neste contexto, destaca-se que os valores utilitários são 

atribuídos à propriedade industrial, e os valores estéticos, atribuídos aos direitos autorais. E essa 

estruturação se dá em razão de aspectos legais inerentes às atuais legislações a respeito do tema 

da propriedade intelectual (BITAR, 1994). 

O ordenamento jurídico brasileiro apresenta diversas possibilidades de exploração 

da PI, as quais norteiam um universo de pesquisas sendo que, no presente estudo, foi feita uma 

análise de decisões colegiadas do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a respeito do tema de 

um dos subcampos da PI, que são os direitos autorais. (COSTA NETTO, 2019). 

As questões jurídicas envolvendo a PI (propriedade industrial, direitos autorais, 

topografia de circuito integrado, o cultivar e o conhecimento tradicional) são recorrentes, uma 

vez que são áreas propensas à discussão, haja vista que envolvem controvérsias sobre quem 

detém determinado direito; por exemplo, cite-se a ação de indenização por dano moral em 

virtude da utilização indevida e a condenação ao infrator nas penas por violação de direitos 

autorias (COSTA NETTO, 2019). 

Importante conceituar, o direito autoral como um ramo que disciplina os direitos 

da obra literária, artística ou científica, os direitos conexos e a proteção dos programas de 

computador, no que refere aos softwares. Frise-se que os principais diplomas legais que 

prelecionam sobre os bens intelectuais estão previstos na Lei nº 9.610/98 - que disciplina os 

direitos autorais - e a Lei nº 9.609/98, que preleciona sobre leis de programas de computador 

(COELHO, 2016). 

Panzolini e Demartini (2017, p. 8) conceituam direitos autorais como “ramo da 

ciência jurídica que protege as obras intelectuais derivadas das manifestações de espírito e da 

capacidade intelectual humana, devidamente exteriorizada, por qualquer meio e fixadas num 

suporte tangível ou intangível”. Trata-se de direito fundamental previsto no artigo 5º da 

Constituição Federal de 1988 (CF/88).  
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Considerando os numerosos incisos constantes no artigo 5º, válido acrescentar que, 

apenas os incisos IV, V, VIII, X, XXII, XIII, XIV, XXVII, XXVIII e XXIX, estão relacionados 

ao tema direitos autorais (BRASIL, 1988). 

Destaca-se que os direcionamentos preliminares do estudo foram estabelecidos 

em análises de decisões de tribunais a respeito do tema; no entanto, durante seu 

desenvolvimento, foi identificado um determinado nível de carência de informações sobre 

direitos autorais em todos os tribunais, sejam estaduais, superiores e até na suprema corte, ou 

seja, no Supremo Tribunal Federal (STF).  

Ressalta-se que o objeto inicial da pesquisa estava relacionado ao posicionamento 

do Superior Tribunal de Justiça (STJ) a respeito do tema propriedade intelectual; contudo, em 

novembro de 2020, ao consultarem-se as bases do STJ, verificou-se instabilidade no sistema, o 

que ocasionou a busca por outro Tribunal. Posteriormente, chegou-se à conclusão, que o tema 

direito autoral poderia ser direcionado ao próprio órgão de atuação local, qual seja: o Tribunal 

de Justiça do Estado do Pará (TJPA). 

Assim sendo, o presente trabalho visou identificar aspectos jurídicos envolvendo 

o direito autoral, bem como analisar como os tribunais, mais especificamente o Tribunal de 

Justiça do Estado do Pará (TJPA), tem-se posicionado a respeito da configuração do delito e 

fixação de indenizações relacionadas aos direitos autorais, nas decisões ocorridas no período 

que compreende de 2012 a 2020. Importante trazer à baila que durante este período, o TJPA 

proferiu 22 (vinte e duas) decisões sobre direitos autorais, sendo que boa parte destas envolviam 

questões de violação de direito autoral e aplicação de penas (TJPA, 2020). 

Antes de iniciar-se o desenvolvimento analítico do trabalho, dado a complexidade 

que envolve a temática proposta, foi necessário construir um referencial teórico, no qual são 

apresentados estudos doutrinários e conceituais, cuja principal finalidade foi procurar encontrar 

elementos para interpretação dos dados que foram coletados e tratados na pesquisa. Devido ao 

fato da PI ser um tema bastante abrangente e considerando que o direito autoral é um tema 

também de grande importância, o projeto foi direcionado a este último (FRANCA et al., 2014). 

A tema traz grande relevância, sobretudo para se conhecer como os tribunais se posicionam 

sobre o direito autoral, em especial a jurisdição local do Estado do Pará.  

O procedimento metodológico foi exploratório em relação à pesquisa de 

jurisprudência nos tribunais, sob o ponto de vista da indenização e da configuração de delito de 
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direitos autorais. Em relação aos meios de busca, foi feita pesquisa bibliográfica e documental 

do assunto pertinente ao tema em estudo (GIL, 2010). O levantamento bibliográfico envolveu 

a busca de livros e catálogos publicados por editoras ou pertencentes às bibliotecas públicas. 

Pretendeu-se buscar catálogos específicos de periódicos visualizando-se o rol de artigos 

publicados. Após a definição dos livros e periódicos, foi feita a busca pelo tema dos assuntos 

levantados, bem como foi feita, analisando-se o resumo, com vistas a coletar elementos de 

identificação da presente pesquisa (LAKATOS, 2017). 

Pretendeu-se, ainda, realizar uma busca de anterioridade por meio de um estudo 

prospectivo para demonstrar o contexto de decisões mais emblemáticas, com mapeamento da 

evolução temporal, sujeitos do processo, consequências das decisões e, por último, um 

detalhamento da repercussão causada no contexto da PI. Para Quintella et al. (2018), a literatura 

metodológica apresenta diversas formas para o início de uma busca de anterioridade e, alguns 

fatores determinantes, vão além do desejo pessoal do pesquisador, perpassando pelos objetivos 

da pesquisa e setores possivelmente impactados.  

Ressalta-se que foram utilizadas as ferramentas disponíveis em plataformas on-

line (portal de periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Nível Superior (CAPES), 

portal de jurisprudências do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e Tribunais Superiores, 

SciELO, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Lexml, Jus Brasil, site Dizer o Direito e 

outros), com destaque aos seguintes filtros de pesquisa: direitos autorais, indenizações, delito, 

questões jurídicas. 

Cabe mencionar que os acórdãos objetos de análise foram extraídos do site do 

TJPA, sendo que ao pesquisar no google e colocar: TJPA jurisprudência, foi-se direcionada para 

a página de jurisprudência. Nesta página, bastou inserir o termo “direitos autorias”, bem como 

demais palavras no filtro de pesquisa, para se encontrarem os acórdãos objetos de análise. 

Referente à delimitação da área de estudo, conforme mencionado nas seções 

anteriores, o estudo proposto relacionou-se ao tema da Propriedade Intelectual, elencando a 

subárea dos direitos autorais, o que demonstrou o quão está delimitado esta proposta de 

pesquisa às diretrizes do PROFINIT (PROFNIT, 2020). Outro elemento também delimitador 

foi a proposição sobre a análise jurisprudencial de decisões de órgãos colegiados do TJPA. 

Nesse sentido, cabe informar que cada estado possui uma corte judiciária e as 

decisões que os mesmos se propõem a analisar são de órgãos colegiados que estão organizados 
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hierarquicamente em turmas recursais, compostas por desembargadores, que revisam decisões 

de magistrados em Comarcas distribuídas em todo o Estado do Pará. 

Em relação à estruturação do trabalho, as considerações introdutórias apresentam 

as intenções do trabalho, como este foi dividido, as possibilidades, caminhos teóricos e 

metodológicos. A seção posterior discorre sobre elementos históricos, teóricos, jurídicos a 

respeito do tema dos direitos autorais, destacando-se que este tema passou a ser fundamental 

até na própria constituição da sociedade moderna ocidental, desde a análise dos aspectos 

relacionados às convenções internacionais, assim como a análise de legislações e outros 

regulamentos no Brasil e em outros países. 

Em outra seção, é apresentada a estrutura e o funcionamento das instituições 

judiciárias brasileiras, elencando-se elementos mais específicos que permitissem a 

compreensão de como se organiza e estrutura o TJPA, além de mencionar jurisprudências de 

tribunais superiores sobre direitos autorais, ou seja, a maneira com que este tribunal tem-se 

orientado ao longo do período ao qual foi dedicada à pesquisa. O capítulo subsequente foi 

dedicado à descrição e análise dos acórdãos do TJPA. Para fim, pretendeu-se apresentar um 

quadro com auxílio de gráficos, a fim de tornar mais didática e sintética a visualização dos 

resultados e análises obtidas. 
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2. OBJETIVOS 

Nesta seção constam os objetivos geral e específico do trabalho. 

 

2.1. OBJETIVO GERAL 

O trabalho visou apresentar uma síntese analítica das decisões proferidas pelo 

Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), referente à temática dos direitos autorais, com 

enfoque em indenizações e delitos, no interstício temporal de 2012 a 2020. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Analisar como o Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) tem decidido 

sobre indenização e delitos relativos aos direitos autorais; 

b) Descrever o panorama atual sobre os principais casos envolvendo a 

problemática proposta no TJPA; 

c) Prospectar os principais parâmetros utilizados para fixação de indenização e a 

configuração de delitos sobre direito autoral no TJPA. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1. DIREITOS AUTORAIS NO CONTEXTO DA TRADIÇÃO MODERNA OCIDENTAL 

E DA LEGISLAÇÃO NACIONAL 

Conforme já mencionado, o recorte metodológico da pesquisa foi orientado por 

uma conceituação a qual se organiza em recorte teórico-jurídico, no qual o estudo da PI é um 

ramo do direito:  

Este ramo do Direito se ocupa especificamente da proteção jurídica concedida 

pelo Estado às criações do espírito e inteligência humana, tanto no campo da 

invenção quanto na expressão artística. Nesse sentido, pode-se dizer que a 

propriedade intelectual é o ramo do Direito que estuda os direitos intelectuais, 

ou seja, os direitos exclusivos dos autores e inventores sobre suas obras, 

invenções ou descobrimentos (BITTAR: 1994, p. 3 apud ENAP, 2020). 

Seguindo a linha de raciocínio, abaixo consta o posicionamento da ENAP (2020) 

a respeito das espécies jurídicas da PI (Propriedade Industrial e Direito Autoral), o qual é 

considerado um ramo do direito: 

A Propriedade Industrial se refere à proteção de uma atividade, produto, 

símbolo, nome ou ideia, aproveitados empresarialmente, seja no comércio ou 

na indústria. Verifica-se, portanto, que as criações humanas protegidas pela 

Propriedade Industrial possuem forte valor utilitário, de modo que a proteção 

jurídica se centrou no seu aproveitamento econômico. Aqui estão incluídas as 

marcas, patentes, desenhos industriais e indicações geográficas. 

O Direito Autoral, por sua vez, é a disciplina jurídica que busca tutelar as 

relações jurídicas que decorrem da expressão de ideias por meio de obras 

artísticas, científicas e literárias. Diferentemente do valor utilitário dos bens 

protegidos pela Propriedade Industrial, o direito autoral tem por objeto obras 

de valor estético (ENAP, 2020, p. 7). 

Em termos sintéticos essa divisão no Brasil se materializa na existência de 

legislações específicas para cada espécie jurídica.  

A regulamentação da propriedade industrial está prevista na Lei 9.279/1996 que 

regula os direitos e obrigações relativas à propriedade industrial, enquanto a regulamentação de 

direitos autorais, atualmente no Brasil, tem-se em vigor a Lei 9.610/1998 que altera, atualiza e 

consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências; esta lei já sofreu algumas 

alterações importantes por meio de outras legislações que serão apresentadas mais à frente, com 

mais detalhes. 
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3.2. DIREITOS AUTORAIS COMO MARCA DAS SOCIEDADES MODERNAS E 

CONTEMPORÂNEAS  

O conhecimento sobre direitos autorais é a chave analítica elencada para o 

presente trabalho, o qual não se resume apenas ao esquema analítico da PI, haja vista que pensar 

direitos autorais do ponto de vista histórico é também, em grande medida, pensar a sociedade 

moderna em muitos de seus fundamentos sociais, históricos e intelectuais. Isso porque os 

primeiros regulamentos surgidos em sociedades ocidentais, que posteriormente se tornaram 

signatárias e até mesmo protagonistas da civilização moderna como a Inglaterra, que no ano de 

1710 por um Ato da Rainha Ana promulgou o primeiro dispositivo que se tem notícias sobre 

direitos autorais (ASSIS ZANINI, 2014). 

É válido destacar que isto se deu em razão do desenvolvimento de tecnologias, 

que à época, fizeram crescer em escala exponencial a produção e a circulação de conteúdos 

literários, como livros e revistas. E isso ocorreu principalmente pela invenção da imprensa por 

Gutemberg, ainda no século XV (TCU, 2017), ou seja, o surgimento de regulamentos sobre 

direitos autorais está estritamente ligado a um dos processos mais fundamentais da modernidade, 

que é a produção de conhecimento e sua difusão. 

Ao longo dos séculos, das eras moderna e contemporânea, no plano internacional 

se consolidaram tratados importantes que orientam questões inerentes aos direitos autorais. Tais 

tratados foram ratificados por diversas nações, inclusive o Brasil. 

O Direito Autoral é orientado por tratados internacionais muito importantes e 

atuais, podendo-se mencionar a Convenção de Berna, datada de 1886 e a 

Convenção de Roma, datada de 1961. Ambas convenções possuem 

desdobramentos nas legislações domésticas de todos os países que a aderiram, 

cumprindo-se destacar que o Brasil ratificou os dois tratados (TCU, 2018, 

p.18). 

Em tempos mais contemporâneos, também foram celebrados outros tratados 

internacionais importantes que são fundamentais para compreensão dos direitos autorais. 

Dentre estes estão: 

O Acordo TRIPs (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual 

Property Rights - Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade 

Intelectual Relacionados ao Comércio) também se constitui um tratado 

Internacional importante para fins de entendimento do Direito Autoral 

brasileiro e foi celebrado em 1994, oportunidade em que se encerrou a Rodada 

Uruguai e foi criada a Organização Mundial do Comércio. 

O Tratado de Marraqueche pode ser considerado o mais recente acordo 

internacional a ingressar no ordenamento jurídico internacional (30 de 
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setembro de 2016) e tem por finalidade ampliar o acesso das pessoas cegas ou 

com dificuldade de visão e manuseio, às obras intelectuais sob formatos 

acessíveis. Referido Tratado constitui-se num enorme avanço ao segmento 

contemplado e foi resultado de articulação internacional significativa do 

Brasil. O Tratado de Marraqueche está na iminência de ingressar ao 

ordenamento jurídico brasileiro. 

Há outros tratados importantes para o Direito Autoral brasileiro, como o 

WPPT e o WCT, ambos considerados tratados da internet, assim como Tratado 

de Pequim, sendo que o Brasil não ratificou nenhum dos três (TCU, 2017, p. 

17). 

No plano internacional, bem como em aspectos mais doutrinários, o direito autoral 

se organiza em dois grandes sistemas: um de origem em países de tradição anglo saxã e outro 

de origem francesa. O sistema oriundo da tradição anglo saxã e do commom law é o copyright, 

o qual preza pelos aspectos econômicos de obras protegidas por direito autoral. Neste contexto, 

a priorização dos direitos econômicos em detrimento aos direitos morais, por exemplo, é uma 

alegação para que as obras circulem com maior facilidade e rapidez (ASSIS ZANINI, 2014). 

Por outro lado, o outro sistema que se denomina Droit d´auteur é oriundo do 

direito francês, sendo que neste o preponderante são os direitos morais. Destaca-se que o direito 

autoral brasileiro é oriundo deste sistema, no qual a dignidade da pessoa e as características da 

personalidade do autor sobre sua obra são fundamentais (ASSIS ZANINI, 2014). 

 

3.3. A TRAJETÓRIA E OS DIREITOS AUTORAIS NO ORDENAMENTO JURÍDICO 

BRASILEIRO  

Em relação aos direitos autorais no Brasil, Antônio Chaves (1987:27) apud 

Paranaguá; Branco (2009) “divide a história do direito de autor no Brasil em três fases: de 1827 

a 1916, de 1916 a 1973 e desse ano aos nossos dias”. 

O primeiro diploma que contém uma referência à matéria é dos mais nobres e 

reverenciados: a lei de 11 de agosto de 1827, que “crêa dous Cursos de 

sciencias jurídicas e sociaes, um na cidade de São Paulo e outro na cidade de 

Olinda”. 

Embora o Código Criminal de 1830 previsse o crime de violação de direitos 

autorais, a primeira lei brasileira a tratar especificamente da proteção autoral 

foi a Lei no 496/1898, também chamada de Lei Medeiros e Albuquerque, em 

homenagem a seu autor. 

Até o advento dessa lei, no Brasil, a obra intelectual era terra de ninguém. 

Tanto era assim que Pinheiro Chagas, escritor português, reclamava ter no Rio 

de Janeiro um “ladrão habitual”, que ainda tinha a audácia de lhe escrever 

dizendo: “Tudo que V. Exa. pública é admirável! Faço o que posso para o 

tornar conhecido no Brasil, reimprimindo tudo! ”. O que ocorria é que, na 
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época, era comum pensar-se que a obra estrangeira, ainda mais do que a 

nacional, podia ser copiada indiscriminadamente. 

A Lei no 496/1898 foi, porém, logo revogada pelo Código Civil de 1916, que 

classificou o direito de autor como bem móvel, fixou o prazo prescricional da 

ação civil por ofensa a direitos autorais em cinco anos e regulou alguns 

aspectos da matéria nos capítulos “Da propriedade literária, artística e 

científica”, “Da edição” e “Da representação dramática” (PARANAGUÁ; 

BRANCO, 2009, p. 18-19). 

No plano constitucional, a primeira lei maior a resguardar a proteção de direitos 

autorais foi a de 1891, promulgada alguns anos após a proclamação da república. Na 

constituição de 1937, a proteção de direitos autorais foi retirada; entretanto, nas constituições 

seguintes como a de 1967 e a de 1988, que é a constituição em vigor até os dias atuais, a proteção 

aos direitos autorais foi inserida. (PARANAGUÁ; BRANCO, 2009). 

Na constituição de 1988, o direito autoral encontra guarida no artigo 5°, incisos 

XXVII, XXVIII e XXIX, conforme verifica-se a seguir: 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou 

reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei 

fixar; 

XXVIII - são assegurados, nos termos da lei: 

a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução 

da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas; 

b) o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que 

criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas 

representações sindicais e associativas; 

XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio 

temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à 

propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, 

tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e 

econômico do País; (...) (BRASIL, 1988). 

Observa-se que a Constituição Federal de 1988 abarca uma série de dispositivos 

sobre a criação intelectual, que em termos analíticos correspondem não apenas aos direitos 

autorais em si, mas da PI como um todo. Considerando a divisão desse ramo do direito em 

propriedade industrial e direito autoral, os direitos autorais estão dispostos nos mencionados 

incisos do art. 5° da CF/88 e regulamentados em lei ordinária própria (BRASIL, 1988). 
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Atualmente no Brasil, o principal diploma legal de regulamentação de direitos 

autorais é a Lei 9.610/1998. Em linhas gerais, a referida legislação confere ao autor os direitos 

morais e direitos patrimoniais, bem como regulamenta direitos dos autores, limitando o alcance 

da proteção aos direitos autorais, tipos de obras; dispõe sobre os deveres de usuários (BRASIL, 

1998).  

Além disso, a lei de direitos autorais estabelece sanções civis e penais para quem 

viola direitos autorais. Veja: 

Capítulo II 

Das Sanções Civis 

Art. 102. O titular cuja obra seja fraudulentamente reproduzida, divulgada ou 

de qualquer forma utilizada, poderá requerer a apreensão dos exemplares 

reproduzidos ou a suspensão da divulgação, sem prejuízo da indenização 

cabível. 

Art. 103. Quem editar obra literária, artística ou científica, sem autorização do 

titular, perderá para este os exemplares que se apreenderem e pagar-lhe-á o 

preço dos que tiver vendido. 

Parágrafo único. Não se conhecendo o número de exemplares que constituem 

a edição fraudulenta, pagará o transgressor o valor de três mil exemplares, 

além dos apreendidos. 

Art. 104. Quem vender, expuser a venda, ocultar, adquirir, distribuir, tiver em 

depósito ou utilizar obra ou fonograma reproduzidos com fraude, com a 

finalidade de vender, obter ganho, vantagem, proveito, lucro direto ou indireto, 

para si ou para outrem, será solidariamente responsável com o contrafator, nos 

termos dos artigos precedentes, respondendo como contrafatores o importador 

e o distribuidor em caso de reprodução no exterior. 

Art. 105. A transmissão e a retransmissão, por qualquer meio ou processo, e a 

comunicação ao público de obras artísticas, literárias e científicas, de 

interpretações e de fonogramas, realizadas mediante violação aos direitos de 

seus titulares, deverão ser imediatamente suspensas ou interrompidas pela 

autoridade judicial competente, sem prejuízo da multa diária pelo 

descumprimento e das demais indenizações cabíveis, independentemente das 

sanções penais aplicáveis; caso se comprove que o infrator é reincidente na 

violação aos direitos dos titulares de direitos de autor e conexos, o valor da 

multa poderá ser aumentado até o dobro. 

Art. 106. A sentença condenatória poderá determinar a destruição de todos os 

exemplares ilícitos, bem como as matrizes, moldes, negativos e demais 

elementos utilizados para praticar o ilícito civil, assim como a perda de 

máquinas, equipamentos e insumos destinados a tal fim ou, servindo eles 

unicamente para o fim ilícito, sua destruição (BRASIL, 1998). 

O tema dos direitos autorais também permeia o CPB (Código Penal Brasileiro) 

quando tipifica os crimes de violação à PI em suas diversas modalidades, inclusive os direitos 

autorais. De maneira preliminar, pode-se dizer que na análise dos acórdãos do TJPA, que estarão 
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de maneira mais detalhadas nas próximas seções sobre a temática dos direitos autorais entre os 

anos de 2012 a 2020, observou-se que boa parte das decisões foram embasadas na legislação 

penal.  

A seguir, consta a citação do artigo 184 do CPB que tipifica e qualifica o crime de 

violação de direitos autorais.  

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 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. 

Cumpre sublinhar que uma outra parte minoritária das decisões julgadas foram 

embasadas na legislação cível e também em disposições da Lei 9.610/1998, em especial ao que 

concerne à atuação e atribuições do ECAD (Escritório Central de Arrecadação), haja vista que 

todos as decisões envolvem, de uma forma ou de outra, a violação de direitos autorais de obras 

musicais.  

Nesse sentido, se faz válido trazer à baila algumas das atribuições dessa entidade: 
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ECAD (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) é uma 

instituição privada, sem fins lucrativos, instituída pela Lei Federal nº 

5.988/731 e mantida pelas leis federais 9.610/98 e 12.853/132. 

O ECAD é administrado por sete associações de gestão coletiva de 

música, inclusive a ABRAMUS3, para realizar a arrecadação e a distribuição 

de direitos autorais decorrentes da execução pública de músicas nacionais e 

estrangeiras. Esse sistema é considerado um dos mais avançados em relação à 

distribuição de direitos autorais de execução pública musical. 

O ECAD é responsável pela arrecadação de direitos autorais no Brasil. 

Os valores arrecadados são passados para as associações de gestão coletiva, 

que faz o pagamento aos associados. Por isso é extremamente importante que 

o repertório dos associados esteja sempre atualizado. 

O ECAD possui uma ampla cobertura em todo o Brasil, com sede na 

cidade do Rio de Janeiro, 38 unidades arrecadadoras próprias localizadas nas 

principais capitais e regiões do país, 42 escritórios de advocacia terceirizados 

e 61 agências credenciadas que atuam, especialmente, no interior do país 

(ABRAMUS, 2021). 

Além dessas atribuições institucionais, existem algumas atribuições consignadas 

na Lei 9.610/1998, as quais, na prática, são desempenhadas pelo ECAD. 

Art. 99. A arrecadação e distribuição dos direitos relativos à execução 

pública de obras musicais e literomusicais e de fonogramas será feita por meio 

das associações de gestão coletiva criadas para este fim por seus titulares, as 

quais deverão unificar a cobrança em um único escritório central para 

arrecadação e distribuição, que funcionará como ente arrecadador com 

personalidade jurídica própria e observará os §§ 1º a 12 do art. 98 e os arts. 

98-A, 98-B, 98-C, 99-B, 100, 100-A e 100-B. 

§ 1º O ente arrecadador organizado na forma prevista no caput não terá 

finalidade de lucro e será dirigido e administrado por meio do voto unitário de 

cada associação que o integra. 

§ 2º O ente arrecadador e as associações a que se refere este Título 

atuarão em juízo e fora dele em seus próprios nomes como substitutos 

processuais dos titulares a eles vinculados (BRASIL, 1998) 

Cumpre mencionar que boa parte da literatura consultada sobre o tema da PI e dos 

Direitos Autorias (PARANAGUÁ; BRANCO, 2009); (ASSIS ZANINI, 2014); (TCU, 2017); 

(ENAP, 2020) são repetitivas no aspecto histórico e legal a respeito da temática.  

                                                 
1 Antiga Lei de Direitos Autorais. 
2 Esta lei fez algumas alterações na Lei 9.610/98 e fixou novas regras para a arrecadação de direitos 

autorais. 
3 Participam da gestão do ECAD além da ABRAMUS (Associação Brasileira de Música e Artes), a 

AMAR (Associação de Músicos, Arranjadores e Regentes, a ASSIM (Associação de Intérpretes e 

Músicos), a SICAM (Sociedade Independente de Compositores e Autores Musicais), a SOCIMPRO 

(Sociedade Brasileira de Administração e Proteção de Direitos Intelectuais, a UBC (União Brasileira de 

Compositores) e a SABCEM (Sociedade Brasileira de Autores, Compositores e Escritores de Música) 

(ECAD, 2021).  
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Neste sentido, observa-se que ocorreu redundância analítica que motivou a 

perspectiva deste trabalho, qual seja: verificar como o arcabouço legal, doutrinário, histórico 

tem sido, ao longo dos anos, mobilizado e se materializado nas decisões de tribunais brasileiros 

a respeito de ações em que envolvem questões atribuídas aos direitos autorais.  

Conforme alhures mencionado, o ponto de partida dessa análise será a pesquisa 

por acórdãos publicados no site do TJPA no interstício temporal de 2012 até o mês de novembro 

de 2020.  

Cabe informar que, mesmo as decisões sendo apenas de um tribunal, no entanto, 

uma parte considerável está fundamentada em jurisprudências de outros tribunais de mesma 

hierarquia do TJPA, como por exemplo o TJSP, e também de tribunais superiores como STJ e 

STF, e dessa forma, formando-se um entendimento a respeito, principalmente, sobre violação 

de direitos autorais.  

Assim, cabe mencionar que os acórdãos pesquisados mostram uma riqueza de 

detalhes que fica restrita a quem milita no meio jurídico, mas que nas próximas seções será feito 

uma espécie de tradução por meio dos resumos desses acórdãos e, posteriormente, alguns 

apontamentos analíticos; mas, preliminarmente será apresentado, no capítulo a seguir, alguns 

aspectos da estrutura e funcionamento do Poder Judiciário Brasileiro e, de maneira mais 

específica, da estrutura e funcionamento do TJPA.   

Na seção a seguir serão apresentados Instituições Judiciárias e o Sistema de Justiça 

Brasileiro visando tornar mais claro para a sociedade em geral, que não são da Área Jurídica.  
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4. INSTITUIÇÕES JUDICIÁRIAS E O SISTEMA DE JUSTIÇA BRASILEIRO 

O presente tópico tem por finalidade expor e trazer alguns elementos importantes 

que possibilitem fundamentar partes posteriores do trabalho, tendo em vista que os documentos 

analisados se referem às decisões de tribunal no qual está presente a participação de várias 

autoridades e profissionais, como policiais, promotores, advogados, procuradores do estado, 

analistas, auxiliares de justiça, juízes de primeira instância, defensores públicos e 

desembargadores.  

Diante disto, é de bom alvitre discorrer alguns aspectos sobre a estrutura e 

funcionamento do Poder Judiciário e do Sistema de Justiça Brasileiro e do Estado do Pará. 

 

4.1. ASPECTOS ESTRUTURAIS E FUNCIONAIS DO PODER JUDICIÁRIO E DO 

SISTEMA DE JUSTIÇA BRASILEIRO. 

A primeira e mais fundamental referência a estruturação do Estado, no Brasil, está 

no início do texto constitucional no qual define os poderes da União: “Art. 2º São Poderes da 

União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário” 

(BRASIL, 1988).  

Cabe dizer que cada um desses poderes desempenha, no exercício do poder, uma 

função, sendo que, de maneira resumida: o legislativo elabora as leis, o executivo executa as 

leis e as políticas públicas, ou seja, coloca em funcionamento a máquina pública a fim de 

atender as necessidades da sociedade e por fim, o poder judiciário tem como papel julgar, de 

acordo com a lei, os conflitos que surgirem na sociedade (STF, 2018).  

A Constituição Federal trata da estrutura e organização do Poder Judiciário entre 

os artigos 92 e 126. O texto constitucional fundamenta a estrutura do Poder Judiciário, conforme 

a seguir: 

Art. 92. São órgãos do Poder Judiciário: 

I - o Supremo Tribunal Federal; 

I-A o Conselho Nacional de Justiça;   

II - o Superior Tribunal de Justiça; 

II-A - o Tribunal Superior do Trabalho; 

III - os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais; 

IV - os Tribunais e Juízes do Trabalho; 

V - os Tribunais e Juízes Eleitorais; 

VI - os Tribunais e Juízes Militares; 
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VII - os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios 

(BRASIL, 1988). 

A estruturação acima mencionada retrata algumas relações hierárquicas entre 

instâncias e modalidades de jurisdição e justiça. No topo da hierarquia está o Supremo Tribunal 

Federal (STF), que é um tribunal que tem por função principal zelar pelo cumprimento da 

constituição.  

Ressalta-se que, a partir da Emenda Constitucional nº 45 de 2004, foi criado o 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ), órgão de controle do Poder Judiciário, composto por 

representantes da magistratura, do Ministério Público, da advocacia e da Sociedade Civil, 

encarregado de realizar a supervisão da atuação administrativa e financeira do Judiciário 

(MENDES, 2021, p.3).  

Cumpre dizer que os membros do CNJ recebem a denominação de conselheiros 

ou conselheiras. Abaixo do STF e do CNJ está o Superior Tribunal de Justiça (STJ), que tem 

por função alinhar interpretações e entendimentos a respeito das legislações federais; é uma 

instância superior à denominada justiça comum.  

Seguindo essa linha de raciocínio, na mesma linha hierárquica do STJ, tem-se os 

Tribunais Superiores da denominada justiça especializada, que são o Tribunal Superior do 

Trabalho (TST), o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e o Superior Tribunal Militar (STM). No 

STF e nos Tribunais Superiores os magistrados ou magistradas recebem a denominação de 

ministros ou ministras. 

Interessante notar que o STF é composto por onze (11) ministros e o STJ por trinta 

e três (33) ministros. Outrossim, os Tribunais Superiores, mais especificamente o STF, bem 

como a Justiça Especializada, e também a Justiça Federal comum são organizados no âmbito 

da União.  

No âmbito estadual, estão os Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal 

que também compõem a Justiça Comum. Em cada Tribunal, a denominação dos magistrados e 

magistradas varia, sendo que nos Tribunais de Justiça dos Estados, os magistrados recebem a 

denominação de juiz ou juíza de direito para magistrados que atuam em comarcas de primeira 

instância; nos órgãos de decisão de segunda instância e também no pleno dos tribunais os 

magistrados e magistradas recebem a denominação de desembargador ou desembargadora.  



26 

 

Seguindo essa linha de raciocínio, tem-se que na Justiça Federal os magistrados e 

magistradas de primeira e segunda instância, conforme o texto constitucional recebem a 

denominação de juiz ou juíza federal. E na imprensa e em publicações da própria justiça federal, 

atribui-se a denominação de desembargador federal, aos magistrados que atuam na segunda 

instância desta instituição do poder judiciário.  

Por outro lado, na justiça especializada os magistrados e magistradas da justiça do 

trabalho recebem a denominação de juiz ou juíza do trabalho, na Justiça Eleitoral a 

denominação é juiz ou juíza eleitoral, já na Justiça Militar os magistrados ou magistradas 

recebem a denominação de juízes ou juízas.  

Figura 1 - Organograma do Poder Judiciário Brasileiro 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do STF (2018). 

Além dos tribunais, existem outras instituições que são consideradas, segundo o 

texto constitucional, como instituições essenciais à justiça, como o Ministério Público que atua 

tanto na esfera da União e que se subdivide em Ministério Público Federal, Ministério Público 

do Trabalho, Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e Ministério Público 

Militar. Os membros do Ministério Público da União recebem a denominação de Procuradores 

da República. 
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No âmbito dos estados estão os Ministérios Públicos Estaduais, cada qual com 

suas subdivisões de acordo com as constituições e legislações estaduais específicas; os 

membros do MP (Ministério Público) nos estados são denominados de promotores de justiça.  

Vejamos o que diz o texto constitucional:  

Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função 

jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime 

democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. (...). 

Art. 128. O Ministério Público abrange: 

I - o Ministério Público da União, que compreende: 

a) o Ministério Público Federal; 

b) o Ministério Público do Trabalho; 

c) o Ministério Público Militar; 

d) o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios; 

II - os Ministérios Públicos dos Estados (BRASIL, 1988). 

Outra instituição essencial à justiça é advocacia, seja ela a pública que 

compreende a AGU (Advocacia Geral da União) e as Procuradorias Estaduais e Municipais que 

tem por função representar e defender os interesses dos entes estatais federativos 

correspondentes, seja a advocacia de maneira geral: “Art. 133. O advogado4 é indispensável à 

administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da 

profissão, nos limites da lei” (BRASIL, 1988).  

Cumpre evidenciar, que outra modalidade de advocacia é a da Defensoria Pública, 

sendo que a Constituição Federal, de forma acertada, define as funções e obrigações da 

Defensoria Pública.  

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à 

função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e 

instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, 

a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e 

extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, 

aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição 

Federal (BRASIL, 1988). 

Percebe-se que a Defensoria Pública possui obrigações constitucionais, em 

especial com os cidadãos e cidadãs que não dispõem de recursos para fins de assistência jurídica, 

nos termos delineados na Carta Magna, artigo 5º, inciso LXXIV e no artigo 134 

                                                 
4 Pessoa que presta assistência jurídica e defende, judicial ou extrajudicialmente, os interesses do seu 

cliente. Para que possa exercer a profissão, deve ser formado no curso de Direito e estar inscrito na 

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) (STF, 2018). 
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Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes (...):  

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos 

que comprovarem insuficiência de recursos; 

No âmbito da União essa função é desempenhada pela DPU (Defensoria Pública 

da União) e em cada estado há as Defensorias Públicas Estaduais. 

Tais instituições são as polícias judiciárias, que no âmbito da União é 

desempenhado pela Polícia Federal; no âmbito dos estados pelas Policias Civis e também as 

Policias Militares, que não tem função judiciária, mas desempenham funções de segurança 

pública, que a depender da situação são também porta de entrada de trâmites processuais e 

judiciais. Vejamos o que diz o texto constitucional: 

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e 

responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e 

da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: 

I - polícia federal;(...) 

IV - polícias civis;(...) 

§ 1º A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e 

mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a:  

IV - exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União. 

§ 4º Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, 

incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia 

judiciária e a apuração de infrações penais, exceto os militares. 

§ 5º Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem 

pública (BRASIL, 1988); 

Dessa forma, diante dos elementos colocados, é possível compreender a estrutura 

do Poder Judiciário e do Sistema de Justiça Brasileiro, tendo como principal base e referência 

o texto da Constituição Federal.  

Percebe-se que existem relações hierárquicas, tanto verticais que perpassam por 

tribunais de primeira, segunda e terceira instância e caso o processo esbarre em um impasse 

constitucional, vai até ao STF, além de relações hierárquicas horizontais quanto à modalidade 

de justiça, seja comum, estadual ou federal, ou especializada, eleitoral, do trabalho e militar. 

Neste contexto, cabe informar que nos acórdãos apresentados, de maneira 

resumida, no próximo capítulo, constituem-se decisões de segunda instância da Justiça Comum 

de um Tribunal Estadual, sendo que são decisões proferidas por colegiados compostos por três 

desembargadores, e são diversas a decisões que perpassam desde a absolvição de réus, à 

manutenção da decisão de primeira instância e ao redimensionamento de penas aplicadas, etc.  
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É importante ressaltar que no Brasil, a maioria dos processos judiciais tramitam 

na Justiça Comum, em especial nos Tribunais Estaduais, como é evidenciado em uma 

publicação de autoria do ministro do STF Gilmar Mendes e que se encontra disponível na 

página eletrônica do STF.  

(....) durante o ano de 2008 tramitaram na justiça brasileira 70 milhões 

de processos, sendo 7 milhões (81%) na Justiça Estadual, 6,9 milhões 

(9%) na Justiça do Trabalho e 6 milhões (8%) na Justiça Federal, 

evidenciando o alto grau de litigiosidade da sociedade brasileira 

(MENDES, 2021, p. 6). 

Sobre o tema (decisões do TJPA), tal informação será discorrida na seção seguinte, 

em que serão apresentados os aspectos do Poder Judiciário e do Sistema de Justiça do Estado 

do Pará. 

 

4.2. ASPECTOS ESTRUTURAIS E FUNCIONAIS DO PODER JUDICIÁRIO E DO 

SISTEMA DE JUSTIÇA NO ESTADO DO PARÁ.  

Preliminarmente, cabe dizer que uma característica organizacional dos Tribunais 

Estaduais, inclusive o TJPA, é a existência de uma Constituição Federal, que é a lei maior do 

país. As Constituições Estaduais têm a obrigação legal de manter seus fundamentos e preceitos.  

No que concerne à estrutura do Poder Judiciário e do Sistema de Justiça, serão 

apresentados elementos mais específicos sobre o TJPA, em especial, o texto do Regimento 

Interno do TJPA, bem como dos Juizados Especiais Cível e Criminal sendo que, no campo 

criminal, o Juizado Especial julga causas de menor potencial ofensivo e de pequeno valor 

econômico, mais especificamente causas de até 40 (quarenta) salários mínimos. 

Nesta linha de raciocínio, cumpre dizer que a maioria dos processos se inicia em 

primeira instância, os quais, por meio de recursos, podem ser transferidos para segunda 

instância, bem como tribunais superiores.  

No âmbito do TJPA, as instituições judiciárias de primeira instância, por exemplo, 

estão nos juizados especiais, sendo que os juizados estão dispersos em comarcas por todo o 

território estadual e se dividem a depender das especialidades, como: Vara do juizado Especial 

Cível, Vara do Juizado Especial Criminal, Vara do Juizado Cível de Acidentes de trânsito, Vara 

do Juizado Cível da Fazenda Pública, etc. (PARÁ, 2021). 
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No âmbito das instituições de segunda instância, localizam-se e funcionam no 

âmbito da sede do TJPA, na capital do estado e funcionam por meio de seções e turmas 

especializadas, conforme estabelece seu regimento interno:  

Art. 3º O Tribunal de Justiça, órgão supremo do Poder Judiciário do Estado, 

tendo por sede a cidade de Belém e jurisdição em todo o Estado do Pará, é 

composto de 30 (trinta) Desembargadores e dos seguintes órgãos de 

julgamento: 

I - Tribunal Pleno; 

II - Conselho de Magistratura; 

III – Seção de Direito Público;  

IV – Seção de Direito Privado;  

V – Seção de Direito Penal;  

VI – Turmas de Direito Público;  

VII – Turmas de Direito Privado;  

VIII – Turmas de Direito Penal (TJPA, 2016). 

A estrutura interna acima delineada, divide-se em: Tribunal Pleno e Seções, sendo 

que esta última se subdivide em turmas (TJPA, 2016). 

O núcleo das turmas é formado por desembargadores, os quais tomam decisões, 

conforme informação extraída do texto do próprio Regimento Interno do TJPA, o qual define 

como se estruturam e funcionam essas subdivisões deste Tribunal. (TJPA, 2016). Veja: 

Art. 25. Divide-se o Tribunal Pleno em 3 (três) Seções, sendo:  

I – 01 (uma) cível, representada pela Seção de Direito Público, constituída 

pela totalidade de membros das 02 (duas) Turmas de Direito Público;  

II – 01 (uma) cível, representada pela Seção de Direito Privado, constituída 

pela totalidade de membros das 02 (duas) Turmas de Direito Privado;  

III – 01 (uma) penal, representada pela Seção de Direito Penal, constituída 

pela totalidade de membros das 03 (três) Turmas de Direito Penal (...). 

Art. 31. As duas Turmas de Direito Público são compostas, cada uma, 

por 3 (três) Desembargadores, no mínimo, serão presididas por um dos seus 

membros escolhido anualmente e funcionarão nos recursos de sua 

competência, (...) 

Art. 31-A. As duas Turmas de Direito Privado são compostas, cada uma, 

por 03 (três) Desembargadores, no mínimo, e serão presididas por um de seus 

membros escolhidos anualmente e funcionarão nos recursos de sua 

competência, (...) 

Art. 32. As 3 (três) Turmas de Direito Penal são compostas, cada uma, 

por 3 (três) Desembargadores, no mínimo, serão presididas por um dos seus 

membros escolhido anualmente e funcionarão nos feitos e recursos de sua 

competência, (...) (TJPA, 2016). 

Dentre os acórdãos analisados, a maioria é de origem das turmas de direito penal 

e a outra parte minoritária é oriunda das turmas de direito cível.  
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Cabe evidenciar que as decisões dos desembargadores resultam de recursos 

impetrados pelas defesas, por meio da DP/PA ou de advogados particulares, ou pelo MP/PA, a 

fim de contestarem decisões de juízes de primeira instância.  

Tal atribuição dos desembargadores se encontra disposta tanto na legislação 

nacional, quanto de maneira mais especifica, também no Regimento Interno do TJPA (TJPA, 

2016). 

Em grande medida, acredita-se que a partir deste ponto pode-se compreender além 

da estrutura do Poder Judiciário e dos Sistema de Justiça Brasileiro, também é possível 

compreender alguns aspectos da estrutura e do funcionamento interno do TJPA.  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

5.1. JULGAMENTOS DE PROCESSOS ENVOLVENDO DIREITOS AUTORAIS PELO 

TJPA ENTRE OS ANOS DE 2012 E 2020. 

No presente capítulo, serão apresentados de forma descritiva e analítica, por meio 

de resumos, formatados em quadros individualizados, os acórdãos publicados pelo TJPA entre 

os anos de 2012 a 2020, oriundos de processos que envolvem principalmente questões de 

violação de direitos autorais.  

Vale ressaltar, que os acórdãos de 2020 são aqueles que foram disponibilizados no 

endereço eletrônico do Tribunal até o mês novembro do referido ano. E que no total foram 

analisados vinte e dois acórdãos, os quais apresentam dados interessantes, como: em alguns 

anos, o Tribunal julgou poucos casos relacionados a temática da pesquisa, sendo que apenas um 

e outros anos tiveram mais ocorrências, nos quais se chegou a uma média de seis a sete acórdãos 

publicados.  

Neste contexto, é válido ressaltar que nos quadros elaborados pela autora, tem-se 

um cabeçalho inicial, que contém algumas informações importantes e que variam de acordo 

com a natureza de cada processo; dentre estas informações estão o número dos acórdãos, a data 

de publicação, o órgão julgador, o relator, o apelante e o apelado. 

Importante frisar que nos processos em que envolve a insurgência da parte quanto 

às tutelas antecipatórias, o campo de apelante e apelado foi substituído por agravante e agravado. 

Após, a coluna do cabeçalho, contém o resumo dos acórdãos em que se procurou descrever 

resumidamente os fatos que originaram o processo, a comarca ou juízo do qual se originou, 

bem como as jurisprudências e as legislações, aos quais os desembargadores referenciaram a 

decisão e o resultado do julgamento.  

Ao analisarem-se os acórdãos, firmou-se o entendimento de que em alguns dos 

resumos existem mais detalhes, outros menos, mas no geral acredita-se que é possível 

compreender quais as decisões tomadas pelos desembargadores. Nos Quadros de 01 a 22, será 

apresentada a análise descritiva e analítica dos acórdãos. 
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Quadro 1- Análise descritiva e analítica do Acórdão nº 109522. 

Nº do 

Acórdão 

Data de 

Publicação 
Órgão julgador Relator Apelante Apelado  

109522 
02 de julho de 

2012 

3ª Turma de 

Direito Penal 

(3ª Câmara 

Criminal 

Isolada) 

Des. João 

José da Silva 

Maroja 

Ministério 

Público do 

Estado do Pará 

(MPPA) 

Ricardo 

Henrique 

Vasconcelos 

Barbosa 

RESUMO: 

O MPPA (Ministério Público do Estado do Pará) interpôs recurso de apelação referente a sentença 

proferida no Processo n. 2011.3.000601-3 a qual condenou o Senhor Ricardo Henrique Vasconcelos 

Barbosa pelo crime previstos no artigo 184, § 2° do CPB (Código Penal Brasileiro) que tratam da 

violação de direitos autorais. No entanto, a promotoria questionou a sentença proferida pela magistrada 

de primeira instância pois esta, arbitrou uma pena menor do que a mínima prevista no caput citado acima 

do CPB, o qual prevê a pena de 2 (dois) a 4 (quatro) anos de reclusão. Tal enquadramento foi feito em 

virtude de o réu ter sido flagrado por uma equipe da PC/PA (Polícia Civil do Estado do Pará) 

reproduzindo em sua residência mídias digitais como DVD’s (Disco Digital Versátil) e CD’s (Discos 

Compactos). No entanto, a magistrada considerando atenuantes do réu em virtude de este ter confessado 

o crime, na ocasião arbitrou a pena mínima prevista e diminuiu mais ainda em 6 (seis) meses, ou seja, 

arbitrou uma pena abaixo do legal permitido. Diante disto a 3ª Câmara Criminal Isolada reformou a 

sentença proferida do juízo. Nesse ínterim, fixou em 2 (dois) anos de reclusão o réu, sendo que tal pena 

foi substituída pela prestação de serviços comunitários. 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do TJPA (2021). 

Em síntese, no presente caso, o órgão colegiado do TJPA entendeu que o 

magistrado aplicou a penalidade de forma equivocada, uma vez que deveria ter fixado a pena, 

no mínimo em dois anos, que é pena mínima prevista no CPB. Em razão do equívoco, o TJPA 

reformou a decisão do magistrado, fixando a pena de dois anos ao infrator, sendo que em razão 

de se enquadrar na Lei 9.099/95, a pena foi convertida em prestação de serviços comunitários.  

Nesse sentido, o TJPA entendeu dessa forma fixando a pena em dois anos (pena 

mínima), em razão de que o magistrado, no mínimo, deveria ter condenado o réu nas penas 

previstas no CP, tendo o magistrado se equivocado, e por isso o órgão colegiado reformou a 

sentença. 

No caso em comento, o réu infringiu a lei, ao cometer o crime de violação de 

direitos autorais, sendo que o TJPA fixou pena mínima, em razão de entender que o crime não 

é tão ofensivo a sociedade, convertido em prestação de serviços à comunidade pelo motivo 

abaixo descrito.  
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Tal atitude do órgão colegiado do TJPA é em razão de que a pena mínima se 

enquadraria no conceito de crimes de menor potencial ofensivo, ou seja, crimes cuja pena 

máxima não é superior a dois anos, cumulada ou não com multa, nos termos dos artigos 60 e 

61 da Lei 9.099/95, o que permitiria aplicar a medida despenalizadora de prestação de serviços 

à comunidade, logo tal atitude teria como consequência a não aplicação da pena privativa de 

liberdade. (BRASIL, 1995). 

Sobre o tema, Grinover et all (2005) escreveram que, apesar da suposta 

simplicidade, a Lei 9.099/95 significou uma verdadeira revolução no sistema processual-penal 

brasileiro, haja vista que a mencionada lei tem como finalidade um sistema próprio de Justiça 

Penal consensual. Tal entendimento é possível extrair da seguinte passagem: 

“Em sua aparente simplicidade, a Lei 9.099/95 significa uma 

verdadeira revolução no sistema processual-penal brasileiro. Abrindo-se ás 

tendências apontadas no início desta introdução, a lei não se contentou em 

importar soluções de outros ordenamentos, mas - conquanto por eles inspirado 

- cunhou um sistema próprio de Justiça Penal consensual que não encontra 

paralelo no direito comparado […]”. (GRINOVER, et al. 2005, p. 41). 

A criação do Juizado Especial Criminal trouxe importantes inovações no 

ordenamento jurídico penal e processual penal, inclusive aproveitando da experiência de outros 

países, como Estados Unidos e Itália, com o fito de desburocratizar e simplificar a Justiça Penal. 

(MIRABETE, 1998). 

A criação de novos institutos, também denominados de medidas despenalizadoras, 

possibilitou o surgimento de uma nova mentalidade jurídica punitiva, substituta do atual modelo, 

qual seja: o sistema carcerário, que atualmente vem enfrentando fortes crises, na medida em 

que se encontra ultrapassado e fracassado, haja vista que não consegue garantir condições de 

dignidade humana aos detentos, em razão da superpopulação penitenciária, bem como não vem 

cumprindo a função social a que se destina, qual seja: a ressocialização do agente criminoso 

(ASSUNÇÃO, 2013). 

Nesse contexto, inclusive, a pena privativa de liberdade funciona ao revés, ou seja, 

ao invés de alcançar o objetivo da ressocialização do preso, ocorre a criminalização, 

funcionando o sistema carcerário como uma verdadeira “escola do crime”, na medida em que 

o pequeno infrator pode se transformar em um grande criminoso (ASSUNÇÃO, 2013). 
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Nessa linha de raciocínio, Bitencourt (1993, p. 6), afirmou que "a pena privativa 

de liberdade, como sanção principal e de aplicação genérica, está falida, já que não consegue 

readaptar o agente”. 

Desta forma, o surgimento da denominada nova mentalidade punitiva busca o 

desenvolvimento de uma forma de punição, que ao contrário da antiga, fundamenta-se na justiça 

consensual e na reparação dos danos, nas infrações cujo potencial para recuperação é maior, ou 

seja, as infrações de menor e médio potencial ofensivo (ASSUNÇÃO, 2013). 

Por fim, ressalte-se que o recurso de apelação foi provido, em decisão unânime, 

para fixar a pena definitiva em dois anos de reclusão, substituída por prestação de serviços à 

comunidade ou a entidades públicas e pela prestação pecuniária já constante da sentença.  

Quadro 2 - Análise descritiva e analítica do Acórdão nº 116760 

Nº do 

Acórdão 

Data de 

Publicação 

Órgão 

Julgador 
Relatora Apelante Apelado  

116760 
27 de fevereiro 

de 2013 

1ª Turma de 

Direito Penal 

(1ª Câmara 

Criminal 

Isolada)  

Desª. Maria 

Edwiges de 

Miranda 

Lobato 

José Adilson 

Teixeira da Silva/ 

Raimundo Nonato 

Teixeira da Silva 

(Defensoria 

Pública) 

Justiça 

Pública 

RESUMO: 

A DPPA (Defensoria Pública do Estado do Pará) interpôs recurso de apelação referente a sentença 

proferida no processo n. 2011.3.018940-5, oriundo da Comarca de Santarém, a qual condenou os 

Senhores José Adilson Teixeira da Silva e Raimundo Nonato Teixeira da Silva ao crime previstos no 

artigo 184, § 2° do CPB (Código Penal Brasileiro) que tratam da violação de direitos autorais. No entanto, 

a DPPA questionou a sentença proferida pelo magistrado de primeira instância, pois o mesmo arbitrou 

uma pena mínima prevista no citado caput do CPB, o qual prevê a pena de 2 (dois) a 4 (quatro) anos de 

reclusão. Tal enquadramento foi feito em virtude de os réus terem sidos flagrados por uma equipe da 

PM/PA (Polícia Militar do Estado do Pará) comercializando em uma via pública do município de 

Santarém mídias digitais como DVD’s e CD’s. A DPPA recorreu no sentido de tentar absolver os réus ou 

diminuir as penas, em razão de alegar que a penalidade imposta ocorreu sob o fundamento do Princípio 

da adequação social, fato este que impede a condenação, respeitando os Princípios do in dúbio pro reo e 

o do Princípio da presunção da inocência” (TJPA, 2013). No entanto, os desembargadores não acataram 

a tese da defesa e fundamentaram o acórdão no entendimento dos Tribunais Superiores 

(STF.HC98.898/SP/2010; STJ. HC 201235/SP/ 2012; STJ. HC 197.370/MS/2011) , no qual entendem 

que o crime de violação de direitos autorais, por meio da comercialização de mídias digitais “piratas” é 

uma conduta que além de trazer prejuízos econômicos, também trazem prejuízos imensuráveis as artes e 

a cultura do país. Diante disso, o órgão colegiado manteve, em razão de seus próprios fundamentos, a 
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decisão de primeira instância que condenou os réus a 2 (dois) anos de reclusão, pena “substituída por 

duas restritivas de direito, no caso, prestação pecuniária, o qual foi convertida em prestação pecuniária 

referente a uma cesta básica no valor individual de ¼ (um quarto) do salário mínimo, bem como a 

prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas” (TJPA, 2013).  

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do TJPA (2021). 

Trata-se de acórdão proferido pelo TJPA, do qual se originou em razão da 

Defensoria Pública do Estado do Pará (DPPA), insurgiu-se contra a sentença do magistrado da 

Comarca de Santarém, que condenou o réu ao crime de violação de direitos autorais, previsto 

no artigo 184, § 2° do CPB, tendo o magistrado arbitrado uma pena mínima de dois anos. A 

condenação ocorreu em razão de os réus terem sidos flagrados por uma equipe da PM/PA 

(comercializando em uma via pública do município de Santarém mídias digitais como DVDs e 

CDs.  

O objetivo da DPPA na interposição do recurso foi no sentido de tentar absolver 

os réus ou diminuir as penas, alegando que “a penalidade imposta sob o fundamento do 

Princípio Adequação Social, fato este que alega que impede a condenação, respeitando os 

Princípios do in dúbio pro reo e o do Princípio da presunção da inocência” (TJPA, 2013).  

Todavia, os desembargadores embasaram sua decisão nos entendimentos 

proferidos pelos Tribunais Superiores, qual seja: STF.HC98.898/SP/2010; STJ. HC 201235/SP/ 

2012; STJ. HC 197.370/MS/2011, no qual em síntese, quer dizer que o crime de violação de 

direitos autorais, especialmente referente a comercialização de mídias digitais - “pirataria”, no 

qual representa uma conduta que além de trazer prejuízos econômicos, também trazem 

prejuízos imensuráveis às artes e à cultura do país. 

Por essa razão, o órgão colegiado manteve a decisão, pelos próprios fundamentos 

proferidos pelo órgão julgador de primeira instância, ou seja, manteve condenação de dois anos 

de reclusão, tendo sido substituída a pena por duas restritivas de direito, qual seja: prestação 

pecuniária e prestação de serviço à comunidade.  

Assim, nota-se que o TJPA substituiu a pena cominada por duas restritivas de 

direito, qual seja: prestação pecuniária e prestação de serviço à comunidade, em razão do delito 

está enquadrado como crime que não atinge a sociedade de forma trágica, como por exemplo, 

o crime de latrocínio, crime de atentado contra vida de pessoas. (GRINOVER, et all. 2005). 
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Tal atitude deu-se em razão de o TJPA se preocupar mais com crimes de maior 

potencial ofensivo a sociedade.  

Cabe frisar que a aplicação de uma medida despenalizadora significa dizer que 

além do rompimento do sistema tradicional “nulla poema sine judicio”, também possibilita a 

aplicação da pena antes mesmo de discutir a culpabilidade, haja vista que a aceitação da 

proposta formulado pelo MP (Ministério Público) não significa o reconhecimento da 

culpabilidade penal, e tão pouco, significa o reconhecimento da responsabilidade criminal 

(GRINOVER, et al. 2005). 

Por fim, válido informar que a jurisprudência tanto do Supremo Tribunal Federal 

como do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de considerar típica, tanto formal como 

materialmente, a conduta prevista no artigo 184, § 2º, do Código Penal, o que afasta a aplicação 

do princípio da adequação social. 

Quadro 3 - Análise descritiva e analítica do Acórdão nº 138946 

Nº do 

Acórdão 

Data de 

Publicação 
Órgão Julgador Relatora Apelante Apelado 

138946 
10 de outubro de 

2014 

1ª Turma de Direito 

Penal (1ª Câmara 

Criminal Isolada) 

Nadja Nara Cobra 

Meda (juíza 

convocada) 

Jacinto 

Gonçalves 

Ferreira 

Justiça 

Pública 

RESUMO: 

O réu interpôs recurso de apelação em virtude da sentença proferida nos autos do Processo 

2010.3.033005-6 pelo juiz da Comarca de Santa Maria do Pará que condenou o réu a “02 (dois) anos de 

reclusão, em regime aberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. Na ocasião lhe foi concedido o direito 

de apelar em liberdade, bem como restou substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de 

direitos” (TJPA, 2014). A sentença condenatória foi resultante dos procedimentos policiais e judiciários 

que se iniciou quando o réu fora abordado por uma equipe da PM/PA no dia 12 de maio de 2006 no 

Terminal Rodoviário de Santa Maria do Pará de posse de algumas mídias digitas em formato de DVD 

“piratas” tipificado como crime de violação de direitos autorais, previstos no artigo 184, § 2° do CPB 

(Código Penal Brasileiro). Considerando que entre a data da ocorrência dos fatos (2006) e a data da que 

foi proferido o acórdão (2014) transcorreu o prazo de oito anos, ocorrendo a prescrição punitiva do 

Estado, haja vista que considerando que o recurso de apelação foi protocolado em 2010. Dessa forma, a 

defesa do réu requereu a prescrição da pena, uma vez que já havia transcorrido o lapso temporal de mais 

de quatro anos. E segundo o CPB, artigo 109, inciso V, a prescrição ocorrerá em quatros anos, nos casos 

em que for cominada a pena de até dois anos. A defesa ainda alegou que no ano de 2015 o réu completaria 

setenta anos de idade, no entanto, em razão do tempo decorrido os desembargadores e a juíza convocada 
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do colegiado decidiram pela reforma da sentença, acolhendo a apelação, e dessa forma pena foi declara 

prescrita. 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do TJPA (2021). 

No caso em comento o TJPA se deparou com a prescrição punitiva do Estado, em 

que pese a defesa ter interposto recurso de Apelação contra a sentença do magistrado da 

Comarca de Santa Maria do Pará, argumentou, em linhas gerais a ocorrência da prescrição, 

tendo alegado que entre a data dos fatos e a data em que foi prolatada a sentença havia 

transcorrido um prazo de oito anos. 

O art. 109, inciso V, CP, prevê que a prescrição ocorrerá em quatro anos, nos casos 

em que a pena cominada for de até dois anos. Nesse sentido, ressalte-se que no caso em comento, 

de fato já havia transcorrido oito anos, configurando assim a prescrição retroativa da pretensão 

estatal, ou seja, ocorreu a perda do direito de se demandar judicialmente em razão de ter 

expirado o tempo limite para se apresentar à demanda, sendo que no caso em comento ocorreu 

a prescrição da aplicação da punição (FACHINI, 2021). 

Dessa forma, o recurso de Apelação Penal ora analisado, refere-se à violação do 

direito autoral, o qual está previsto no art.184, § 2º, do CP. No caso em comento, o relator julgou 

o recurso, conhecendo, bem como julgou provido, declarando a prescrição retroativa da 

pretensão estatal, tendo como consequência a extinção da punibilidade do apelante.  

Quadro 4 - Análise descritiva e analítica do Acórdão nº 142991 

Nº do 

Acórdão 

Data de 

Publicação 

Órgão 

Julgador 
Relator Apelante Apelado 

142991 
10 de fevereiro 

de 2015 

1ª Câmara 

Criminal Isolada 

Juíza Convocada 

Nadja Nara Cobra 

Meda 

Chadi Hekmat 

Said 

A Justiça 

Pública 

RESUMO: 
O réu por meio de seu advogado de defesa interpôs recurso de apelação em virtude de sentença proferida 

nos autos do processo 2014.3.010827-0 pelo juiz da Vara de Crimes contra o Consumidor e a Ordem 

Tributária da Comarca da Capital, o qual condeno o réu a 02 (dois) anos de reclusão, na ocasião o 

magistrado determinou que a pena seria cumprida, inicialmente, em regime aberto, e pena convertida em 

pena restritiva de direitos, qual seja: prestação de serviços à comunidade e multa, concedendo ao réu o 

direito de apelar em liberdade. A sentença condenatória foi resultante dos procedimentos policiais e 

judiciários que se iniciou quando o réu fora abordado em seu estabelecimento comercial, por uma equipe 

da PC/PA no dia 27 de julho de 2010, na ocasião a PC/PA constatou de que no estabelecimento estavam 

sendo comercializados produtos de “origem inidônea, bem como aparentemente falsificados” (TJPA, 
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2014). O magistrado fundamentou a sentença no artigo 184, § 2° do CPB. A defesa pleiteou a absolvição 

do réu argumentando que os produtos comercializados eram de origem conhecida, bem como apresentou 

notas fiscais emitidas pelos fornecedores. No entanto, a relatora considerou de que essas comprovações 

eram insuficientes pois “as notas fiscais dos produtos não possuem qualquer discriminação quanto ao 

tipo, marca, formato, etc., apenas possuem características abstratas, que não se aplicam aos produtos 

pirateados que foram objetos de apreensão, assim como não descrevem as características de produtos 

que são notoriamente conhecidos e registrados pelas empresas detentoras dos direitos autorais” (TJPA, 

2014). Além disto a relatora argumentou que: “o apelante possui mais de 20 (vinte) anos em experiência 

de vendas destes tipos de produtos não podendo alegar desconhecimento da existência de produtos 

piratas quando o Laudo n.º 13 (fls. 73/76) dos autos”, o que demonstra claramente que são produtos 

falsificados os quais não paira qualquer dúvida, inclusive potencial consciência do injusto demonstrada 

em face da ampla divulgação dos meios de comunicação de massa sobre o tema”’ (TJPA, 2014). Diante 

disto o recurso foi improvido e a sentença mantida, logo a pena também foi mantida.  

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do TJPA (2021). 

Trata-se de acordão que o TJPA, por meio do órgão colegiado analisou o recurso 

de apelação interposto pelo réu, em razão da sentença proferida pelo juízo da Vara de Crimes 

contra o Consumidor e a Ordem Tributária da Comarca da Capital, no qual condenou o réu a 

uma pena de dois anos de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime aberto; contudo o 

magistrado converteu a pena em restritiva de direitos, qual seja: prestação de serviços à 

comunidade e pena de multa. 

Cabe ressaltar que a sentença foi condenatória, uma vez que o réu foi abordado no 

seu estabelecimento comercial, por uma equipe da PC/PA no dia 27 de julho de 2010, e na 

ocasião a PC/PA constatou que no estabelecimento estavam sendo comercializados produtos de 

origem inidônea, bem como aparentemente falsificados.  

Dessa forma, o magistrado prolatou a sentença fundamentando a condenação no 

artigo 184, § 2ºdo CPB.  

O réu interpôs recurso de apelação com objetivo de que o TJPA realizasse o 

reexame da matéria, com fins de absolvê-lo da condenação: em síntese, argumentou que os 

produtos comercializados eram de origem conhecida, bem como apresentou notas fiscais 

emitidas pelos fornecedores.  

Todavia, a relatora do acórdão não acatou os argumentos da defesa e embasou a 

sua decisão, afirmando que essas comprovações eram insuficientes pois as notas fiscais dos 
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produtos não possuem qualquer discriminação quanto ao tipo, marca, formato, etc., apenas 

possuem características abstratas que não se aplicam aos produtos pirateados que foram objetos 

de apreensão, assim como não descrevem as características de produtos que são notoriamente 

conhecidos e registrados pelas empresas detentoras dos direitos autorais. 

Além disto, a relatora argumentou que o apelante (réu) possuía mais de vinte anos 

de experiência de vendas nesse tipo de produto, não podendo alegar desconhecimento da 

existência de produtos pirateados descritos no laudo, o que demonstra claramente que são 

produtos falsificados, que não paira qualquer dúvida, inclusive com potencial consciência do 

injusto, fato este que demonstra em face da ampla divulgação dos meios de comunicação de 

massa sobre o tema.  

Diante disto, o recurso foi improvido e a sentença mantida, logo a pena foi mantida, 

condenando o réu na prática de crimes de violação de direitos autorais, tendo a pena sido 

convertida em pena restritiva de direitos, qual seja: prestação de serviços à comunidade e pena 

de multa. 

Sobre isso, cabe informar que o TJPA tem entendido conforme a Justiça Brasileira 

de que há crimes de maior complexidade que exige maior rigor no tratamento, condenando o 

infrator a uma pena privativa de liberdade; contudo, o infrator pode cometer crimes que não 

tenham tanto impacto na sociedade: é o que a doutrina chama de crimes de menor potencial 

ofensivo e neste caso a pena cominada pode ser substituída por uma pena restritiva de direito, 

como ocorreu no caso em comento (MIRABETE, 1998).  

Os crimes de menor potencial ofensivo são tratados na Lei 9.099/95, sendo que os 

procedimentos adotados são pelo rito sumaríssimo, prevendo ainda medidas despenalizadoras, 

como a transação penal e suspensão condicional do processo (GRINOVER, 2005). 

O TJPA não acolheu os argumentos, uma vez que os produtos foram visivelmente 

falsificados conforme laudo acostado aos autos, bem como as notas fiscais apresentadas são 

genéricas, o que não demonstram as características dos produtos como marcas conhecidas e 

registradas. Além disso, restou demostrado a potencial consciência do injusto demonstrada em 

face da ampla divulgação dos meios de comunicação de massa sobre o tema.  

Por todo o exposto acima, o presente acórdão analisando, que deu origem a 

Apelação Criminal, que versa sobre o crime de violação de direito autoral, previsto no art. 184, 



41 

 

§ 2º, CP, em síntese, o recurso foi conhecido e não provido, mantendo a sentença condenatória, 

em que pese a defesa ter pleiteado a absolvição mediante a tese de erro de proibição (art. 21, 

CP).  

Quadro 5 - Análise descritiva e analítica do Acórdão nº 146248 

Nº do 

Acórdão 

Data de 

Publicação 

Órgão 

Julgador 
Relator Apelante Apelado 

146248 
21 de maio de 

2015 

2ª Turma de 

Direito Penal (2ª 

Câmara 

Criminal 

Isolada) 

Des. Ronaldo 

Marques 

Valle 

Ministério 

Público/ 

Wassim 

Assaad Abou 

Rafeh 

Wassim 

Assaad Abou 

Rafeh/ 

Ministério 

Público 

RESUMO: 
O réu por meio de sua defesa interpôs recurso de apelação em virtude de sentença proferida nos autos do 

processo 20113004944-3 pelo juiz da Vara de Crimes Contra o Consumidor e de Imprensa da Comarca 

da Capital condenou o réu no crime tipificado no artigo 184, § 2° do CPB. No presente caso, o réu 

requereu a prescrição em virtude de os fatos do terem ocorrido no dia 18 de novembro de 2008 em uma 

operação da PC/PA de combate a comercialização de produtos falsificados, o qual constatou que o réu 

comercializava no seu estabelecimento comercial CD’s falsificados. Nesse acórdão consta no relatório, 

no qual observa-se que no primeiro momento o réu confessou ser de fato o proprietário do material 

apreendido, posteriormente, no decorrer do processo negou ser o proprietário da referida propriedade. 

Diante disso, o MPPA também interpôs recurso de apelação com o fito de aumentar a pena do réu, o qual 

foi cominada em dois (2) anos de reclusão e multa, o qual foi substituída por prestação pecuniária (cesta 

básica de produtos alimentícios), no período de 2 (dois) meses, tendo sido direcionado as cestas básicas 

a uma instituição de caridade. O MPPA considerou que a pena aplicada foi branda e desproporcional. 

Todavia, o órgão colegiado acatou o argumento de prescrição pleiteado pela defesa, tendo em vista que 

a sentença fora prolatada em 10 de junho de 2010, quase cinco anos. Sendo assim, a pena já estava 

prescrita nos termos do CPB, artigo 109, inciso V, o qual prevê que a prescrição, nas penas fixadas de 

até dois anos de duração, a prescrição ocorrerá em quatro anos, desde que o processo não transite em 

julgado. Além disso, a relatora argumentou que “o apelante possui mais de 20 (vinte) anos de experiência 

de vendas destes tipos de produtos não podendo alegar desconhecimento da existência de produtos 

piratas quando o Laudo n.º 13 (fls. 73/76) dos autos demonstra claramente que são produtos falsificados 

extremes de qualquer dúvida, tendo potencial consciência do injusto demonstrada em face da ampla 

divulgação dos meios de comunicação de massa sobre o tema (TJ-PA, 2014). Diante disso, o recurso do 

MPPA foi afastado, tendo sido mantida a prescrição. 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do TJPA (2021). 

No caso em exame, verificou-se que o acórdão acima descrito guarda relação 

direta com o acórdão n. 138946, no qual o TJPA também acolheu a tese da defesa, a qual 

consistia em defender a prescrição. 
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Cabe tecer comentários sobre o instituto da prescrição, trazido pelo autor Silas 

Taporosky Filho (2017), o qual descreve que a prescrição está prevista no Código Penal como 

sendo uma das causas de extinção da punibilidade, presentes no enquanto do artigo 107, inciso 

IV, assim como está regulamentando nos artigos do 109 ao 119 do Código Penal, os quais 

dispõem sobre como e em que hipóteses a prescrição se aplica. 

Nessa mesma seara, o renomado autor Rogério Greco (2014), conceitua a 

prescrição como sendo “o instituto jurídico mediante o qual o Estado, por não ter tido 

capacidade de fazer valer o seu direito de punir em determinado espaço de tempo previsto pela 

lei, faz com que ocorra a extinção da punibilidade”. 

Não se pode olvidar de mencionar o motivo da existência da figura da prescrição 

penal, bem como qual o embasamento justificante, e por fim o que é e para que serve a 

prescrição. 

O autor Taporosky Filho (2017), descreve no site empório do direito que a 

prescrição ocorre em face do decurso de tempo, de forma que ocorre a perda do poder de punir 

do Estado, tendo por consequência direta a extinção da punibilidade. O mencionado autor 

continua argumentando que os motivos que dão ensejo ao instituto da prescrição são em razão 

de política criminal, apresentando algumas teorias que a doutrina se utiliza para buscar 

explicitar as razões, podendo se apontar, de forma sintética algumas das teorias.  

A primeira diz respeito ao esquecimento da infração, uma vez que com o passar 

do tempo, deixa de existir a necessidade do ius puniendi em decorrência do fato de cair no 

esquecimento da sociedade aquela lembrança do fato tido como delituoso. 

Também, há a teoria da Expiação Moral, ou seja, tal teoria diz que o tempo “mata”. 

A palavra “mata” é utilizada no sentido de causar aflição, tormento e angústia. Neste contexto, 

o longo tempo que o indivíduo passa na expectativa de se ver processado ou condenado pela 

própria prática de um fato tido como criminoso, já acaba configurando uma forma de punição, 

e sendo assim, não há mais a necessidade daquela pena formalmente prevista. 

Além disso, a teoria da Emenda Psicológica, que diz que tudo flui, ou seja, tal 

teoria defende que as coisas mudam e assim também acontece com as pessoas que praticaram 

no passado um fato tido como delituoso. Sendo que, o comportamento das pessoas muda com 

o passar do tempo, e nesse caso, presume-se que essa mudança ocorra para “melhor”, 
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“regenerando” o indivíduo, de modo que diante de uma personalidade diferente de outrora, 

eventual pena acabaria se tratando de medida inútil. 

Por fim, a teoria da Dispersão da Prova, na qual argumenta que as provas se 

perdem com o decorrer do tempo, assim como todas as coisas. Assim, as lembranças são 

esquecidas, coisas são perdidas e lugares mudam. Nesta linha de raciocínio, o julgamento de 

um caso cujos fatos supostamente teriam ocorridos há muito, tratar-se-ia de um julgamento 

injusto. 

Segundo Dotti (2013), ao tecer noções gerais acerca da prescrição, afirmam que: 

O tempo é um fenômeno relevantíssimo para se determinar a aplicação da lei 

penal e que opera não somente para o efeito de se extinguir a punibilidade [...], 

mas também para muitos outros efeitos. A prescrição é uma das formas de 

extinção da punibilidade pelo decurso do tempo. A passagem do tempo apaga 

a lembrança dos fatos fazendo com que o crime caia no esquecimento de 

maneira a cessar o alarma e o desequilíbrio social por ele causado (DOTTI, 

2013). 

Cabe trazer à tona a seguinte situação hipotética: imagine que os efeitos e 

consequências que se teria num cenário no qual inexistisse a figura da prescrição?  

Com o objetivo de tornar mais didática a explicação, cite-se o autor Jean Valjean, 

personagem literário do romancista e poeta Victor Hugo presente na obra “Os Miseráveis” citou 

como exemplo: Jean Valejan é perseguido implacavelmente pelo Estado durante toda a obra, 

independentemente do tempo transcorrido desde quando cometeu seu “crime”.  

Na mencionada obra, é possível vislumbrar, levando em conta o aparato reflexivo, 

a incongruência de um sistema em que a prescrição não se faz presente, o que torna a pena, não 

uma medida de coerção e correção das atitudes do infrator, mas uma perseguição, não estando 

de acordo com a política criminal que o Estado prega (TAPOROSKY FILHO, 2017). 

Dessa forma, as teorias citadas anteriormente, que defendem a prescrição dentre 

outras possibilidades, no fundo, apesar de diferentes no contexto que as defendem, tem-se em 

comum a defesa da política criminal, que é a principal justificativa da figura da prescrição penal. 

Pelo exposto, nota-se que o recurso decorreu em razão do cometimento do crime 

de violação de direito autoral; todavia, no caso em exame ocorreu a prescrição intercorrente, o 

que gerou a extinção da punibilidade.  
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Ademais, o TJPA, em decisão unânime, reconheceu de ofício a prescrição; logo, 

o apelo restou prejudicado, pois ficou evidenciada nos autos, com base na pena aplicada in 

concreto, a fluência do prazo prescricional ocorrido entre a data da publicação da sentença e os 

dias atuais. Impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade em razão da prescrição 

intercorrente da pretensão punitiva do estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 110, §1º e art. 

109, IV, todos do código penal.  

Quadro 6 - Análise descritiva e analítica do Acórdão nº 152648 

Nº do 

Acórdão 

Data de 

Publicação 

Órgão 

Julgador 
Relator Agravante Agravado 

152648 
28 de outubro 

de 2015 
1ª Câmara Cível 

Des. Maria do 

Céo Maciel 

Coutinho 

ECAD 

(Escritório 

Central de 

Arrecadação e 

Distribuição) 

Arquidiocese 

de Belém 

RESUMO: 
O ECAD (Escritório central de Arrecadação e Distribuição) interpôs recurso de agravo de instrumento 

em face da decisão proferida pelo juízo da 3º Vara Cível da Comarca da Capital, o qual deferiu a liminar 

em favor da Arquidiocese de Belém referente a uma Ação Declaratória de Imunidade da Obrigação de 

Pagar Direitos Autorais. A relatora entendeu que a insurgência do ECAD não tinha razões jurídicas que 

sustentassem seu questionamento, pois o ECAD notificou a referida paróquia em virtude de estar 

realizando uma programação festiva e religiosa, e assim estava fazendo a execução de obras protegidas 

por direitos autorais. Contudo, a relatora acatou o argumento da defesa da agravada, em virtude de que 

a execução das obras se dera em um evento religioso e sem fins lucrativos, além do argumento de que os 

templos religiosos possuem imunidade tributária. Para isto o voto fora fundamentado por uma 

jurisprudência oriunda do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES, Agravo Interno nº 

35010111546/2009), formado este entendimento e o processo ainda estava tramitando na 3º Vara Cível 

da Comarca da Capital. O colegiado de desembargadores manteve a liminar do juiz de primeira instância 

indeferindo assim o pleito do ECAD em desfavor da Arquidiocese de Belém. Nesse acórdão, também foi 

mencionado na ementa, a Súmula 63 do STJ, que trata da cobrança de direitos autorais em 

estabelecimentos comerciais. Por fim, cabe mencionar que a relatora entendeu que esta súmula não se 

aplica a templos religiosos.  

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do TJPA (2021). 

O acórdão n. 152648 trouxe à tona uma discussão do Código Tributário Nacional 

(CTN) sobre o Princípio da Imunidade Tributária.  

Importante frisar que a Constituição Federal atribuiu à União, os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios aptidão para criar tributos. A CF (Constituição Federal) 

também delimitou até onde é exercitável o poder de tributar (ASSUNÇAO, 2017). 
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Cabe informar que Imunidade Tributária ocorre quando a Constituição Federal, 

no exercício da sua competência, define no campo tributário certos bens, pessoas e patrimônios 

ou serviços; no campo da não-incidência, ou seja, a imunidade tributária significa que não há 

fato gerador (FERREIRA, 2019). 

Tal fato, ou seja, a ausência de fato gerador ocorre não em razão da lei não 

descrever o fato como hipótese legal, mas sim em razão da Constituição não permitir que certos 

acontecimentos sejam caracterizados como fato gerador da obrigação principal. Neste contexto, 

alguns estudiosos dizem que a imunidade configura uma hipótese de não-incidência prevista na 

Constituição, também denominada de não incidência qualificada (ALEXANDRE, 2017). 

Cabe trazer à baila que na imunidade tributária, certas pessoas ou até mesmo entes, 

não devem ser tributados em razão da finalidade de imunizar diversos valores importantes como 

éticos, políticos, religiosos, educacionais, etc. Nesse sentido, cabe explicar que a palavra 

“immunitas”, significa isenção de múnus ou encargo, sendo o instituto no qual se desobrigava 

determinadas pessoas ou situações do pagamento de tributos obrigados pelo Estado (HARADA, 

2017).  

Assim, no presente acórdão analisado, verifica-se que o TJPA analisou um caso 

de Imunidade que incide nos templos de qualquer culto, no qual configura uma consagração do 

direito fundamental à liberdade religiosa, insculpido no art. 5º, VI, da CF. O § 4º do mesmo 

artigo restringe a imunidade à finalidade essencial da entidade religiosa, isto é, a expressão da 

própria religiosidade (SABBAG, 2017). 

O STF, sobre a finalidade essencial, no recurso especial n. 325822 já se manifestou 

no sentido que, por exemplo, os imóveis utilizados para o culto, ou mesmo aqueles para moradia 

de padres e pastores, são albergados pela imunidade (RE n. 325822).  

Todavia, no acórdão mencionado, por meio de ação interposta pela Arquidiocese 

de Belém, no qual o ECAD não se conformou e interpôs recurso de agravo de instrumento em 

face da decisão proferida pelo juízo da 3º Vara Cível da Comarca da Capital, o qual deferiu a 

liminar em favor da Arquidiocese de Belém referente a uma Ação Declaratória de Imunidade 

da Obrigação de Pagar Direitos Autorais.  

O TJPA entendeu que a insurgência do ECAD não tinha razões jurídicas que 

sustentassem seu questionamento, pois o ECAD notificou a referida paróquia em virtude de 

https://www.aurum.com.br/blog/direitos-fundamentais/
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estar realizando uma programação festiva e religiosa, e assim estava fazendo a execução de 

obras protegidas por direitos autorais; no entanto, a Arquidiocese argumentou que tal cobrança 

não era devida, em virtude de que a execução das obras ocorreu em um evento religioso e sem 

fins lucrativos, sendo que os templos religiosos possuem imunidade tributária.  

Também, é importante mencionar que nesse acórdão foi mencionado a Súmula 63 

do STJ, que trata da cobrança de direitos autorais em estabelecimentos comerciais, sendo que 

o TJPA entendeu que a referida súmula não se aplica a templos religiosos. 

Assim, acertada a decisão do TJPA ao negar provimento ao recurso de Agravo de 

Instrumento do ECAD, à unanimidade, o qual se originou da Ação Declaratória de Imunidade 

de Obrigação de Pagar Direitos Autorais com Antecipação de Tutela, que a liminar foi deferida 

pelo magistrado, uma vez que foi acolhida a tese de legitimidade da cobrança de direitos 

autorais pelo ECAD, nos termos da súmula 63, STJ. Assim, o recurso foi julgado improcedente, 

face à existência da cobrança ser para um templo religioso, em evento sem fins lucrativos, nos 

termos do Princípio da Imunidade Tributária. 

Quadro 7 - Análise descritiva e analítica do Acórdão nº 155772 

Nº do 

Acórdão 

Data de 

Publicação 

Órgão 

Julgador 
Relator Apelante Apelado  

155772 
05 de fevereiro 

de 2016 

2ª Turma de 

Direito Penal (2ª 

Câmara 

Criminal 

Isolada) 

Des. Rômulo 

José Ferreira 

Nunes 

Justiça Pública 
Fábio Souza 

Azevedo 

RESUMO: 
O MP/PA interpôs um recurso a fim de reforma uma decisão do juiz de uma comarca, no qual foram 

absolvidos os réus Fábio Souza Azevedo, Cleo Pureza de Castro, Carlos Henrique Miranda da prática de 

crimes previstos no artigo 184, §2º do CPB. A absolvição dos réus, deu-se em razão do seguinte 

entendimento “a conduta narrada na denúncia não apresentava tipicidade material” (TJ-PA, 2016). Os 

fatos ocorreram no início aos procedimentos policiais e jurídico, no dia 27 de outubro de 2007 quando 

uma guarnição da PM/PA abordou um veículo e no interior foram encontrados 1.694 (mil seiscentos e 

noventa e quatro) DVD’s falsificados, na oportunidade o condutor do veículo declarou que o material 

pertencia aos réus e os mesmos estavam sendo transportados para a comercialização no município de 

Barcarena. O relator baseado em jurisprudências de tribunais superiores (STF - HC 98898/2010; AgRg 

no REsp 1458252/MG/2015) argumentou que a jurisprudência colacionada enquadra nas situações 

semelhantes, como a dos fatos narrados nos autos do processo, comercialização de mídias digitais 

falsificadas, como crimes tipificados no artigo 184, §2º do CPB. Diante de tais elementos, o colegiado 

do TJPA  reformou a decisão de primeira instância e condenou os réus a “02 (dois) anos e 06 (seis) meses 
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de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, o qual foi substituída por duas medidas restritivas de 

direitos a serem estabelecidas pelo juízo da Execução Penal, e 80 (oitenta) dias multa, calculados à razão 

de1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato pelo cometimento do crime do art. 

184, §2º do CPB, nos termos da fundamentação” (TJPA, 2016). 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do TJPA (2021). 

Sobre o Acórdão nº 155772 acima descrito, cabe trazer os seguintes comentários.  

Da leitura do tipo penal disposto no art. 184 do CP, que tratada sobre violações de 

direitos autorais, observa-se que a pena do caput (detenção de três meses a um ano ou multa), 

enquadra-se como crime de menor potencial ofensivo, pois a pena máxima é de até dois anos, 

nos termos do art. 61 da Lei 9.099/95 (CPB, 2021). 

O tipo penal disposto no parágrafo segundo (§ 2o), o qual foi objeto de análise no 

presente acórdão analisado, dispõe que também é aplicada a pena de reclusão de dois a quatro 

anos, e multa, quem além de ter 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. (CPB, 2021). 

Também, no art. 184 do CP, o parágrafo terceiro dispõe sobre a violação de direito 

autoral, no caso de oferecimento ao público, mediante cabo, fibra ótica, satélite, ondas ou 

qualquer outro sistema que permita ao usuário realizar a seleção da 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. (CPB, 

2021). 

Ou seja, neste caso, a reprodução da pirataria ocorre mediante cabo, fibra ótica, 

satélite, ondas ou qualquer outro sistema, e a pena cominada foi de reclusão de dois a quatro 

anos, e multa. (CPB, 2021). 

Por fim, o parágrafo quarto apenas alerta que os parágrafos anteriores (§§§ 1o, 2o 

e 3º) não se aplicam 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 
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a cópia de obra intelectual ou fonograma, em um só exemplar, para uso privado do copista, sem 

intuito de lucro direto ou indireto. 

Após, a análise do art. 184, que trata dos crimes de violação do direito autoral, 

ocorrido no município de Barcarena, cabe enaltecer que o TJPA fundamentou a jurisprudências 

no STF no habeas corpus (HC) n. 98898/2010 e no agravo de regimento (AgRg) proferido nos 

autos do recuso especial (REsp) n. 1458252/MG/2015, argumentando que as referidas 

jurisprudências se enquadram nas situações semelhantes, a exemplo dos fatos narrados no 

referido processo objeto do acórdão acima descrito, que trata sobre a comercialização de mídias 

digitais falsificadas, tipificados no artigo 184, §2º do CPB.  

Diante dos argumentos colacionados no acórdão, o colegiado do TJPA reformou 

a decisão de primeira instância e condenou os réus a dois anos e seis meses de reclusão, 

cumpridos, incialmente em regime aberto; no entanto, a pena foi substituída por duas medidas 

restritivas de direitos, que seriam estabelecidas pelo juízo da Execução Penal, e ainda a oitenta 

dias-multa, calculados à razão de um trinta avos (1/30) do salário mínimo vigente à época do 

fato, em razão do cometimento do crime do art. 184, §2º do CPB. 

Desta forma, o Acórdão nº 155772 analisa o crime previsto no art. 184, §2º do 

CPB, que trata do crime de violação de direito autoral, mas que os apelados foram absolvidos 

pelo princípio da insignificância. Todavia, o Ministério Público recorreu em virtude de que a 

conduta não pode ser considera como despida de tipicidade material, considerando que os 

comércios de DVDs piratas causam inúmeros prejuízos à indústria fonográfica, aos autores e 

ao fisco.  

O TJPA conheceu o recurso e julgou provido, em decisão unânime, bem como 

considerou a aplicação equivocada do princípio da insignificância, uma vez que não se aplica 

na conduta de adquirir DVD's piratas para posterior revenda configura o crime previsto no art. 

184, §2º, do CPB. 

Quadro 8 - Análise descritiva e analítica do Acórdão nº 162747. 

Nº do 

Acórdão 

Data de 

Publicação 

Órgão 

Colegiado 
Relator Apelante Apelado  

162747 
02 de agosto 

2016 

5ª Câmara Civil 

Isolada 

Des. Diracy 

Nunes Alves 

ECAD 

(Escritório 

Central de 

Arrecadação e 

Distribuição) 

Kal Produções 

e Eventos 

(Bloco 

Kalango) 
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RESUMO:  
A defesa do ECAD interpôs recurso de apelação referente a uma sentença proferida pelo juiz da 10ª Vara 

Cível de Belém, o qual condenou ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% 

sobre o valor da causa. Tal condenação foi em virtude do ECAD ter ingressado com uma ação contra a 

empresa Kal Produções e Eventos por meio de um interdito proibitório a fim de garantir o recolhimento 

de direitos autorais referente a execução de obras protegidas por direitos autorais, em um evento 

promovido no ano de 1998 pela empresa. No decorrer do processo, o juiz de primeira instância jugou 

improcedente a demanda originária e arbitrou a pena acima mencionada. Diante disso, nos autos do 

acórdão a relatora menciona a Súmula n° 228 que entende que “Direitos de autor. Interdito proibitório. 

Dele não se pode valer o ECAD, a pretexto de defender posse de tais direitos” (STJ, 2011). Nesse 

acórdão, além da questão de direitos autorais, a relatora também analisa uma pretensão reparatória por 

perdas e danos requerida pelo autor, no qual argumenta que: “De outra banda, compreendo que também 

se mostra inadmissível a pretensão reparatória por perdas e danos requerida pelo autor. É que as perdas 

e danos possuem natureza jurídica indenizatória, abrangendo, além do que ele efetivamente perdeu, o 

que razoavelmente deixou de lucrar, conforme enuncia o art. 402 do Código Civil” (TJ/PA, 2016). No 

entanto, a relatora coloca que na presente ação, o objeto da demanda é justamente a cobrança de direitos 

autorais, que é instrumento legal para esse tipo de cobrança, sendo que são os próprios procedimentos 

de cobrança do ECAD, que estão fundamentados justamente na Lei 9.610/98 que é a lei de direitos 

autorais. Além disto a magistrada fundamenta sua decisão em jurisprudências de outros tribunais uma do 

TJ/SP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo) (TJ/SP - APL: 417463320098260000 SP 0041746-

33.2009.8.26.0000/2012) que ratifica o entendimento de que o interdito proibitório como mecanismo 

jurídico impróprio para cobrança de direitos autorais, e um uma do STJ (STJ - REsp: 1114817 

MG2009/0072045-7) que reconhece a função do ECAD, mas que dá o autor, compositor de obra artística 

quando interpretando as mesmas o direito de escolher se abre mão dos direitos autorais ou não deixando 

a cargo dos órgãos e associações arrecadadoras os devidos recolhimentos de direitos autorais, desde que 

isso seja devidamente comunicado entre as partes. Diante de tais elementos o colegiado manteve a 

decisão do juiz de primeira instância. 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do TJPA (2021). 

No presente acordão, o TJPA julgou apelação que foi interposta pelo ECAD, pois 

o mesmo não se conformou com a sentença proferida pelo juiz da 10ª Vara Cível de Belém, o 

qual condenou ao pagamento das custas e honorários advocatícios.  

Sendo que a condenação foi em virtude de o ECAD ter dado entrada em uma ação 

de interdito proibitório contra a empresa Kal Produções e Eventos, com o objetivo de 

recolhimento de direitos autorais referente a execução de obras protegidas por direitos autorais, 

em um evento promovido no ano de 1998 pela mencionada empresa. 
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Antes, cabe informar o conceito de interdito proibitório, segundo Gagliano e 

Pamplona Filho (2017):  

O interdito proibitório, por sua vez, poderá ser manejado quando o possuidor 

direto ou indireto tenha justo receio de ser molestado na posse, caso em que 

poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, 

mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena 

pecuniária caso transgrida o preceito (art. 567 do CPC/2015). Aplicam-se as 

normas procedimentais da reintegração e da manutenção de posse. ” 
(GAGLIANO e PAMPLONA FILHO, 2017, p. 998).  

O interdito proibitório está previsto no Código de Processo Civil, de 2015, no 

artigo 567, cuja redação e a seguinte:  

Art. 567. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser 

molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou 

esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu 

determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito. 

Assim, extrai-se que pode entrar com ação aquela pessoa que detém a posse de 

um bem, assim como que tenha motivos para acreditar que essa posse será atrapalhada por outra 

pessoa, que pode apresentar um requerimento judicial para que o responsável pela ameaça 

receba um mandato proibitório que o impeça de concretizá-la. Sendo que a transgressão desse 

mandato gera sanção em dinheiro. Dessa forma, pode-se dizer que o interdito proibitório é um 

instrumento de caráter preventivo.  

Tal conclusão está de acordo com o que disserta o famoso doutrinador Daniel 

Amorim Assumpção Neves, no qual diz: 

“A ação de interdito proibitório tem nítida natureza inibitória, voltando-se para 

evitar que a ameaça de agressão à posse se concretize. Enquanto nosso direito 

não tinha previsão de tutela inibitória genérica, a ação de interdito proibitório 

sempre teve lugar de destaque no que se convencionou chamar de tutela 

inibitória específica. Atualmente, diante da amplitude do art. 497, parágrafo 

único, do Novo CPC, o interdito possessório não mais pode ser considerado 

uma ação excepcional dentro do sistema processual. De qualquer forma, o que 

se busca com tal demanda judicial é evitar a prática do ato ilícito 

consubstanciado no esbulho ou na turbação possessória (NEVES, 2019, p. 

931). 

Assim, voltando a análise do mencionado acórdão, observa-se que a razão da 

insurgência do apelante se deu, uma vez que, no decorrer do processo, o juiz de primeira 

instância jugou improcedente a demanda originária e ainda condenou o apelante ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em 10% sobre o valor da causa 

e ainda em honorários advocatícios.  
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Cumpre informar que no caso em comento o TJPA trouxe a Súmula n° 228, no 

qual diz que: “Direitos de autor. Interdito proibitório.  Dele não se pode valer o ECAD, a 

pretexto de defender posse de tais direitos”, ou seja, interpretando tal súmula, em síntese quer 

dizer que o ECAD não pode se valer de interdito proibitório para defender a posse de tais 

direitos. 

Também, no caso em comento, o TJPA argumentou que se mostra inadmissível a 

pretensão reparatória por perdas e danos requerida pelo autor, uma vez que as perdas e danos 

tem natureza jurídica indenizatória; quer dizer que abrange, além do que a pessoa efetivamente 

perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar, nos termos delineados no art. 402 do Código 

Civil.  

Todavia, no presente caso, o TJPA, entende que na presente ação, o objeto da 

demanda é a cobrança de direitos autorais, sendo que existe instrumento legal para esse tipo de 

cobrança, os quais estão definidos como procedimentos próprios de cobrança do ECAD, que 

estão fundamentados na Lei 9.610/98, que é a lei de direitos autorais.  

O órgão de jurisdição paraense fundamenta sua decisão em jurisprudências de 

outros tribunais, como uma decisão do TJ/SP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo) 

(TJ/SP - APL: 417463320098260000 SP 0041746-33.2009.8.26.0000/2012) que ratifica o 

entendimento do interdito proibitório como mecanismo jurídico impróprio para cobrança de 

direitos autorais.  

Também, fundamentou com uma jurisprudência do STJ, proferidos no REsp n. 

1114817 MG2009/0072045-7, que reconhece a função do ECAD. Todavia, dá ao autor, 

compositor de obra artística quando estão interpretando, o direito de escolher e de abrir mão 

dos direitos autorais ou não deixando a cargo dos órgãos e associações arrecadadoras os devidos 

recolhimentos de direitos autorais, desde que isso seja devidamente comunicado entre as partes.  

Diante dos supramencionados argumentos, o colegiado manteve a decisão do juiz 

de primeira instância, ao julgar a Apelação Cível decorrente da Ação de Interdito Proibitório 

cumulada com perdas e danos, que foi proposta pelo ECAD visando a cobrança de direitos 

autorais. 

Destarte, o TJPA considerou a inadequação da ação manejada, nos termos da 

aplicação da súmula nº. 228 do STJ, que diz que o interdito proibitório não se presta à proteção 
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de direito autoral. Assim, o apelante se valeu do meio inadequado para o recebimento da 

contraprestação pela execução pública de composições musicais, do qual deveria ter 

apresentado ação de cobrança, que se apresenta como instrumento hábil para tanto.  

Quadro 9 - Análise descritiva e analítica do Acórdão nº 157636. 

Nº do 

Acórdão 

Data de 

Publicação 

Órgão 

Colegiado 
Relator Apelante Apelado  

157636 
01 de abril de 

2016 

3ª Turma de 

Direito Penal (3ª 

Câmara 

Criminal 

Isolada) 

Des. 

Raimundo 

Holanda Reis 

Luiz Carlos de 

Jesus Gemaque 

Magalhães (DPPA 

Justiça 

Pública 

RESUMO: 
A DPPA interpôs recurso de apelação face a sentença do juiz da Comarca de Belém com o fito de pleitear 

a absolvição, bem como a extinção da pena imposta ao senhor Luiz Carlos de Jesus Gemaque Magalhães, 

em razão da tramitação do Processo nº 0016942-75.2008.8.14.0401. Os fatos se deu, após a realização 

de uma operação da PC/PA no dia 29 de outubro de 2008, que encontrou na posse do réu 400 

(quatrocentos) DVD’s falsificados. Do total, foi retirado uma amostra de 50 (cinquenta) unidades e 

submetidos a perícia, o qual constatou que os mesmos eram falsificados. Diante das evidências, o juiz da 

comarca de origem condenou o réu a pena de “2 (dois) anos de reclusão, mais 20 dias-multa, no regime 

aberto, o qual foi substituída por duas restritivas de direitos, pela prática do crime tipificado no art. 184, 

§ 2º do Código Penal Brasileiro” (TJ/PA, 2016). O relator na análise dos autos contatou que a época da 

análise já havia decorrido um prazo suficiente para transcurso da prescrição da pena, haja vista que, nos 

termos do CPB, artigo 109, inciso V, no qual prescreve que a prescrição da pena de até dois anos de 

duração, ocorrerá, após quatro anos, caso o processo não transite em julgado. No caso em exame, o 

processo já estava há oito anos nessa situação. Diante disso, o colegiado decidiu pela extinção da pena, 

analisando o mérito, pondo fim ao processo. 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do TJPA (2021). 

O presente caso também trata da prescrição da pretensão punitiva, uma vez que a 

prescrição foi declarada pelo TJPA quando da análise da apelação interposta pelo réu. Também, 

cabe dizer que a medida foi acertada, uma vez que de fato já havia transcorrido a prescrição no 

presente caso. 

Frise-se que sentença teve origem na Comarca de Belém. 

A prescrição é benéfica ao réu já que põe fim ao processo com resolução de mérito, 

ou seja, não tem chance de se discutir os fatos novamente, após o trânsito em julgado da 

sentença. Dessa forma, o réu não vai responder mais ao processo por aqueles fatos, bem como 

o processo vai deixar de existir (GRECO, 2014).  
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Destarte, ainda, trata-se de apelação criminal, na qual se discutiu a violação de 

direito autoral; todavia, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do art. 

109, V; do Código Penal Brasileiro, tendo o TJPA, de ofício, declarado a extinta a punibilidade, 

em decisão unânime. 

Quadro 10 - Análise descritiva e analítica do Acórdão nº 182852. 

Nº do 

Acórdão 

Data de 

Publicação 
Órgão Julgaor Relator Apelante Apelado  

182852 
13 de novembro 

de 2017 

3ª Turma de 

Direito Penal 

Des. Leonam 

Gondim da 

Cruz Junior 

Antônio 

Cordeiro da 

Silva (DPPA) 

Justiça Pública 

RESUMO: 
A DPPA interpôs recurso de apelação a fim de requerer a absolvição do réu Antônio Cordeiro da Silva, 

nos termos do artigo 386, inciso III do CPP (Código de Processo Penal), o qual prevê que o juiz pode 

absolver o réu, desde que mencione a causa na parte dispositiva, e desde que reconheça alguns elementos, 

no qual ocorram algumas inconsistências de fatos, evidências, provas, constatações, que comprometem 

a aplicação de uma sanção penal. Nesse sentido, o juiz da pode absolver o réu, conforme prescreve o 

inciso III do referido artigo do CPP, no qual prevê que o fato não constitui infração penal. Tal argumento, 

foi uma das alegações sustentadas pela defesa do senhor Antônio Cordeiro da Silva, que considerou que 

os fatos contidos nos autos não constituíam infração penal, bem como alegou o princípio da 

insignificância. No entanto, a relatora considerou de que os fatos se enquadram no artigo 184, § 2º do 

CPB, ou seja, o mencionado artigo trata de crimes de violação de direitos autorais. Os fatos ocorreram 

no dia 29 de setembro de 2011, no município de Marabá, no qual réu foi flagrado por uma equipe policial, 

que encontrou na posse do senhor Antônio Cordeiro 500 (quinhentos) CD’s e 1500 (mil e quinhentos) 

DVD’s. No decorrer do processo, o réu confessou a propriedade do material e parte do material foi 

periciado, tendo sido constatado que os mesmos eram falsificados. Por sua vez, a defesa não trouxe 

elementos suficientes que inviabilizassem a legitimidade da perícia. Diante disso, o juiz da 1ª Vara 

Criminal da Comarca de Marabá condenou o réu a “02 (dois) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de 

reclusão, a ser cumprida, incialmente em regime aberto. No entanto, a pena foi substituída pela prestação 

de serviços comunitários e pagamento de multa. Objetivando, fundamentar o voto em relação a 

materialidade criminal da comercialização de mídias digitais falsificadas, o relator citou como 

jurisprudência cabível o acórdão nº 541735 do TJDF (Tribunal de Justiça do Distrito Federa e 

Territórios). Além disso, fundamentou alegando que não se aplica ao mencionado tipo de crime o 

Princípio da adequação social, por também considerar que a comercialização de mídias digitais como 

um tipo de comércio prejudicial e danoso, tanto para a indústria, como para aos autores e para a 

sociedade. Outro argumento utilizado pela defesa, refere-se a sustentação da aplicação do Princípio da 

Adequação Social, alegando de que a venda de mídias digitais falsificadas era algo insignificante, 

irrisório, pois alegou que essas práticas mercadológicas são bastante comuns. Refutando tal argumento, 
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o relator, além de mencionar a jurisprudência acima mencionada, alegou também a jurisprudência do 

STJ, proferido nos autos do Habeas Corpus nº 1 113.938/SP/2012, bem como da jurisprudência proferida 

nos autos do Tribunal de Justiça do Estado do Goiás TJ/GO, proferida na apelação criminal n. 275972-

66.2007.8.09.0051, no qual foi refutado o argumento de que os crimes previstos no artigo 184, § 2º do 

CPB, enquadram-se no Princípio da Adequação Social. O relator do TJPA considerou como atenuante o 

fato de o réu ter confessado o crime e diante disso baixou a pena para “02 (dois) anos de reclusão e 10 

(dez) dias-multa” (TJ/PA, 2017). E o voto foi seguido pelos demais membros do colegiado do TJPA. 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do TJPA (2021). 

O referido acórdão cita um caso que o TJPA julgou por meio de recurso de 

apelação, interposto pelo réu em virtude da sentença proferida pelo juiz da Comarca de Marabá, 

com o objetivo de requerer a sua absolvição, alegado o artigo 386, inciso III do CPP (Código 

de Processo Penal), que em síntese diz que o juiz pode absolver o réu, desde que mencione a 

causa na parte dispositiva, bem como o juízo reconheça alguns elementos, no qual ocorram 

algumas inconsistências de fatos, evidências, provas, constatações, que comprometem a 

aplicação de uma sanção penal.  

A defesa sustentou que os fatos contidos nos autos não constituíam infração penal, 

e os fatos se enquadrariam como insignificantes.  

Por sua vez, o TJPA, por meio da relatora do acórdão, considerou que os fatos se 

enquadraram no artigo 184, § 2º do CPB, que trata de crimes de violação de direitos autorais. 

Válido mencionar que os fatos ocorreram no dia 29 de setembro de 2011, no 

município de Marabá, tendo o réu sido flagrado por uma equipe policial com 500 (quinhentos) 

CD’s e 1500 (mil e quinhentos) DVD’s.  

Apesar de o réu, no decorrer do processo, ter confessado que era o proprietário do 

material, e também válido mencionar que parte do material foi periciado, tendo sido constatado 

que se tratava de material falsificado, a defesa não conseguiu trazer elementos que 

inviabilizassem a legitimidade da perícia. E o juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá 

condenou o réu a dois anos, um mês e quinze dias de reclusão, a ser cumprida, incialmente em 

regime aberto, mas a pena foi substituída pela prestação de serviços comunitários e pagamento 

de multa.  

O relator fundamentou seu voto, no crime de comercialização de mídias digitais 

falsificadas, citando a jurisprudência contida no acórdão nº 541735 do TJDF (Tribunal de 
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Justiça do Distrito Federa e Territórios). Além disto, fundamentou alegando que não se aplica 

no caso em exame, o Princípio da adequação social, uma vez que o crime de comercialização 

de mídias digitais falsificadas, configura um tipo de comércio que é prejudicial e danoso à 

indústria, aos autores e à sociedade.  

O TJPA, também mencionou a jurisprudência do STJ, proferida nos autos do 

Habeas Corpus nº 1 113.938/SP/2012, bem como da jurisprudência proferida nos autos do 

Tribunal de Justiça do Estado do Goiás TJ/GO, proferida na apelação criminal n. 275972-

66.2007.8.09.0051, na qual foi refutado o argumento de que os crimes previstos no artigo 184, 

§ 2º do CPB, enquadram-se no Princípio da Adequação Social.  

Assim, o relator do TJPA, na apelação criminal, tendo sido o recurso provido em 

parte, sendo mais um caso de violação de direito autoral, referente à venda de CD’s e DVD’s 

piratas, previstos no artigo 184, § 2º, Código Penal, através do qual foi comprovada a 

materialidade e autoria do crime; portanto, o pleito absolutório foi julgado improcedente, face 

à inexistência de excludente de culpabilidade, em razão da não incidência da inexigibilidade de 

conduta diversa, bem como a não incidência do Princípio da Adequação Social e Insignificância.  

Em relação à dosimetria da pena, o TJPA redimensionou a pena-base para o 

mínimo legal, tendo o TJPA considerado como atenuante o fato de o réu ter confessado o crime 

e, com isso, houve a diminuição da pena para dois anos de reclusão e dez dias-multa. 

Quadro 11 - Análise descritiva e analítica do Acórdão nº 188296. 

Nº do 

Acórdão 

Data de 

Publicação 

Órgão 

Julgador 
Relator Apelante Apelado  

188296 
13 de abril de 

2018 

2ª Turma de 

Direito Penal 

Des. Milton 

Augusto 

Nobre 

Ministério 

Público do 

Estado do Pará 

(MPPA) 

Gilmara 

Cristina da 

Silva 

RESUMO: 
O acórdão em análise trata de um recurso de apelação interposta pelo MPPA em virtude de o juiz da 13ª 

Vara Criminal de Belém ter por meio absolvido a ré Gilmara Cristina da Silva da acusação da prática 

delitiva tipificada no artigo 184, § 2º, do Código Penal. Os fatos ocorreram no dia 13 de fevereiro de 

2009, quando a ré foi abordada por uma equipe da PC/PA em um local, no qual a mesma costumava 

comercializar CD’s e DVD’s falsificados em uma via pública no município de Belém, na ocasião foram 

apreendidos 350 (trezentos e cinquenta) DVD’s falsificados. O material foi periciado e constatado que 

era falso. O relator fundamentou sua decisão por meio da jurisprudência do STJ: HC 415.061/RS; HC 

197.610/MG; HC 175.811/MG; HC 156.742/SP, nos quais reafirmam o entendimento de que a 
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comercialização de mídias digitais é crime tipificado no artigo 184, § 2º, do Código Penal. Além disso, 

válido destacar que apesar de ser um tipo penal, que não se enquadra no Princípio da adequação social, 

objetivando abrandar ou absolver os réus das penas previstas no CPB, bem como o fato de que os fatos 

não se enquadram no Princípio da Insignificância, haja vista que não é insignificante a conduta de expor 

à venda mais de trezentos CDs e DVDs, configurando sim a com violação do direito de autor. Nesse 

sentido, cabe ressaltar que o relator argumento que: “A propagação do comércio de mercadorias 

"pirateadas", com o objetivo de lucro, revela alto grau de reprovabilidade da conduta do agente” (TJ/PA, 

2018). Diante de tais análises e constatações, o relator do TJPA considerou ainda como atenuante o fato 

da ré confessar de maneira espontânea o crime, o que fez com que o relator determinasse que a pena a 

ser importa a ré deveria ser a pena mínima prevista no artigo 184, § 2º, do CPB, no qual dispõe que é de 

02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime, inicialmente aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-

multa. O voto foi seguido pelos demais membros do colegiado. A determinação também foi no sentido 

de que houvesse comunicação a DPPA para que informasse a ré da reforma da decisão do juiz da 13ª 

Vara Criminal de Belém, assim como também ao juiz da vara de execuções penais. 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do TJPA (2021). 

O acórdão em análise (188296) trata de um recurso de apelação, oriunda da 

sentença do juiz da Comarca de Belém, no qual o relator do TJPA modificou a sentença 

proferida pelo magistrado de primeira instância, tendo considerado ainda como atenuante o fato 

da ré confessar de maneira espontânea o crime, o que fez com que o relator considerasse que a 

pena a ser imposta deveria ser a pena mínima prevista no artigo 184, § 2º, do CPB, ou seja, 

apenas dois anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, além de pagamento 

de 10 (dez) dias-multa.  

Destaque-se que o voto foi seguido pelos demais membros do colegiado, tendo o 

recurso provido, em decisão unânime, no qual foi julgado a Apelação Criminal, que surgiu em 

decorrência do recurso ministerial.  

Por fim, cabe ressaltar que o artigo 184, § 2º, do CP, trata da venda, com intuito 

de lucro, de obras reproduzidas com violação de direito autoral e, no presente caso, estavam 

presentes as provas da autoria e materialidade incontestes, em razão da quantidade apreendida, 

que foi considerável, presentes a efetiva lesão; logo, há tipicidade material que impõe 

condenação no caso em análise. 

Quadro 12 - Análise descritiva e analítica do Acórdão nº 193497. 

Nº do 

Acórdão 

Data de 

Publicação 

Órgão 

Julgador  
Relator Apelante Apelado  
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193497 
18 de julho de 

2018 

2ª Turma de 

Direito Penal 

Des. Rômulo 

José Ferreira 

Nunes / Des.  

Milton 

Augusto 

Nobre/ 

Rosimar de 

Jesus Portela 

Tenório e 

Francisca 

Henrique da 

Silva 

Justiça Pública 

RESUMO: 
As senhoras Rosimar de Jesus Portela Tenório e Francisca Henrique da Silva interpuseram recurso de 

apelação a fim de reformar uma sentença do juiz da Comarca de Altamira, que condenou o réu no crime, 

enquadrado no artigo 184, § 2º, do CPB. A condenação foi resultante de uma abordagem policial ocorrida 

no dia 16 de abril de 2010, no qual as rés foram flagradas comercializando 646 (seiscentos e quarenta e 

seis) CDs e DVDs em via pública no município de Altamira. As apelantes alegaram de que “o fato é 

atípico, haja vista que não foram identificados os titulares do direito autoral, que foram violados com 

suas condutas, o que é imprescindível para a configuração do delito do §2º do art. 184 do CP. Igualmente, 

o Estado, ao não lhe oferecer condições de profissão e estudo colaborou para que enveredassem pelo 

mundo do crime”. Sustentaram a desproporcionalidade das penas aplicadas. Por fim, requereram a 

diminuição das mesmas ou até mesmo absolvição. O relator contra argumentou afirmando que a ausência 

de provas testemunhais ou uma identificação de pessoas que tiveram direitos autorais violados não 

autoriza a conclusão de que o fato é atípico. Objetivando, fundamentar tal entendimento o mesmo 

menciona a súmula nº 574 do STJ que diz que:  “Para a configuração do delito de violação de direito 

autoral e a comprovação de sua materialidade, é suficiente a perícia realizada por amostragem do produto 

apreendido, nos aspectos externos do material, e é desnecessária a identificação dos titulares dos direitos 

autorais violados ou daqueles que os representem” (STJ, 2016). Quanto ao argumento das apelantes no 

que diz respeito ao fato de o Estado não cumpriu seu papel e fez com que as apelantes adentrassem ao 

mundo do crime, o relator colocou que não foram apresentadas provas quanto a isso. As penas das rés 

foram redimensionadas para as penas mínimas previstas no §2º do art. 184 do CPB. Dessa forma, diante 

do tempo transcorrido de mais de 6 (seis) anos da tramitação do processo foi declarada a prescrição. 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do TJPA (2021). 

O mencionado acórdão, trata de um caso em que o TJPA analisou uma sentença 

do magistrado da Comarca de Altamira, tendo o relator redimensionado a condenação dos réus 

para as penas mínimas previstas no §2º do art. 184 do CPB; contudo, diante do lapso temporal 

de mais seis anos de tramitação do processo, foi declarada a prescrição.  

Cabe trazer à tona os argumentos utilizados pelo relator como ausência de provas 

testemunhais ou uma identificação de pessoas que tiveram direitos autorais violados, os quais 

não autoriza a conclusão de que o fato é atípico.  
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O relator utiliza como fundamento para o seu voto, o disposto na súmula nº 574 

do STJ que diz que: “Para a configuração do delito de violação de direito autoral e a 

comprovação de sua materialidade, é suficiente a perícia realizada por amostragem do produto 

apreendido, nos aspectos externos do material, e é desnecessária a identificação dos titulares 

dos direitos autorais violados ou daqueles que os representem”.  Isto significa que, para 

configuração do delito de violação de direito autoral e comprovação da materialidade, é 

suficiente a perícia realizada por amostragem do produto apreendido, ou seja, não é necessário 

periciar todos o material aprendido.  

Por fim, cabe sintetizar que Apelação Penal, julgou o crime previsto no art. 184, 

§2º do CP, no qual o magistrado da Comarca de Altamira, na sentença absolveu as rés, por ter 

entendido que ocorreu atipicidade do fato, uma vez que os titulares dos direitos autorais 

violados com a conduta não foram identificados, bem como alegou a irrelevância da teoria da 

coculpabilidade, ante à inexistência de provas de que o Estado tenha contribuído com suas 

omissões na seara social, para que os recorrentes ingressassem no mundo do crime.  

O Relator do TJPA reformou a sentença, tendo conhecido o recurso e julgado 

parcialmente provido, condenando as rés no crime de violação de direitos autorais. Entretanto, 

reduziu as penas julgando procedente o recurso de apelação e fixando a pena-base acima do 

mínimo legal, sem que nenhuma circunstância judicial militasse em desfavor dos recorrentes. 

No entanto, as penas não foram impostas às rés, uma vez que também foi verificado pelo relator 

a ocorrência da prescrição retroativa, tendo sido reconhecida de ofício. Logo, ocorreu a extinção 

da punibilidade declarada ex-officio, em decisão unânime. 

Quadro 13 - Análise descritiva e analítica do Acórdão nº 193500. 

Nº do 

Acórdão 

Data de 

Publicação 

Órgão 

Julgador 
Relator Apelante Apelado  

193500 
18 de julho de 

2018 

2ª Turma de 

Direito Penal 

Des. Rômulo José 

Ferreira Nunes / 

Des.  Milton 

Augusto Nobre/ 

José Willame 

Pereira 

Martins 

Justiça 

Pública 

RESUMO: 
O senhor José Willame Pereira Martins interpôs recurso de apelação a fim de reformar a sentença do juiz 

de primeira instância na qual fora condenado por crime de violação de direitos autorais previsto no §2º 

do art. 184 do CPB. No entanto, o réu argumenta de que as provas obtidas no processo são insuficientes 

e inconsistente, requerendo a absolvição. Tal processo, originou-se a partir do fato de que no dia 06 de 

maio de 2016, o mesmo foi flagrado comercializando mídias digitais falsificadas durante uma operação 

de combate à pirataria realizada por uma equipe da PC/PA no município de Belém, no qual foram 
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encontrados de posse do réu 700 (setecentos) DVD’s e CD’s falsificados. Na ocasião, o material foi 

periciado e os policiais que apreenderam o material prestaram em juízo depoimento. Diante disso, o 

relator considerou as provas incontestes e suficientes para manter a sentença do juiz de primeira instância 

negando assim o pleito do apelante. 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do TJPA (2021). 

O acordão n. 193500, analisa a condenação do réu ao crime de violação de direitos 

autorais, ocorrida na cidade de Belém em 06 de maio de 2016, previsto no §2º do art. 184 do 

CPB, sendo que nesse caso o TJPA manteve a sentença do juiz de primeira instância, uma vez 

que o relator considerou que as provas eram incontestáveis e suficientes, uma vez que o material 

apreendido foi objeto de perícia, que de fato foi constatado que houve a violação de direitos 

autorias.  

Assim, o TJPA, em decisão unânime, conheceu o recurso de apelação penal, e 

julgou improvido, uma vez que na sentença o juiz da Comarca de Belém absolveu por 

insuficiência de provas o réu do crime descrito no art. 184, §2º do CP; no entanto, o relator do 

órgão jurisdicional julgou a improcedência da apelação e a pena de multa foi modificada de 

ofício, sob o argumento de que a prova testemunhal colhida em juízo não deixa dúvidas que o 

apelante cometeu o crime. O referido relator impôs a pena de multa acima do mínimo legal, vez 

que não considerou a existência de nenhuma circunstância judicial militando em desfavor do 

recorrente.  

Quadro 14 - Análise descritiva e analítica do Acórdão nº 194246. 

Nº do 

Acórdão 

Data de 

Publicação 

Órgão 

Julgador 
Relator Apelante Apelado 

194246 
17 de agosto de 

2018 

1’ª Turma de 

Direito Penal 

Vera Araújo de 

Souza (Juíza 

convocada) 

Alan Jonathas 

dos Santos 

Melo 

Ministério 

Público do 

Estado do Pará 

(MPPA) 

RESUMO: 
O senhor Alan Jonathas dos Santos Melo interpôs recurso de apelação a fim de reformar uma sentença 

do juiz da 13ª Vara Criminal de Belém qual foi condenado por crime de violação de direitos autorais 

previsto no §1º do art. 184 do CPB. No entanto, a defesa do réu argumenta de que as provas foram obtidas 

de maneira ilícita e requereu a absolvição. Tal processo, originou-se, após uma diligência feita pela 

PC/PA no dia 07 de abril de 2015, proveniente de uma comunicação do crime de existência de um estúdio 

de reprodução de mídias digitais falsificadas. Ao chegar no local, a equipe policial constatou a existência 

de equipamentos para tais finalidades de reprodução, além de vasto material para a embalagem dos 

exemplares produzidos no local. A equipe policial ao chegar no local foi recebida por uma mulher que 

se identificou como esposa do proprietário do local e autorizou a entrada da polícia. A defesa argumentou 
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que o local na verdade foi invadido pela polícia e por isso as provas obtidas eram ilícitas. A relatora 

contra argumentou, sustentando que a operação policial foi lícita, uma vez que se iniciou a partir de uma 

denúncia apócrifa (popularmente conhecida como denúncia anônima). Posteriormente, gerou uma 

diligência, no qual foi constatado um estado de flagrância do crime. No mencionado acórdão, é citado o 

entendimento do TJ/RS (Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul), na Apelação Criminal 

nº70069277200/2016. Além disso, outra decisão do próprio TJ/PA no ano de 2017, proferidas nos autos 

do processo n. 2017.03052793-81, 178.121. A relatora também refutou o argumento de invasão de 

domicílio, alegados pela defesa, uma vez que o depoimento de testemunha alegou que a entrada dos 

policiais foi autorizada pela esposa do réu, não sendo assim violados princípios e regulamentos da CF 

1988, tão pouco alguns pactos internacionais ao qual o Brasil é signatário, que são tratados na parte que 

trata dos direitos civis e políticos dos cidadãos. Cabe dizer, que os depoimentos dos policiais também 

foram ratificados, ou seja, não foram encontradas ilegalidades nos depoimentos pela relatora, tendo 

embasado esse entendimento nas jurisprudências do STJ (AgRg no AREsp 366.258/MG/2014; AgRg no 

AREsp 926.253/SP/2016), quanto do próprio TJ/PA, proferido nos autos do processo n. 2017.03173898-

31). Diante disso, o relator negou provimento ao recurso, o qual também foi acatada pelo colegiado, o 

qual manteve a condenação em 02 anos de reclusão em regime aberto, além de 80 (oitenta) dias-multa a 

base de um trigésimo do valor do salário mínimo vigente no país à época dos fatos. A pena privativa de 

liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos consistente na prestação de serviço à comunidade 

ou a entidades públicas.  

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do TJPA (2021). 

O acórdão em exame, o TJPA analisou recurso de apelação, no qual o relator negou 

provimento ao recurso, voto este que também foi seguido pelo colegiado. No acórdão em 

questão, o relator manteve a condenação no crime de violação de direitos autorais previsto no 

§1º do art. 184 do CPB, fixando a pena em dois anos de reclusão em regime aberto, além de 

oitenta dias-multa à base de um trigésimo do valor do salário mínimo vigente no país à época 

dos fatos.  

Contudo, a pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de 

direitos consistente na prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas.  

Sobre o crime previsto no §1º do art. 184 do CPB, cabe dizer que o mencionado 

tipo penal dispõe sobre a pirataria. Em termos técnicos, o mencionado parágrafo dispõe sobre 

a 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. Neste caso, a lei pune ao autor do delito, que além da reprodução, há o intuito do 
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lucro, sendo que nesse caso a pena cominada é de reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos e multa. 

(CPB, 2021). 

Em resumo, a presente apelação penal refere-se ao crime de violação aos direitos 

autorais (artigo 184, § 1º do CP), a qual decorreu de denúncia anônima, tendo o magistrado de 

Belém, na sentença, considerado a ilegalidade das provas obtidas, haja vista a busca e apreensão 

sem autorização judicial.  

Por sua vez, o relator do órgão jurisdicional paraense julgou a presente apelação 

improcedente, sustentando que a denúncia anônima constitui meio idôneo para deflagração de 

procedimento policial, sendo que foi exatamente o que ocorreu no caso em tela, pois a partir do 

disque-denúncia os policiais iniciaram as diligências que culminaram na apreensão do material 

“pirata” na formalização do inquérito policial.  

Além disto, não há que se falar em ilegalidade quanto à apreensão do material na 

residência, haja vista que os bens foram apreendidos em estado de fragrância no local, durante 

a operação policial para averiguar a denúncia. De igual forma, a esposa do denunciado autorizou 

a entrada dos policiais, conforme depoimento da testemunha de acusação.  

Deste modo, não se pode dizer que a prova produzida é ilícita, pois não houve 

invasão arbitrária de domicílio. Por conseguinte, todas as provas colhidas nos autos são lícitas 

para embasar o édito condenatório. Além disso, não há violação aos artigos 5º, inciso XI da 

CF/88, bem como ao Pacto de São José da Costa Rica e do Pacto Internacional sobre Direitos 

Civis e Políticos, pois as jurisprudências dos Tribunais pátrios possuem o entendimento de que 

são válidas as provas obtidas através de busca e apreensão sem decisão judicial quando esta 

estiver seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos notificados na denúncia 

anônima que estejam sob investigação.  

Dessa forma, o recurso foi conhecido e improvido, mantendo-se a sentença 

condenatória em todos os seus termos. 

Quadro 15 - Análise descritiva e analítica do Acórdão nº 194901. 

Nº do 

Acórdão 

Data de 

Publicação 

Órgão 

Julgador 
Relator Apelante Apelado  

194901 
29 de agosto de 

2018 

3ª Turma 

de Direito 

Penal 

Des. Leonam 

Godim da 

Cruz Junior 

Billy Gomes dos Reis, 

Cléo Pureza de Castro, 

Fábio Sousa de Azevedo e 

Luis Alberto Nascimento 

Mesquita 

Justiça 

Pública 
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RESUMO: 
O senhor Billy Gomes dos Reis interpôs recurso de apelação a fim de reformar a sentença da 13ª Vara 

Criminal da Comarca de Belém, que o condenou a uma pena de 2 (dois) anos de reclusão e 50 (cinquenta) 

dias multa nos termos do artigo 184 § 2º do CPB. Por outro lado, os apelantes Cléo Pureza de Castro, 

Fábio Sousa de Azevedo e Luís Alberto Nascimento Mesquita foram condenados à pena de 2 (dois) anos 

e 6 (seis) meses de reclusão e 90 (noventa) dias multa.  Tais penas foram substituídas por prestação de 

serviço comunitário ou a entidades públicas. A pena imposta foi resultante da tramitação de um processo 

que originou no dia 13 de março de 2008, após uma equipe da PC/PA ter flagrado o senhor Billy Gomes 

dos Reis portando uma sacola com inúmeros CD’s e DVD’s falsificados, durante a abordagem o mesmo 

confessou que havia adquirido o material em um estabelecimento comercial próximo do local da 

abordagem. Diante de tal informação, os policias se deslocaram até o local informado e ao chegarem no 

mesmo se deparam que no local funcionava um bar e também um estúdio clandestino para a falsificação 

de mídias digitais. No local, foi encontrado vasto material pronto para a comercialização, além de alguns 

equipamentos, e também encontraram a senhora Cléo Pureza de Castro e os senhores Fábio Sousa de 

Azevedo e Luís Alberto Nascimento Mesquita. Os réus requereram na apelação a anulação do processo 

em virtude de alegarem de que o domicílio foi invadido sem mandado judicial e que nos autos do 

processo não foram encontrados provas ou indícios de materialidade do crime. Em relação ao senhor 

Luís Alberto Nascimento Mesquita, o mesmo asseverou que deve ser reformada sentença quanto à 

dosimetria da pena, e também alegou de que em virtude do tempo decorrido o processo já estava 

prescrito, e assim, requereu a prescrição. Por outro lado, o relator sustentou que a materialidade do crime 

foi comprovada em razão da realização de perícia em parte do material, a autoria se comprovou pelo 

depoimento de um dos acusados e também dos policiais que participaram da abordagem. Os réus Cléo 

Pureza de Castro, Fábio Sousa de Azevedo durante a instrução processual não compareceram as 

audiências e foram julgados à revelia, sendo que isso, confirmou a autoria e materialidade do crime e 

para isso o relator enquadrou as situações nos dispositivos da súmula 502 do STJ, que trata sobre o crime 

da comercialização de CD’s e DVD’s falsificados. Quanto a alegação dos réus de invasão de domicílio, 

o magistrado refutou a argumentação da defesa, pois os policiais encontravam-se em situação de 

flagrante. Quanto à apelação do senhor Billy Gomes dos Reis foi declarada a prescrição, haja vista que 

a pena arbitrada prescreve em quatro anos, nos termos do artigo 109, Inciso V do CPB. Em relação aos 

demais réus, o magistrado considerou que eram bastante ousados em virtude da quantidade de material 

encontrado com estes, aos quais procuraram no crime de falsificação de mídias digitais lucro fácil. Apesar 

de todas as alegações, no voto, o magistrado não considerou atenuantes e agravantes e assim, manteve a 

sentença do juiz de primeira instância, ou seja, não acolheu a argumentação da defesa, referente a 

prescrição, em razão de a pena ter sido de mais de dois anos, sendo que nesses casos, nos termos do 

artigo 109, inciso IV do CPB, a prescrição ocorre apenas em oito anos. 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do TJPA (2021). 
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O acórdão n. 194901, também se refere ao recurso de apelação, que tem como 

objetivo reformar a sentença da 13ª Vara Criminal da Comarca de Belém, em razão dos fatos 

ocorridos no dia 13 de março de 2008, que condenou a uma pena de dois anos de reclusão e 

cinquenta dias multa, nos termos do artigo 184 § 2º do CPB, para o senhor Billy Gomes dos 

Reis, que foi flagrado portando uma sacola com inúmeros CD’s e DVD’s falsificados. 

Em relação aos apelantes Cléo Pureza de Castro, Fábio Sousa de Azevedo e Luís 

Alberto Nascimento Mesquita, que foram localizados em razão do primeiro réu ter apontado o 

endereço em que adquiriu o material, tendo apontado o estabelecimento comercial próximo do 

local da abordagem. No local, a equipe de policiais constatou que funcionava um bar e também 

um estúdio clandestino de falsificação de mídias digitais.  

Além de ter sido encontrado vasto material, pronto para a comercialização e 

alguns equipamentos, também foram encontrados a senhora Cléo Pureza de Castro e os 

senhores Fábio Sousa de Azevedo e Luís Alberto Nascimento Mesquita; os mesmos foram 

condenados à pena de dois anos e seis meses de reclusão e noventa dias de multa; todavia, tais 

penas foram substituídas por prestação de serviço comunitário ou às entidades públicas. 

Cabe mencionar que os réus sustentaram na apelação a anulação do processo em 

virtude de alegarem que o domicílio fora invadido sem mandado judicial, bem como que nos 

autos do processo não foram encontrados provas ou indícios de materialidade do crime. O 

senhor Luís Alberto Nascimento Mesquita asseverou ainda que a sentença deveria ser 

reformada quanto à dosimetria da pena, em virtude do tempo decorrido o processo, o que já 

havia sido objeto de prescrição. 

O TJPA por meio do relator, sustentou que a materialidade do crime foi 

comprovada em razão da realização de perícia por amostragem e a autoria foi comprovada pelo 

depoimento de um dos acusados, bem como dos policiais que participaram da abordagem. 

Argumentou ainda, que os réus Cléo Pureza de Castro e Fábio Sousa de Azevedo, durante a 

instrução processual, não compareceram às audiências e foram julgados à revelia, o que 

confirma a autoria e materialidade do crime, tendo o relator enquadrado nas situações da súmula 

502 do STJ, que trata sobre o crime da comercialização de CD’s e DVD’s falsificados.  

No que concerne à alegação dos réus referente à invasão de domicílio, o 

magistrado refutou a argumentação da defesa, tendo em vista de que os policiais encontraram 

em flagrante situação de crime os apelantes.  
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Quanto ao réu B.G.D.R foi declarada a prescrição da pena, ou seja, o réu teve 

extinta a sua punibilidade, tudo em razão do Código Penal prescrever que a pena arbitrada 

prescreve em quatro anos, nos termos do artigo 109, Inciso V do CPB, sendo que o processo tem 

como data dos fatos o dia 13 de março de 2008. 

Todavia, em relação aos demais réus, o magistrado considerou que a pena era 

devida, em virtude da quantidade de material encontrado com os mesmos, os quais procuraram 

no crime de falsificação de mídias digitais uma forma de obter lucro fácil. Em que pese as 

alegações, no voto o magistrado não considerou atenuante ou agravante e assim, manteve a 

sentença do juiz de primeira instância, ou seja, não acolheu a argumentação da defesa referente 

a prescrição, em razão de a pena ter sido de mais de dois anos, sendo que nesses casos, nos 

termos do artigo 109, inciso IV do CPB, a prescrição ocorre apenas em oito anos. 

Em síntese, a apelação criminal julgou caso de violação de direito autoral, contudo 

o órgão jurisdicional paraense constatou a ocorrência da prescrição com relação a um dos 

apelantes, sendo que a autoria e materialidade foram comprovadas. Assim, o recurso de 

apelação foi julgado improvido com relação aos demais apelantes, em decisão unânime do 

colegiado do TJPA. 

Cabe mencionar que o caso foi de CD’s e DVD’s reproduzidos sem as devidas 

autorizações dos detentores dos direitos autorais sobre as obras, tendo sido descoberto estúdio 

totalmente equipado para a reprodução de mídias falsificadas, composto de três torres com oito 

gravadoras, sendo que em uma torre havia seis gravadoras, outra torre continha três gravadoras, 

uma CPU de cor preta e quatro gravadoras avulsas. Ademais, foram encontrados 1.500 (mil e 

quinhentos) DVD’ e 113 (cento e treze) mídias de Playstation, o que ocasionou a prisão em 

flagrante.  

Quadro 16 - Análise descritiva e analítica do Acórdão nº 198258. 

Nº do 

Acórdão 

Data de 

Publicação 

Órgão 

Julgador 
Relator Apelante Apelado  

198258 
26 de novembro 

de 2018 

1ª Turma de 

Direito Penal 

Desª. Maria 

Edwiges de 

Miranda 

Lobato 

Márcio Graça 

de Araújo 
Justiça Pública 

RESUMO:  
O senhor Márcio Graça de Araújo interpôs recurso de apelação com objetivo de reformar a sentença da 

13ª Vara Criminal da Comarca de Belém, o qual o condenou a uma pena de 2 (dois) anos de reclusão e 

80 (oitenta) dias multa, nos termos do artigo 184 § 2º do CPB. A referida pena foi resultante da tramitação 
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de um processo que teve origem no dia 29 de agosto de 2014, após uma equipe da PM/PA em uma 

diligência, com a finalidade de cumprir um mandado judicial, ao chegarem no local encontraram nas 

proximidades um veículo com as portas abertas, no interior, encontrava-se algumas caixas contendo 

mídias digitais falsificadas. O réu foi abordado e confessou de que o material o pertencia, informou ainda 

que em sua casa mantinha um estúdio de reprodução de mídias. Os policiais foram até a residência do 

réu e constataram os fatos, tendo o mesmo alegado ainda que realizava todo o trabalho, pois estava 

desempregado e possuía filhos menores que precisavam ser sustentados. No recurso de apelação, a defesa 

arguiu a absolvição, em virtude de alegar que nos autos do processo não foram encontrados elementos 

que provassem a materialidade do crime, além disso, o réu teve a sua residência invadida pelos policiais. 

A relatora do TJPA no voto proferido citou trecho do artigo 5º da Constituição Federal sobre a 

inviolabilidade da casa, no entanto, os policiais adentraram a residência com consentimento do morador, 

também na verificação de flagrante delito a inviolabilidade pode ser quebrada. Posto isso, a magistrada 

argumentou que fora constado nos autos, por meio de depoimento de testemunhas que o réu autorizou a 

entrada dos policiais em sua residência, bem como argumentou que a conduta do réu se configurou como 

má fé, pois o mesmo autorizou a entrada dos policiais, e posteriormente, argumentou que teve sua 

residência invadida. Em tal argumentação, a relatora citou algumas jurisprudências do STJ a respeito de 

inviolabilidade de domicílios por agentes de segurança pública. Em relação ao crime de violação de 

direitos autorais, a relatora argumentou que analisando o vasto material, os equipamentos apreendidos, 

o depoimento de testemunhas de defesa e acusação e o laudo pericial contido nos processos constataram 

a prática de crime previsto no artigo 184 § 1º e 2º do CPB (violação de direitos autorais reprodução e 

comercialização. E para reforçar o seu entendimento a relatora citou partes de um acórdão publicado no 

ano de 2015 pelo TJDFT no acórdão n.888415, 20130710113267APR, que segue o mesmo 

entendimento. Assim, diante de tais elementos o recurso foi improvido, ou seja, o TJPA rejeitou o recurso 

interposto contra a sentença, e consequentemente foi mantida a sentença do juiz de primeira instância.  

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do TJPA (2021). 

Trata-se de acórdão que analisou a apelação interposta pelo senhor Márcio Graça 

de Araújo com objetivo de reformar a sentença da 13ª Vara Criminal da Comarca de Belém, a 

qual havia condenado o réu na pena de dois anos de reclusão e oitenta dias multa, nos termos 

do artigo 184 § 2º do CPB. 

Os fatos ocorreram no dia 29 de agosto de 2014, após uma equipe da PM/PA, 

objetivando cumprir mandado judicial, encontraram algumas caixas contendo mídias digitais 

falsificadas, tendo abordado o réu e este confessado que o material o pertencia, informando 

ainda que na sua casa mantinha um estúdio de reprodução de mídias.  



66 

 

Os policiais foram até a residência do réu e constataram os fatos, tendo o réu 

confessado que realizava todo o trabalho, pois estava desempregado e possuía filhos menores 

que precisavam ser sustentados.  

Nesse sentido, válido dizer que no recurso de apelação, a defesa arguiu a 

absolvição, com base na alegação de que nos autos do processo não foram encontrados 

elementos suficientes para comprovar a materialidade do crime; além disso, o réu teve a sua 

residência invadida pelos policiais.  

A relatora do TJPA, no voto proferido, citou trecho do artigo 5º da CF que trata da 

inviolabilidade da casa; no entanto, afirmou que os policiais adentraram a residência com 

consentimento do morador, bem como em situações de flagrante delito, o que não configura a 

inviolabilidade. O TJPA, argumentou ainda que foi constado nos autos, por meio de depoimento 

de testemunhas que o réu autorizou a entrada dos policiais em sua residência, bem como 

argumentou que a conduta do réu se configurou como má fé, pois o mesmo autorizou a entrada 

dos policiais, e posteriormente, argumentou que teve sua residência invadida.  

A relatora citou algumas jurisprudências do STJ a respeito de inviolabilidade de 

domicílios por agentes de segurança pública, quanto ao crime de violação de direitos autorais, 

a relatora argumentou que analisando o vasto material, os equipamentos apreendidos, o 

depoimento de testemunhas de defesa e acusação e o laudo pericial contido nos processos 

constataram a prática de crime previsto no artigo 184 § 1º e 2º do CPB (violação de direitos 

autorais reprodução e comercialização).  

Com o fito de reforçar o seu entendimento, a relatora citou partes de um acórdão 

publicado no ano de 2015 pelo TJDFT no acórdão n.888415, 20130710113267APR, que segue 

o mesmo entendimento.  

Diante de tais elementos o recurso conhecido e improvido, ou seja, o TJPA rejeitou 

o recurso interposto contra a sentença que versou sobre a violação de direitos autorais, pois não 

ocorreu a violação de domicílio, uma vez que houve o consentimento expresso pelo agente, 

conforme inteligência do art. 5º, XI, da Constituição Federal, que dispõe que “a casa é asilo 

inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo 

em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por 

determinação judicial”.  
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Na hipótese, verifica-se a existência de consentimento por parte do recorrente 

quanto ao ingresso de policiais na sua residência, afastando-se a alegada ilicitude em 

decorrência da apreensão de todo o material encontrado que configurou o delito em questão.  

Vale ressalvar que ao consentir com a entrada dos milicianos e, a posteriori, 

pretender a anulação do feito, o que se denota violação da boa-fé objetiva, na dimensão da 

vedação do venire contra factum proprium. 

Por fim, o órgão julgador do TJPA jugou o mérito do recurso, afastando a 

absolvição, em razão da impossibilidade, uma vez que a materialidade e autoria estavam 

demonstradas, inclusive por meio do laudo pericial e de testemunha. 

Quadro 17 - Análise descritiva e analítica do Acórdão nº 207447. 

Nº do 

Acórdão 

Data de 

Publicação 

Órgão 

Julgador 
Relator Agravante Agravado 

207447 
23 de agosto 

de 2019 

2ª Turma de 

Direito 

Privado 

Desª. Maria 

de Nazaré 

Saavedra 

Guimarães 

Fundo de Promoção e 

Propaganda do Parque 

Shopping Belém 

Escritório 

Central de 

Arrecadação e 

Distribuição 

(ECAD) 

RESUMO: 
O Fundo de Promoção e Propaganda do Parque Shopping Belém interpôs recurso de agravo de 

instrumento com a finalidade de sustar os efeitos da liminar concedida em favor do ECAD, no qual o 

juiz da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém deferiu a tutela sem a oitiva da parte contrária. 

Preliminarmente, cabe ressaltar que o ECAD ingressou com uma ação cível argumentando que o Fundo 

de Promoção e Propaganda do Parque Shopping Belém descumpriu alguns procedimentos quando 

realizava eventos, logo desrespeitou as exigências da Lei n°. 9.610/1998, e por isso o autor da ação 

solicitou antecipação de tutela com o fito do magistrado deferir a suspensão da execução de obras. O 

magistrado deferiu a liminar por ter considerado presentes os requisitos da tutela, qual seja, a fumaça do 

bom direito e o perigo da demora, tendo deferido em sede de liminar a suspensão da execução de obras 

musicais, lítero-musical e fonogramas. O magistrado determinou que a suspensão seria até que a ré 

regularizasse sua situação com o ECAD, bem como adotasse procedimentos para que tais problemas não 

viessem a ocorrer novamente. O Fundo de Promoção e Propaganda do Parque Shopping Belém 

argumentou de que o ECAD “não fez prova da realização de eventos entre os anos de 2013 e 2016, 

ressalvando que o objeto da ação se refere a um único evento ocorrido em 2013, realizado por terceiro” 

(TJPA, 2019). Da mesma forma, argumentou que o ECAD não fez o termo de autuação adequado, bem 

como sustentou que a decisão estavam presentes os requisitos da tutela, ou seja, os Princípios fumus boni 

iuris e periculum in mora, princípios que consistem basicamente: o primeiro o fato de autor ter 

comprovado indícios mínimos para fundamentar seu pedido, e o segundo princípio se baseia no receio 

em causar prejuízos devido à demora no julgamento do processo. A agravante também já havia entrado 
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com pedido de efeito suspensivo, a fim de suspender a liminar, a qual foi indeferida por um outro 

desembargador. Após essa negativa ingressou com um embargo de declaração, a qual também foi negado. 

Convocado a se manifestar, o ECAD também se manifestou nas suas contrarrazões pela manutenção dos 

efeitos da liminar concedida pelo juiz da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém. Analisando 

os autos, a relatora argumentou de que a decisão liminar do juiz de primeira instância se fez de maneira 

ajustada e prudente dentro dos preceitos do Código de Processo Civil e também da Súmula 63 do STJ, 

que dispõe:“ Entende a Seção de Direito Privado, por maioria, o STJ entendeu que a utilização de música 

em estabelecimento comercial, mesmo quando ocorre em retransmissão radiofônica, está sujeita ao 

pagamento de direitos autorais, por caraterizado o lucro indireto, através da captação de clientela”, e 

ainda da própria lei de direitos autorais. O TJPA contestou o argumento da agravante pois de fato foi 

constatado as irregularidades cometidas, haja vista que a execução de obras tanto musicais, radiofônicas 

e literária foram executadas em locais de grande movimentação e frequência de público, bem como, a 

natureza do espaço ter finalidade lucrativa. Nesse contexto, visando fundamentar mais o entendimento, 

o relator mencionou a jurisprudência do TJRS, proferida nos autos da Apelação Cível nº 70065401549, 

no qual ratificou a legitimidade do ECAD enquanto órgão arrecadador de direitos autorais, e por fim 

indeferiu o pleito mantendo a decisão liminar do juiz de primeira instância. 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do TJPA (2021). 

Trata-se de acórdão proferido pelo TJPA, oriundo do Fundo de Promoção e 

Propaganda do Parque Shopping Belém, o qual interpôs recurso de agravo de instrumento com 

a finalidade de sustar os efeitos da tutela concedida em favor do ECAD. 

Em síntese, o juiz da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém deferiu a 

tutela sem a oitiva da parte contrária, em virtude de o ECAD ter ingressado com uma ação cível, 

argumentando que o Fundo de Promoção e Propaganda do Parque Shopping Belém descumpriu 

alguns procedimentos quando realizava eventos; logo, desrespeitou as exigências da Lei n°. 

9.610/1998.  

Cabe esclarecer que em virtude dessa ação originária acima analisada, que o 

Fundo solicitou antecipação de tutela para sustar esse pagamento. Tendo, o magistrado deferido 

a liminar por ter considerado presentes os requisitos da tutela, qual seja a fumaça do bom direito 

e o perigo da demora, tendo deferido em sede de liminar a suspensão da execução de obras 

musicais, lítero-musical e fonogramas. 

O magistrado de primeira instancia determinou que a suspensão ocorreria até que 

a ré regularizasse a situação junto ao ECAD, bem como adotasse procedimentos para que tais 

problemas não viessem a ocorrer novamente.  
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O Fundo de Promoção e Propaganda do Parque Shopping Belém argumentou que 

o ECAD “não fez prova da realização de eventos entre os anos de 2013 e 2016, ressalvando que 

o objeto da ação se refere a um único evento ocorrido em 2013, realizado por terceiro”. 

Outrossim, argumentou que o ECAD não fez o termo de autuação adequado, bem como 

sustentou que na decisão estavam presentes os requisitos da tutela. 

O agravante (ECAD) também já havia entrado com pedido de efeito suspensivo, 

a fim de suspender a liminar, a qual foi indeferida por um outro desembargador. Após essa 

negativa, ingressou com um embargo de declaração, o qual também fora decidido em seu 

desfavor. O ECAD manifestou-se nas suas contrarrazões pela manutenção dos efeitos da liminar 

concedida pelo juiz da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém.  

Por sua vez, a relatora quando da análise dos autos, argumentou que a decisão 

liminar do juiz de primeira instância se fez de maneira justa e prudente, ou seja, dentro dos 

preceitos do Código de Processo Civil, bem como da Súmula 63 do STJ, que, por maioria, 

entendeu que a utilização de música em estabelecimento comercial, mesmo quando ocorre em 

retransmissão radiofônica, está sujeita ao pagamento de direitos autorais, por caraterizado o 

lucro indireto, através da captação de clientela. 

O TJPA, por meio do seu órgão colegiado, contestou o argumento da agravante 

pois de fato foi constatado as irregularidades cometidas, haja vista que a execução de obras 

tanto musicais, radiofônicas e literária foram executadas em locais de grande movimentação e 

frequência de público, bem como, a natureza do espaço tem finalidade lucrativa.  

Nesse sentido, visando fundamentar o entendimento, o relator mencionou a 

jurisprudência do TJRS, proferida nos autos da Apelação Cível nº 70065401549, a qual ratificou 

a legitimidade do ECAD enquanto órgão arrecadador de direitos autorais, e por fim indeferiu o 

pleito mantendo a decisão liminar do juiz de primeira instância. 

Desta forma, nota-se que o TJPA conheceu o recurso e julgou improvido, em 

decisão unânime, o presente agravo de instrumento em decisão interlocutória, em ação de 

cumprimento de preceito legal, qual seja ação de obrigação de não fazer: execução de obras 

protegidas pela Lei n° 9.610/1998, em local público de frequência coletiva,  tendo o magistrado 

deferido a tutela inibitória, de forma justa e acertada, haja vista que, de fato, estavam presentes 

os requisitos que autorizam a concessão da tutela antecipada. 
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Quadro 18 - Análise descritiva e analítica do Acórdão nº 209244. 

Nº do 

Acórdão 

Data de 

Publicação 

Órgão 

Julgador 
Relator Apelante Apelado 

209244 
05 de novembro 

de 2019 

2ª Turma de 

Direito Penal 

Desª. Vania 

Fortes Bitar 

Ministério 

Público do 

Estado do Pará 

(MPPA) 

Valmir Pereira 

Costa e Josiel 

Freitas Santos 

RESUMO: 
O MPPA ingressou com recurso de apelação visando reformar a decisão do juiz da Vara de Crimes Contra 

o Consumidor e a Ordem Tributária de Belém, o qual absolveu o apelado da acusação de ter praticados 

o crime de comercialização de produtos falsificados, tipificados no artigo 184 § 2 do CPB. O MPPA 

requereu o reexame de provas com a finalidade de reverter a sentença absolutória. No entanto, o órgão 

acusador protocolou a petição de forma intempestiva (fora do prazo) para interposição do recurso, fato 

que ocasionou com que a relatora e o colegiado do TJPA não conhecesse a petição em virtude do Princípio 

da tempestividade do recurso. 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do TJPA (2021). 

O caso em exame refere-se a um acórdão em que o MPPA ingressou com recurso 

de apelação visando reformar a decisão do juiz da Vara de Crimes Contra o Consumidor e a 

Ordem Tributária da Comarca de Belém/PA. 

A sentença criminal do juiz foi no sentido de absolver o apelado da acusação do 

réu ter praticado o crime de comercialização de produtos falsificados, tipificados no artigo 184 

§ 2 do CPB. 

A insurgência do MPPA foi no sentido de pleitear o reexame de provas do processo 

a fim de reverter a sentença do magistrado, todavia, o recurso sequer chegou a ser conhecido, 

uma vez que o órgão acusador protocolou a petição de forma intempestiva, ocasionando o não 

conhecimento do recurso em virtude do Princípio da tempestividade do recurso, disposto no 

Código de Processo Civil.  

Quadro 19 - Análise descritiva e analítica do Acórdão nº 210788. 

Nº do 

Acórdão 

Data de 

Publicação 

Órgão 

Julgador 
Relator Apelante Apelado 

210788 

13 de 

dezembro 

de 2019 

3ª Turma de 

Direito Penal 

Desª. Leonam Gondim 

da Cruz Júnior 

Fábio Reis 

Júnior  
Justiça Pública 

RESUMO: 
A DPPA interpôs recurso de apelação visando reformar a sentença do juízo da 2ª Vara Criminal da 

Comarca de Marabá, o qual condenou o apelante a pena de dois anos de reclusão, em regime inicial 

aberto e dez dias multas, conforme previsão descrita no artigo 184, §2º do CPB (TJ/PA, 2019). O 



71 

 

processo que resultou em tal condenação, iniciou-se após guardas municipais flagrarem o senhor Fábio 

Reis Júnior comercializando mídias digitais falsificadas em uma praça no perímetro urbano do município 

de Marabá, no dia 22 de julho de 2016. No decorrer do processo, o réu confessou o crime. A defesa do 

réu, por sua vez, recorreu da sentença do magistrado, alegando a imaterialidade do crime, bem como 

alegou que a prática da venda de CD’s e DVD’s falsificados é bastante comum nos logradouros públicos, 

sendo que os lucros auferidos são baixos, o que de certa forma não traria prejuízos a possíveis detentores 

de direitos autorais. Após as alegações, o réu arguiu que o caso se adequaria e enquadraria no Princípio 

da Insignificância e requereu a absolvição do réu nos termos dos incisos III ou VII, artigo 386, CPP 

(Código de Processo Penal). A relatora do TJPA refutou o argumento da defesa sobre a imaterialidade do 

crime, argumentando que nos autos do processo foi acostado um laudo pericial, sendo que o laudo 

pericial é referendado pelo acordão do STJ proferido nos autos do julgamento do agravo de regimento 

no recuso especial (AgRg no REsp) n. 1767921/SP, publicado no ano de 2019. Também, no STJ, tem-se 

a Súmula 574, do qual consolidou-se o entendimento de que a comprovação de materialidade a respeito 

da comercialização de CD’s e DVD’S falsificados, além do fato de, por meio de um entendimento, 

também do STJ rejeitar a hipótese de adequar esse tipo de crime no princípio da insignificância, conforme 

entendimento do STJ proferido no habeas corpus (HC) n. 359.040/RS. No que diz respeito a dosimetria 

da pena, o relator considerou que a mesma fora a mínima possível e que não haveriam razões para a 

diminuição da mesma, tal como solicitado pelo apelante. Diante disso, o relator julgo não provido o 

recurso e manteve a sentença do juiz de primeira instância.  

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do TJPA (2021). 

Trata-se de recurso de apelação que foi objeto de análise do colegiado do TJPA, o 

qual foi interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará com objetivo de reformar a 

sentença do juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que condenou o apelante a pena 

de dois anos de reclusão, em regime inicial aberto e dez dias multas, conforme previsão do 

artigo 184, §2º do CPB. 

O processo que resultou em tal condenação, iniciou-se após guardas municipais 

flagrarem o senhor Fábio Reis Júnior comercializando mídias digitais falsificadas em uma praça 

no perímetro urbano do município de Marabá, no dia 22 de julho de 2016.  

O réu, no decorrer do processo, confessou o crime, o que contribuiu para sua 

condenação; contudo, a defesa do réu recorreu da sentença do magistrado, alegando a 

imaterialidade do crime, bem como alegou que a prática da venda de CD’s e DVD’s falsificados 

é bastante comum nos logradouros públicos, sendo que os lucros auferidos são baixos, o que de 

certa forma, não traria prejuízos a possíveis detentores de direitos autorais.  
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O réu sustentou ainda que o caso se enquadraria no Princípio da Insignificância, 

por fim requereu a absolvição do réu, nos termos dos incisos III ou VII, artigo 386, CPP (Código 

de Processo Penal).  

A relatora do TJPA refutou o argumento da defesa sobre a imaterialidade do crime, 

pois asseverou que nos autos do processo foi acostado um laudo pericial, sendo que neste caso 

foi aplicado a jurisprudência do STJ proferido nos autos do julgamento do agravo de regimento 

no recuso especial (AgRg no REsp) n. 1767921/SP, publicado no ano de 2019, que em síntese 

diz que nos casos de violação de direito autoral, se houver tipicidade e mesmo assim o réu 

requerer a absolvição, é impossível revisar as provas (AgRg no REsp n. 1767921/SP, 2019). 

Também, no STJ, tem-se a Súmula 574, da qual consolidou-se o entendimento 

sobre a comprovação de materialidade a respeito da comercialização de CD’s e DVD’S 

falsificados, além do fato de que, por meio de um entendimento também do STJ, rejeita a 

hipótese de adequar esse tipo de crime no princípio da insignificância, conforme se verifica no 

habeas corpus (HC) n. 359.040/RS.  

No que diz respeito à dosimetria da pena, o relator considerou que a mesma foi a 

mínima possível e que não haveria razões para a diminuição da mesma, tal como solicitado pelo 

apelante.  

Assim, o relator conheceu e julgou improvido o recurso de apelação criminal, que 

versou sobre a violação de direito autoral, qual seja: expor à venda CD's e DVD's “piratas”, em 

virtude da falta de prova da materialidade do delito, bem como do laudo pericial acostado nos 

autos, registrando a existência do crime, e inaplicabilidade dos Princípios da Insignificância e 

da Adequação social. 

Válido dizer que a Terceira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial 

Repetitivo nº 1.193.196/MG, pacificou o entendimento que é formal e materialmente típica a 

conduta descrita no art. 184, §2º, do Código Penal.  

Desse modo, não há que se falar, portanto, no Princípio da Adequação Social ou 

do Princípio da Insignificância, nos termos do entendimento consolidado no enunciado da 

Súmula 574/STJ para a comprovação da materialidade do delito, previsto no art. 184, §2º, do 

CP, não sendo necessário que a perícia seja feita sobre a totalidade dos bens apreendidos, 

bastando que seja realizada por amostragem, e sob os aspectos externos da mídia.  
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Além disso, é irrelevante a identificação das supostas vítimas do crime de violação 

ao direito autoral, uma vez que a apuração do mencionado delito é procedida mediante Ação 

Penal Pública Incondicionada, conforme precedentes do STJ, que diz que não há atipicidade 

material quando ocorre a confissão espontânea do apelante em consonância com os demais 

elementos de prova dos autos. Portanto, não há como acolher a tese de absolvição, tanto em 

razão da ausência, tão pouco por insuficiência de provas da materialidade do delito. 

Assim, o relator julgou improvido o recurso, mantendo a sentença do juiz de 

primeira instância, em decisão unânime. 

Quadro 20 - Análise descritiva e analítica do Acórdão nº 211276. 

Nº do 

Acórdão 

Data de 

Publicação 

Órgão 

Julgador 
Relator Apelante Apelado 

211276 
14 de janeiro de 

2020 

2ª Turma de 

Direito Penal 

Des. Vania 

Valente do 

Couto Fortes 

Bitar Cunha 

José Adilson 

Teixeira da 

Silva (DPPA) 

Justiça 

Pública 

RESUMO: 
A DPPA interpôs recurso de apelação a fim de reformar a decisão do juiz da 6ª Vara Penal de Santarém 

que condenou o senhor José Adilson Teixeira da Silva pela prática do delito previsto no artigo 184, §2º, 

do Código Penal Brasileiro, 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, e 60 (sessenta) dias-multa. A 

condenação resultou do processo em razão dos fatos que ocorreram no dia 01 de fevereiro de 2010, no 

qual o réu foi flagrado por uma guarnição da PMPA comercializando mídias digitais falsificadas em um 

logradouro do município de Santarém. A defesa do apelante requereu sua absolvição por atipicidade de 

conduta, argumentando que o caso se enquadra no princípio da adequação social, tendo em vista que no 

presente caso, o crime é comumente praticado, parcialmente aceito pela sociedade e até mesmo por 

autoridades. A relatora, no voto proferido sustentou que a atipicidade criminal do tipo penal cometido é 

inviável, tenho em vista que o entendimento da comercialização de CD’s e DVD’s falsificados, configura 

tipo penal descrito no artigo 184 do CPB, inclusive já está pacificado na jurisprudência nacional, 

conforme redação da Súmula 502 do STJ. Diante disso, o TJPA manteve a condenação do réu, e não 

acolheu a tese da defesa que defendia a absolvição do réu. Alternativamente, a relatora redimensionou a 

pena, tendo em vista que o magistrado de primeira instância não considerou a confissão espontânea do 

apelante como atenuante, nos termos da Súmula 545 do STJ. Além disso, o réu também respondia um 

processo criminal, do qual havia transitado em julgado, no entanto, o juiz considerou tal fato como um 

elemento de reincidência criminal, o que foi refutado pela relatora, uma vez que tais elementos foram 

considerados como atenuante da pena imposta. A relatora redimensionou a pena do infrator para a pena 

de dois anos seis meses de reclusão, em regime aberto e cinquenta dias-multa (TJPA, 2019).  

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do TJPA (2021). 
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O acórdão 211276, originou-se da apelação ao interposta pela Defensoria Pública 

do Estado do Pará, que objetivou reformar a sentença do juiz da 6ª Vara Penal de Santarém, que 

condenou o senhor José Adilson Teixeira da Silva pela prática do delito previsto no artigo 184, 

§2º, do Código Penal Brasileiro, à pena de três anos de reclusão, em regime aberto, e sessenta 

dias-multa. 

Em resumo, a condenação foi em razão dos fatos que ocorreram no dia 01 de 

fevereiro de 2010, no qual o réu foi flagrado por uma guarnição da Polícia Militar do Estado do 

Pará comercializando mídias digitais falsificadas em um logradouro do município de Santarém.  

A defesa do apelante requereu a absolvição do réu por atipicidade de conduta, 

argumentando que o caso se enquadra no princípio da adequação social, já que o crime é 

comumente praticado, parcialmente aceito pela sociedade e até mesmo por autoridades.  

De outro giro, a relatora, sustentou no voto proferido que a atipicidade criminal 

do delito cometido é inviável, pois é entendimento sedimentado que a comercialização de CD’s 

e DVD’s falsificados configura tipo penal descrito no artigo 184 do CPB, inclusive isso já foi 

pacificado na jurisprudência nacional, por meio da Súmula 502 do STJ.  

Dessa forma, o TJPA manteve a condenação do réu e não acolheu o argumento da 

defesa, que defendia a absolvição do réu. Na ocasião, a relatora redimensionou a pena, pois 

observou que o magistrado de primeira instância não considerou a confissão espontânea do 

apelante como atenuante, nos termos da Súmula 545 do STJ., bem como o réu também 

respondia um processo criminal, já transitado em julgado; no entanto, o juiz considerou tal fato 

como um elemento de reincidência criminal, tendo sido refutado pela relatora, uma vez que tais 

elementos foram considerados como atenuante da pena imposta.  

Por fim, cabe mencionar que a relatora na apelação penal, prevista no art. 184, §2º, 

do CP, que trata sobre a violação de direito autoral qualificada. O réu fundamentou seu pedido 

de absolvição por atipicidade da conduta em razão da aplicação do princípio da adequação 

social, o que foi julgado inaplicável, já que à conduta de vender produtos fonográficos 

produzidos com violação ao direito autoral, tendo sido patente a tipicidade da conduta, 

conforme entendimento consolidado na Súmula nº 502 do STJ. 

Quanto à fixação da pena base no mínimo legal, também foi julgada improcedente, 

ante a existência de circunstâncias desfavoráveis que justificam a elevação da pena base; em 
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relação à aplicação da atenuante da confissão espontânea, da mesma forma foi julgada 

improcedente, pois o réu que exercitou seu direito ao silêncio no interrogatório judicial, cujas 

declarações na fase investigativa não foram utilizadas como fundamento da sentença  

Quanto à agravante da reincidência, de ofício foi afastada, uma vez que 

equivocadamente a agravante foi reconhecida pelo juízo a quo. Assim, o recurso foi conhecido 

e improvido, porém, de ofício, redimensionada a pena do apelante para dois anos e seis meses 

de reclusão em regime aberto e cinquenta dias-multa. Cabe dizer que não ocorreu a substituição 

da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão dos maus antecedentes do réu, 

que possui condenação transitada em julgado pela prática da mesma conduta, evidenciando que 

a conversão da sanção reclusiva pela restritiva de direitos não se mostraria suficiente para 

prevenção do delito. 

Por fim, as penas a serem aplicadas em concreto e definitiva, em dois anos e seis 

meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, à luz do art. 33, §2º, c, do CP, e 50 

(cinquenta) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato 

delituoso, deixando-se de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em 

razão dos maus antecedentes do réu, conforme art. 44, III, do CP. 

Quadro 21 - Análise descritiva e analítica do Acórdão nº 213488. 

Nº do 

Acórdão 

Data de 

Publicação 

Órgão 

Julgador 
Relator Apelante Apelado 

213488 
10 de agosto de 

2020 

2ª Turma de 

Direito Penal 

Des. Ronaldo 

Marques Valle 

Ministério Público 

do Estado do Pará 

(MPPA) 

Gerson 

Freitas 

Galvão 

RESUMO: 

O MPPA interpôs recurso de apelação, a fim de reformar a sentença do juiz da 13ª Vara Criminal de 

Belém que absolveu o senhor Gerson Freitas Galvão do delito descrito no art. 7°, IX da Lei 8.137/90 

(Lei de Crimes Contra a Ordem Tributária). Insatisfeito o MPPA recorreu da decisão, tendo em vista de 

que havia evidências de que a mercadoria apreendida era falsificada, porém o magistrado não tipificou o 

crime do artigo 184, §2° do CPB. Assim sendo, a promotoria requereu a alteração da tipificação. O juiz 

também absolveu o réu sob a alegação de que a prática de comercialização de produtos falsificados era 

algo socialmente aceito e insignificante. O processo decorreu, após o PM/PA ter comunicado a ocorrência 

do crime, denominado pela doutrina de delatio criminis, que quer dizer que a comunicação do fato penal 

pode ser feita diretamente pela vítima, qualquer do povo com identificação, ou mesmo pela própria 

autoridade policial. No caso em exame, a autoridade policial, por meio da PMPA descobriu a existência 

de um depósito pertencente ao réu no município de Belém, no qual foram encontradas mais de mil peças 
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de roupas falsificadas. Nesse sentido, no mencionado processo a defesa pugnou pela manutenção da 

decisão da absolvição e alegou de que a redefinição da tipificação criminal era um instrumento 

inadequado. Por sua vez, o relator acatou os argumentos do MPPA, e dessa forma contestou os 

argumentos do juiz de primeira instância, inclusive mencionando a Súmula 502 STJ, o qual considera 

como crime, a conduta de comercialização CD’s e DVD’s falsificados. Todavia, o relator considerou de 

que o fato da Súmula mencionar CD’s e DVD’s falsificados, tal fato não retira a aplicabilidade ao caso 

em análise, pois a norma se aplica adequadamente a comercialização de mercadoria falsificadas como 

um todo. Nos autos do processo, continha laudo pericial atestando de que as mercadorias de fato foram 

falsificadas. Considerando também dispositivos legais e analisando os fatos, o relator alterou o 

enquadramento penal do caso para o previsto no artigo 184, §2º, do Código Penal Brasileiro. Outra 

argumentação do relator foi a refutação de ideia da insignificância e a aplicação da adequação social, 

situação no qual há jurisprudência significativa que impede aplicar o princípio da adequação social e da 

insignificância para os crimes de comercialização de mercadorias falsificadas, conforme de verifica no 

agravo regimental proferido nos autos do recurso especial (AgRg no REsp) n. 1351687/AC, proferido 

no ano de 2017. Diante de tais fatos, o relator condenou réu a dois anos e seis meses de reclusão e 

pagamento de multa. 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do TJPA (2021). 

Trata-se de acórdão que surgiu em decorrência do Ministério Público do Pará ter 

interposto recurso de apelação, com o fito de reformar a sentença do juiz da 13ª Vara Criminal 

de Belém, que absolveu o senhor Gerson Freitas Galvão do delito descrito no art. 7°, IX da Lei 

8.137/90 (Lei de Crimes Contra a Ordem Tributária). 

As razões da insurgência do MPPA são em virtude de que havia evidências que a 

mercadoria apreendida era falsificada; no entanto, o magistrado não tipificou o crime do artigo 

184, §2° do CPB. Sendo assim, o MPPA requereu a alteração da tipificação. 

Cabe dizer que o juiz também absolveu o réu, pois a prática de comercialização 

de produtos falsificados era algo socialmente aceito e insignificante.  

Válido trazer à baila que o processo se originou após o PM/PA ter comunicado a 

ocorrência do crime, denominado pela doutrina de delatio criminis, ou seja, a comunicação de 

um fato penal, que pode ser feito diretamente pela vítima, qualquer do povo com identificação, 

ou mesmo pela própria autoridade policial. 
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No caso em análise, a autoridade policial, por meio da PMPA descobriu a 

existência de um depósito pertencente ao réu no município de Belém, no qual foram 

encontradas mais de mil peças de roupas falsificadas.  

A defesa defendeu a manutenção da sentença absolutória, alegando que a 

redefinição da tipificação penal era possível. Por sua vez, o relator acatou os argumentos do 

MPPA, contestando os argumentos do juiz de primeira instância, inclusive mencionando a 

Súmula 502 STJ, que considera como crime, a conduta de comercialização CD’s e DVD’s 

falsificados. 

Nessa linha de raciocínio, o relator considerou que o fato da súmula mencionar 

CD’s e DVD’s falsificados, não retira a aplicabilidade do caso, pois a norma se aplica 

adequadamente a comercialização de mercadoria falsificadas como um todo.  

Também, havia nos autos do processo, laudo pericial atestando de que as 

mercadorias de fato foram falsificadas, bem como levado em consideração os dispositivos 

legais e analisando os fatos, o relator alterou o enquadramento penal do caso para o previsto no 

artigo 184, §2º, do Código Penal Brasileiro, refutando ainda, a ideia da insignificância e a 

aplicação da adequação social, haja vista que há uma jurisprudência significativa que impede 

aplicar o princípio da adequação social e da insignificância para os crimes de comercialização 

de mercadorias falsificadas, conforme de verifica no agravo regimental proferido nos autos do 

recurso especial (AgRg no REsp) n. 1351687/AC, proferido no ano de 2017.  

Por fim, no caso em exame, o relator condenou réu a dois anos e seis meses de 

reclusão e pagamento de multa, no julgamento da Apelação Penal, sobre a violação de direito 

autoral, referente à comercialização de roupas falsificadas. A sentença absolutória do 

magistrado foi reformada, e o recurso do Ministério Público foi julgado procedente. 

Dessa forma, possível concluir que foram analisados, pelo TJPA, dezesseis (16) 

acórdãos, referente ao crime, previsto no artigo 184, §2º do CPB, considerando que foram 

analisados diversos acórdãos mais precisamente o total de 22, sendo que 16 se referem ao 

mencionado tipo penal, o que represente 72,72 % do total analisado.  

Assim sendo, tal informação permite concluir que o tipo penal descrito no artigo 

184, §2º do CPB é o de maior incidência do Estado do Pará relativo ao tema direitos autorais. 
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Quadro 22 - Análise descritiva e analítica do Acórdão nº 215286. 

Nº do 

Acórdão 

Data de 

Publicação 

Órgão 

Julgador 
Relator Apelante Apelado 

215286 
03 de outubro 

de 2020 

3ª Turma de 

Direito Penal 

Des. 

Raimundo 

Holanda Reis 

Ministério 

Público do 

Estado do 

Pará (MPPA). 

Jesse Costa da 

Silva 

RESUMO: 
O mencionado acórdão diz respeito a um recurso de apelação, no qual o MPPA, não se conformou com 

a sentença, que possuía caráter processual, no entanto o caso está relacionado a um processo criminal, 

no qual se discutiu o delito tipificado no artigo 184 do CPB. No caso em análise, não haviam muitos 

detalhes apenas, pode-se constatar de que trata de um processo oriundo da Comarca de Acará, no qual é 

possível perceber que no próprio texto do acórdão que se trata de um recurso de Apelação, interposta 

pelo Ministério Público Estadual contra a sentença que julgou extinta a punibilidade do réu Jesse Costa 

da Silva, em virtude de ter transcorrido a prescrição, em relação ao crime de violação de direito autoral, 

previsto no art. 184 do CP, o recorrente alegou que o juízo a quo cometeu equívoco na sentença, pois 

reconheceu a prescrição do crime praticado pelo réu, contudo, o magistrado não considerou a causa de 

interrupção do prazo prevista no art. 117, I, do CP (fls. 118/120). (TJ/PA, 2020). 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do TJPA (2021). 

O acórdão em questão diz respeito a um recurso de apelação, no qual o MPPA, 

insurge-se contra a sentença, de caráter processual; contudo, o caso sob exame está relacionado 

ao delito tipificado no artigo 184 do CPB.  

Cabe mencionar que no caso em análise, verifica-se que não haviam muitos 

detalhes: apenas, constata-se que se trata de um processo que teve origem na Comarca de 

Acará/PA, no qual o magistrado proferiu uma sentença que julgou extinta a punibilidade do réu 

Jesse Costa da Silva, alegando que os fatos foram atingidos pelo instituto da prescrição, uma 

vez que o caso se trata de crime de violação de direito autoral, previsto no art. 184 do CP.  

Ademais, vale frisar que a Apelação Penal versa sobre a violação de direito autoral, 

sendo que julgado pela intempestividade recursal, tendo sido rejeitado o recurso, e no mérito 

foi acolhida a prescrição retroativa.  

Nesta linha de raciocínio, cabe frisar que a intempestividade, já está pacificado na 

E. Corte paraense, bem como nos Tribunais Superiores, que entendem que a apresentação das 

razões recursais fora do prazo legal é mera irregularidade processual, desde que o recurso 

propriamente dito tenha sido interposto no interstício estipulado na lei processual penal; no caso 

dos autos foi rejeitada. 
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Por fim, para efeito de interrupção do prazo prescricional, a data do recebimento 

da denúncia está prevista no art. 117, I, do Código Penal, de observância cogente, razão pela 

qual o crime imputado ao réu não se encontra prescrito, pois não se passaram quatro anos entre 

as causas interruptivas legalmente previstas, conforme dispõe o art. 109, V, c/c art. 117 do CP. 

Assim, o recurso foi conhecido e provido, à unanimidade. 

Por fim, apresentados os resumos e análise descritiva analítica dos acórdãos, no 

próximo tópico serão analisadas algumas informações, as quais foram possíveis obter-se em 

razão do trabalho apresentado na presente subseção. 

 

5.2. A CONSTRUÇÃO DO ENTENDIMENTO DO TJPA NO JULGAMENTO DE 

PROCESSOS SOBRE DIREITOS AUTORAIS ENTRE OS ANOS DE 2012 E 2020 

Ao se analisar as decisões do TJPA, nota-se que alguns elementos apresentaram 

uma certa frequência, o que permitiu compreender como o TJPA tem se posicionado sobre os 

casos de direitos autorais relativos a delitos e indenizações no lapso temporal de 2012 a 2020.  

Pode-se elencar algumas variáveis genéricas, as quais se denominam de variáveis: 

estruturais, legais, jurisprudenciais e sociológicas. Tais variáveis genéricas se subdividem em 

várias outras mais específicas.  

A variável denominada de estrutural diz respeito aos aspectos inerentes a 

organização e funcionamento do TJPA, como a comarca de origem do processo, a secção de 

julgamento, o órgão julgador, o ano da decisão.  

Por outro lado, a variável legal diz respeito às legislações, as quais foram 

embasados nas decisões e no resultado do julgamento.  

A variável jurisprudencial visa levantar jurisprudências que serviram de 

embasamento para as decisões e também demonstrar qual o entendimento do TJPA relacionados 

aos processos julgados relativos aos direitos autorais.  

Por fim, a variável sociológica diz respeito aos aspectos das atividades 

profissionais que resultaram no cometimento de crimes e dos mecanismos de defesas dos réus.  
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As informações alhures mencionadas, foram sistematizadas, sendo demonstradas 

nas próximas seções de maneira mais didática, por meio de quadros e figuras, seguindo a ordem 

das variáveis genéricas: estrutural, legal, jurisprudencial e sociológica. Assim, feito estas 

considerações introdutórias, a seção seguinte demonstrará ocorrências e dados da estrutura dos 

processos. 

5.2.1. Elementos Estruturais dos Processos e Decisões do TJPA 

Nesta seção procurou-se demonstrar, por meio de uma análise de aspectos 

quantitativos e qualitativos, alguns dados gerais dos processos e das decisões analisadas como 

as comarcas de origem, o ano de publicação, as seções de julgamento, os órgãos decisórios. 

Veja a seguir os dados por meio de figuras. 

A Figura 2 demonstra a quantidade de decisões analisadas entre os anos de 2012 

a 2020 e a distribuição por ano. 

Figura 2 - Decisões analisadas distribuídas anos a ano. 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do TJPA (2021). 

Nota-se, na figura supramencionada que no período analisado, ou seja, entre os 

anos de 2012 a 2020, mais precisamente nos anos de 2012, 2013 e 2014, ou seja, em três anos 

de intervalo, o TJPA publicou apenas uma decisão. Sendo que em 2015, o tribunal publicou três 
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decisões. Sendo que no ano de 2018 foi o ápice da sequência, haja vista que o TJPA publicou 

seis decisões.  

Por fim, durante todo o período analisado foram publicadas vinte e duas decisões. 

Na Figura 3, a seguir, verifica-se quais são as comarcas de origem dos processos 

oriundos dos acórdãos. 

Figura 3 - Quantidade de processos por comarca de origem 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do TJPA (2021). 

Também interessante sobrelevar, que foi utilizada a variável comarca; no entanto, 

utilizou-se no sentido de uma jurisdição municipal, isso porque, dependendo do município, o 

Poder Judiciário pode ter apenas um juízo ou Vara que delibera por todos os processos, 

independente se é causa cível, penal e até mesmo eleitoral. 

Por outro lado, em outros municípios maiores e a capital, podem existir vários 

juízos e varas da mesma especialidade ou de especialidade diferentes, como por exemplo, o 

caso dos processos de origem em Belém, capital do Estado do Pará.  
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Nesse sentido, a figura a seguir consta a seção do TJPA da qual se originaram os 

acórdãos analisados, haja vista que, como observado nos capítulos anteriores, a estruturação 

interna do Tribunal, divide-se em três seções, sendo duas cíveis (direito público e direito privado) 

e uma seção de direito penal. 

Figura 4 - Seções do TJPA de origem dos acórdãos 

 
 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do TJPA (2021).  

Não obstante terem sido mencionados apenas três acórdãos oriundos da seção 

cível, entretanto, foram estes acórdãos que conduziram com detalhes legais e jurisprudenciais, 

a respeito da legislação sobre direitos autorais, sendo que tais informações serão vistas com 

mais detalhes nas próximas subseções do trabalho.  

Válido acrescentar que nos acórdãos da seção cível, existe a seção de direito 

público e a seção de direito privado, sendo um caso de direito privado (2ª Turma de Direito 

Privado), o qual estão envolvidos apenas entidades que representam interesses individuais, 

como é o caso do ECAD, enquanto que dois casos estão relacionados com a seção de direito 

público, sendo um dos casos relacionados ao Direito Tributário e outro relacionado ao Direito 

Civil (interdito proibitório). 

No quadro a seguir constam quais os órgãos de julgamento destes acórdãos. 
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Quadro 23 - Seções do TJPA de origem dos acórdãos. 

ÓRGÃOS DE JULGAMENTO 

SEÇÃO ORGÃO QUANTIDADE 

DIREITO CIVIL 

1º Câmara de Cível 01 

5ª Câmara Cível 01 

2ª Turma de Direito Privado 01 

DIREITO PENAL 

1ª Turma de Direito Penal 04 

2ª Turma de Direito Penal 09 

3ª Turma de Direito Penas 05 

TOTAL 21 
 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do TJPA (2021). 

Vale ressaltar que no ano de 2016 foi publicada uma nova versão do Regimento 

Interno do TJPA, sendo que os órgãos julgadores passaram a receber outras denominações ou 

tiveram suas denominações modificadas entre câmaras e turmas; todavia, no geral são 

colegiados de decisão em que são compostas por 3 (três) desembargadores ou juízes 

convocados. Assim, de acordo com os relatórios dos acórdãos, a classificação das seções de 

origem se manteve entre civil e penal, já quanto aos órgãos turmas ou câmaras, mantém-se a 

nomenclatura contida dos acórdãos.  

Nas duas últimas figuras e quadros foi demonstrado que a maior parte dos 

acórdãos julgados foram sobre violação de direitos autorais pelo viés penal. Quanto à 

distribuição desses julgamentos na seção de direito civil, houve uma distribuição diluída sendo 

cada um dos processos julgados por três órgãos diferentes.  

De outro giro, na seção de direito penal houve uma concentração maior de 

julgamentos na 2ª Turma de Direito Penal, sendo distribuídos o restante dos julgamentos quase 

que de maneira equânime entre a 1ª e a 3 ª Turma de Direito. Nota-se que esses dados ajudaram 

a sistematizar também quais foram as legislações que embasaram as decisões dos 

desembargadores, tanto dos processos de natureza civil quanto penal e é sobre isso será 

detalhado na seção seguinte. 

 

5.2.2. Elementos Legais dos Processos e Decisões do TJPA 

Nesta seção, será demostrado por meio de uma análise alguns aspectos legais e 

processuais que fundamentaram as decisões dos desembargadores, contidas nos acórdãos 

analisados. 
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No que se refere aos processos de natureza penal, todos perpassaram pelo 

enquadramento do artigo 184 do CPB, tendo dois acórdãos que enquadraram os réus no § 1º 

que trata da reprodução de obras protegidas por direitos autorais sem autorização dos autores 

ou representantes, esses réus também foram enquadrados no § 2º do artigo 184 do CPB.  

Os demais casos, ou seja, 16 (dezesseis) foram enquadrados apenas no § 2º do 

artigo 184 do CPB que trata da comercialização de produtos e mercadorias protegidos por 

direitos autorais falsificados ou sem autorização dos autores. 

No que concerne aos preceitos processuais dos 19 (dezenove) acórdãos de 

natureza penal, apenas cinco incorreram em prescrição e os réus tiveram declarada a extinção 

da punibilidade, em razão disto. 

Houve um caso em que o Ministério Público recorreu fora do prazo e os 

desembargadores mantiveram a decisão do juízo de primeira instância, que absolveu o réu dos 

crimes tipificados no § 2º do artigo 184 do CPB.  

Também, verifica-se a existência de um acórdão, em que o Ministério Público 

recorreu de uma decisão em que os prazos foram contados de maneira equivocada e o juízo de 

primeira instância declarou prescrita a pena do réu, diante disto os desembargadores acataram 

as alegações do MP/PA e a prescrição do caso foi desconsiderada, tendo sido aplicado uma pena 

ao réu.  

No que diz respeito ao enquadramento do artigo 184 do CPB, observou-se que 

ocorreu, em razão de boa parte dos réus nos processos de natureza pena, eram pessoas que 

comercializavam em logradouros públicos, ou até mesmo em estabelecimentos comerciais mais 

estruturados, mercadorias falsificadas, como roupas, brinquedos e principalmente mídias 

digitais como CD’s e DVD’s. Nos casos em que houve a condenação, os desembargadores 

arbitraram penas mínimas, e pena de multa, bem como sugeriram a substituição da pena por 

pena não privativa de liberdade, como o pagamento de multas ou serviços comunitários. 

Desta forma, ficou evidente que os prazos de aplicação das penas em que não 

ocorreram a prescrição, os recursos foram interpostos em tempo hábil, nos órgãos julgadores 

de segunda instância, os quais estavam de acordo com os quesitos legais.  

Além do mais, foi comprovado que as ações que se enquadraram em crimes, os 

desembargadores decidiram pela condenação. Neste sentido, percebe-se que as defesas dos 
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processos de natureza penal, sejam por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará ou de 

advogados particulares, apresentaram fundamentos bastante comuns nas arguições que 

solicitaram a absolvição dos seus clientes.  

Importante notar que um dos argumentos utilizados foi que os réus deveriam ser 

absolvidos em virtude do princípio da insignificância, pois tratou-se de delitos sem muitas 

repercussões e prejuízos aos detentores de direitos e a sociedade.  

O segundo argumento frequente foi o de que os réus deveriam ser absolvidos em 

virtude de que a prática da comercialização de produtos falsificados era uma prática bastante 

comum, o que na visão da defesa não provocava grandes prejuízos à sociedade e aos detentores 

de direitos autorais.  

Dessa maneira, baseado nos argumentos supracitados, alguns juízes de primeira 

instância absolveram os réus em dois dos acórdãos analisados, sendo que um foi reformado 

pelos desembargadores que refutaram essas ideias de insignificância e adequação social e esse 

entendimento é presente em todos as outras decisões e casos semelhantes.  

A outra decisão de primeira instância que absolveu o réu sob o argumento de que 

o Ministério Público do Estado do Pará perdeu o prazo de recurso e os desembargadores tiveram 

que manter a decisão do juiz de primeira instância.  

Cabe informar que fundamentados em uma vasta jurisprudência, o TJPA não tem 

acatado esses tipos de argumentos, tampouco o argumento de que a comercialização de CD’S 

e DVD’S falsificados não podem ser tipificados em razão de ser uma prática que não produz 

materialidade criminal, uma vez que é entendimento pacífico que a comercialização de CD’S e 

DVD’S falsificados, de fato, podem ser tipificados em razão de configurar a materialidade 

criminal. 

A ideia também foi de que, em todas as decisões analisadas, os argumentos foram 

refutados pelos desembargadores e amplamente fundamentadas por jurisprudências de outros 

tribunais e de tribunais superiores. Assim sendo, cabe informar que na próxima subseção será 

demonstrado de maneira mais detalhada essas jurisprudências. 

Quanto aos processos de natureza cível, pode-se identificar a ocorrência de uma 

situação em que o ECAD reclamava o recolhimento de taxas em virtude da utilização de obras 

protegidas por direitos autorais em um evento religioso. No presente caso, os desembargadores 
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fundamentaram de maneira implícita a decisão nos preceitos do artigo 150, inciso VI, alínea b 

que garante imunidade tributária a templos religiosos. 

Nos casos de direitos autorais, nos termos da Lei nº 9.610/98, os desembargadores 

entenderam também que o ECAD não poderia fazer a cobrança da imunidade tributária, 

tampouco, em virtude do evento religioso que não tinha fins lucrativos.  

Outrossim, em outro acórdão de natureza cível, os desembargadores 

fundamentaram suas decisões, em termos processuais, e determinaram que o apelante, no caso 

o ECAD, efetuasse o pagamento de honorários referentes ao processo, além de mencionar uma 

jurisprudência em que trata do interdito proibitório como instrumento jurídico inadequado para 

a cobrança de direitos autorais.  

Ainda, existe outro processo de natureza civil, o qual retrata uma reclamação de 

uma empresa que foi autuada pelo ECAD e não possuía as licenças devidas para a execução de 

obras em espaço comercial e de grande circulação de público, sendo que os desembargadores 

entenderam que a empresa estava irregular e reafirmou, nos termos da Lei nº 9.610/98, a 

legitimidade do ECAD enquanto órgão legalmente instituído para a arrecadação de direitos 

autorais. 

Destaca-se que no campo cível, em que pese o TJPA não ter analisado vários casos, 

uma vez que a maioria dos casos estão relacionados à seara criminal, ressalte-se que, atualmente 

o Poder Judiciário Brasileiro defende a não judicialização dos conflitos, pois, atualmente, 

observa-se o congestionamento do judiciário. Desta forma, indubitavelmente, a conciliação é 

uma alternativa para evitar ou até mesmo diminuir o congestionamento judicial. (ASSUNÇAO, 

2019). 

Por exposto acima, conclui-se que os poucos casos analisados na seara cível, 

ocorreram em virtude de que alguns casos poderiam ter sido resolvidos entres as partes, sem 

insatisfação por nenhuma das partes, não tendo a sentença ou decisão objeto de recurso.  

Desta maneira, acredita-se que uma das formas de satisfação de ambas partes, ou 

seja, autor e réu, ocorrem por meio da conciliação, ou de forma mais simplória, em razão das 

partes terem entrado em acordo.  

Oportuno tornar público, que o tema conciliação foi objeto de um artigo publicado, 

no ano de 2019, intitulado de “A. Prospecção Tecnológica de Aplicativo de Conciliação e 
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Resolução de Litígios”, que publicado na Revista Cadernos de Prospecção, volume 12, também 

se tornou importante na presente pesquisa, já que estudar a temática, além de também estar na 

prática profissional da pesquisadora; tornou-se de suma importância para entender que a 

quantidade de processos no cível é menor, possivelmente, em razão de eventuais conciliações 

realizadas entre os litigantes dos processos. 

No mencionado artigo, foi citado o autor Silva (2017, p.76), o qual ponderou que 

a excessiva judicialização dos conflitos traz como consequência o congestionamento do 

judiciário, bem como a ideia de que os conflitos apenas se resolvem se acionados a justiça.  

Cite-se ainda que a excessiva judicialização dos conflitos, seja pelo fato da 

disseminação de uma crença de que estes somente se resolvem se a justiça for acionada, bem 

como em razão da litigiosidade contida, com o acesso fácil e a outorga de novos direitos ao 

cidadão, contribuem para o congestionamento do Judiciário, e dessa forma, impera a prática do 

modelo conflitual, no qual se busca uma sentença judicial, sendo que neste caso, nem sempre 

traz a paz social. (ASSUNÇAO, 2019). 

Neste contexto, Gomes, Souza e Souza (2018, p.492) ponderam que a utilização 

de meios alternativos de resolução de conflitos, entre eles a conciliação, é uma forma 

encontrada pelo Poder Judiciário para manobrar a grande quantidade de processos. 

Pessano et all (2013, p.132), pondera que a demora em resolver o conflito acaba 

por gerar insatisfação das partes e a utilização dos meios alternativos, além de desafogar o 

judiciário, serve também como um instrumento que tem como finalidade fazer a justiça 

acontecer de forma mais rápida e eficaz.  

Diante das análises realizadas, serão demostrados, no quadro a seguir, os 

dispositivos legais, que predominantemente embasaram os acórdãos analisados. 

Quadro 24 - Dispositivos legais utilizados na fundamentação dos acórdãos. 

FUNDAMENTAÇÃO PREDOMINANTE DAS DECISÕES ANALISADAS 

NATUREZA DO 

PROCESSO 
DIPLOMA LEGAL DISPOSITIVO RESUMO 

 CIVIL 

Constituição Federal 
Artigo 150, inciso VI, 

alínea b 

Imunidade Tributária de 

Templos Religiosos 

Lei nº 9.610/98 Artigo 68 

Exigência de licença para 

o uso e execução de obras 

musicais, literárias em 

espaços públicos 
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Lei nº 9.610/98 Artigo 97-100 Legalidade do ECAD 

PENAL 
Código Penal Artigo 184 § 1º e 2º 

Crimes de reprodução e 

comercialização de 

produtos que violem 

direitos autorais 

Código Penal Artigo 109 Prescrição de penas 
 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do TJPA (2021). 

Cabe sobrelevar que o levantamento acima demonstrado, consistiu apenas em 

termos legais, sobre as decisões de direitos autorais, uma vez que nas análises dos acórdãos, 

percebeu-se que há outras fundamentações legais, em especial relacionadas à invasão de 

domicílio.  

Nota-se que argumentos proferidos pelo TJPA também incorreram em aspectos 

constitucionais e processuais; contudo, não se pode olvidar que o foco do trabalho é direitos 

autorais, bem como que as menções nos resumos dos acórdãos foram apenas para fins 

descritivos.  

Posto isso, considerando que não há mais nada a argumentar a respeito do tema 

dessa subseção, a próxima etapa do trabalho, trata-se aspectos jurisprudenciais encontrados nos 

acórdãos analisados. 

5.2.3. Elementos Jurisprudenciais dos Processos e Decisões do TJPA 

Denota-se que, na subseção anterior, a fundamentação legal baseada em leis 

ordinárias e na própria constituição (CF/88) foram consideradas mínimas, mesmo cada 

processo apresentando o seu universo hermenêutico, situacional próprio.  

No entanto, na análise das jurisprudências que embasam a fundamentação das 

decisões tomadas nos acórdãos, verificou-se alguns detalhes mais interessantes e específicos do 

ponto de vista jurídico e analítico. 

Contudo, não serão aprofundadas cada uma das decisões, pois são muitas, e isso 

acarretaria muito mais tempo e um esforço analítico sem precedentes.  

A demonstração do trabalho consiste em relacionar algumas variáveis, 

considerando as subseções anteriores e indicar as jurisprudências mencionadas nos próprios 

acórdãos.  
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Vale ressaltar que jurisprudências são decisões que geram entendimentos de 

tribunais a respeito de determinada situação processual ou jurídica, nas quais os tribunais de 

segunda instância se fundamentam por jurisprudências, ou de tribunais também de segunda 

instância, ou ainda de tribunais superiores.  

Dentre as variáveis analisadas estão as que perpassam pelo campo dos processos 

civis e penais.  

No que tange aos processos de natureza cível, há dados interessantes que apenas 

foram possíveis conhecer por meio do presente trabalho, pois o mesmo permitiu pesquisar e 

analisar aspectos jurídicos relacionados aos direitos autorais, como por exemplo a imunidade 

tributária de templos religiosos; a obrigação de licença para o uso e reprodução de obras 

musicais, literárias protegidas por direitos autorais.  

Cumpre informar que acima foram mencionados os dispositivos legais que 

fundamentaram as decisões dos desembargadores e a seguir serão apresentados quadros com 

algumas jurisprudências, as quais também fundamentaram essas decisões nos processos de 

natureza cível. No referido quadro verifica-se que parte dos temas tratados já é pacificada pelo 

STJ, por meio de súmulas.  

Quadro 25 - Jurisprudências usadas na fundamentação dos acórdãos de natureza civil. 

FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES ANALISADAS 

NATUREZA DO 

PROCESSO 
TEMA JURISPRUDÊNCIA RESUMO 

 CIVIL 

Imunidade tributária 

de templos religiosos 

TJES, Agravo Interno 

nº 35010111546/2009 

O TJPA firmou o 

entendimento que se ocorrer 

um evento religioso, sem 

finalidade lucrativa, não há a 

necessidade de cobrança de 

direitos autorais 

Interdito Proibitório Súmula 228 STJ 

Interdito proibitório como 

instrumento jurídico 

inadequado para a cobrança de 

direitos autorais 

Licença para o uso e 

execução de obras 

protegidas por direitos 

autorais em 

estabelecimentos 

comerciais 

Súmula 63 STJ 

Os direitos autorais são 

devidos pela retransmissão 

radiofônica de músicas em 

estabelecimentos comerciais. 

  

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do TJPA (2021). 
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Analisando-se os processos de natureza penal, percebeu-se que, do ponto de vista 

jurisprudencial, a menção de alguns dispositivos para refutar algumas argumentações das 

defesas, no intuito de absolver seus clientes dos crimes previstos no artigo 184 do CPB, 

utilizaram-se argumentos tais como princípio da insignificância, da adequação social e da 

imaterialidade criminal de quem comercializa CD’S e DVD’S falsificados.  

Apenas foram elencadas algumas das jurisprudências mencionadas que 

fundamentaram as decisões dos desembargadores, assim como as súmulas pacificam 

entendimentos e portanto, é desnecessário enumerar todas as jurisprudências que tratam do 

mesmo tema. 

Quadro 26 - Jurisprudências que embasaram os acórdãos de natureza penal. 

FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES ANALISADAS 

NATUREZA DO 

PROCESSO 
TEMA JURISPRUDÊNCIA RESUMO 

 PENAL 

Princípio da 

Insignificância 

STJ (Habeas Corpus nº 1 

113.938/SP/2012) e do TJ/GO 

(Tribunal de Justiça do Estado 

do Goiás) (APELAÇÃO 

CRIMINAL 275972-

66.2007.8.09.0051) 

O Princípio da Insignificância 

não se aplica nos casos de 

comercialização de produtos 

falsificados que violem direitos 

autorais, uma vez que tais 

violação não são considerados 

insignificantes.  

Princípio da 

Adequação 

Social 

STF.HC98.898/SP/2010; STJ. 

HC 201235/SP/ 2012; STJ. 

HC 197.370/MS/2011 

O Princípio da Adequação 

Social não se aplica aos casos 

relacionados aos crimes de 

comercialização de produtos 

falsificados, que violam direitos 

autorais, uma vez que não se 

enquadrada no conceito do 

princípio da adequação social 

para fins de absolvição do réu.  

Materialidade 

do crime de 

comercialização 

de CD's e 

DVD'S 

falsificados 

Súmula 502 STJ 

Sobre a ausência de 

materialidade do crime de 

comercialização de CD's e 

DVD'S falsificados, 

relacionados a prática de 

comercialização de CD's e 

DVD's piratas, previstos no 

Artigo 184 § 2º do CPB, dispõe 

a Súmula 502 do STJ. 
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Súmula 574 STJ 

A Súmula 574 STJ trata da 

realização de perícia em 

material apreendido, sendo que 

pode-se atestar a materialidade 

dos crimes previsto no artigo 

184 § 2º do CPB somente por 

amostragem, não sendo 

necessário periciar todo o 

material apreendido de quem 

comercializa CD's e DVD's 

piratas  

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do TJPA (2021). 

Considerando-se as súmulas publicadas pelo STJ a respeito do tema dos direitos 

autorais, após o período analisado de publicação dos acórdãos, constataram-se que a Súmula 

502 STJ e a Súmula 574 STJ pacificaram os entendimentos visando tipificar, bem como 

regulamentar procedimentos periciais, a fim de atestar a materialidade para fins de tipificação 

dos crimes previstos no artigo 184 § 2º do CPB, os quais mesmo antes da publicação destas 

súmulas, as decisões do TJPA sobre esta matéria já estavam embasadas neste sentido, 

consonante ao entendimento que, posteriormente, as mencionadas súmulas conduziram.  

Dentre os acórdãos analisados, ressalte-se o que diz respeito a um comerciante 

que vendia roupas falsificadas: o juiz de primeira instância o absolveu, em virtude de ter 

enquadrado a prática do réu com um crime de ordem tributária.  

Após a publicação da sentença, o Ministério Público do Estado do Pará recorreu 

da decisão e requereu que o réu fosse enquadrado no artigo 184 §2º do CPB. Na mencionada 

decisão, os desembargadores acataram o recurso do MP/PA e o relator considerou os 

entendimentos pacificados nas Súmulas 502 e 574 do STJ, que tratam de CD’S e DVD’S 

falsificados, tendo estendido o entendimento para condenar o comerciante que vendia roupas 

falsificadas.  

Encerrada a presente subseção, na próxima serão apresentadas algumas evidências 

de cunho mais sociológico, percebidos durante a análise dos acórdãos. 

 

5.2.4. Elementos Sociológicos Percebidos nos Processos e Decisões do TJPA 

A presente subseção tem como objetivo de registrar algumas evidências que foram 

constatadas no trabalho de pesquisa e que serão consideradas no resultado final das decisões.  
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No que concerne às decisões analisadas nos processos de natureza civil, estes 

foram resultantes da ação do ECAD, que é um órgão arrecadador de direitos autorais que 

questiona entidades e empresas, ou seja, foram processos envolvendo pessoas jurídicas e todos 

os casos ocorreram nos limites da capital do estado do Pará. 

No que concerne aos processos de natureza penal, os mesmos ocorreram em 

diversas comarcas do Estado do Pará resultaram de operações ou abordagens polícias em 

logradouros públicos, na tentativa de reprimir pessoas que comercializavam em geral CD’S e 

DVD’S falsificados.  

Dentre os acórdãos analisados, as únicas exceções foram três comerciantes que 

foram autuados vendendo produtos falsificados em seus estabelecimentos; dentre estes três, 

tem-se o caso de um que, em sua defesa, apresentou alegação de que os produtos tinham nota 

fiscal e que, pelo fato de ter esta nota, não sabia que os produtos eram falsificados. No entanto, 

esse argumento não convenceu os desembargadores, que não absolveram o réu da condenação 

oriunda do juízo de primeira instância.  

Por outro lado, os réus que comercializavam CD’S e DVD’S piratas, pelos 

argumentos apresentados pela defesa, foi possível pressupor que boa parte encontrara nessa 

atividade, não apenas uma forma de obter lucro nos termos do artigo 184 do CPB, mas também 

uma forma de sobrevivência.  

Tal fato se evidencia, tanto pela participação da Defensoria Pública do Estado do 

Pará, na defesa de boa parte desses réus e seus argumentos, quando sustentam o Princípio da 

Insignificância, o Princípio da Adequação Social, quanto na dosimetria das penas, as quais os 

magistrados quase sempre arbitraram penas mínimas, bem como determinavam a substituição 

por penas alternativas, haja vista que o entendimento do TJPA foi no sentido de despenalizar a 

conduta dos agentes, com o fito de não sobrecarregar o sistema penitenciário, mas sem deixar 

de aplicar uma penalidade ao infrator, os quais sofreram uma pena não privativa de liberdade. 

Por fim, verifica-se que no período analisado, a sociedade como um todo ainda 

utilizava bastante mídias físicas como CD’S e DVD’S; entretanto, é notável que nos últimos 

anos, outras tecnologias têm sido criadas a fim de substituir as antigas tecnologias, e tal fato 

implicará na mudança de jurisprudências. Sendo assim, em breve os tribunais, bem como os 

legisladores e forças policiais, estarão diante de outras práticas mais “inovadoras” de violação 

de direitos autorais. 
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5.3. APLICABILIDADE DA PESQUISA NO AMBIENTE DE TRABALHO 

A subseção em questão visa demostrar a aplicabilidade da presente pesquisa no 

ambiente de trabalho. Para tanto, serão registradas algumas evidências que foram constatadas 

no trabalho de pesquisa. 

Com o fito analisar se a presente pesquisa tem relevância para os analistas que 

atuam no gabinete do magistrado, que exerce suas funções no órgão jurisdicional paraense 

(TJPA), foram formuladas duas perguntas: 

1) Quanto tempo você, enquanto analista de gabinete, consegue fazer a 

mesma pesquisa objeto do trabalho e chegar no resultado final, ou seja, 

analisar vinte e dois acórdãos do TJPA? 

Resposta 1: “O tempo dispendido para analisar o posicionamento de um 

tribunal sobre determinado assunto varia conforme a profundidade da pesquisa. Contudo, 

os Tribunais Brasileiros, dentre eles o Tribunal de Justiça do Estado do Pará oferece, em 

seu site, página específica para busca de jurisprudência. Assim, estimo um tempo de 20 

dias incluindo o tempo de coleta dos acórdãos e o tempo dispendido para triagem de teses, 

argumentações e posicionamentos trazidos por eles no Tribunal de Justiça do Estado do 

Pará”. 

Resposta 2: “Tendo em vista que, por ser analista do Tribunal de Justiça do 

Estado do Pará, acredito que conseguiria realizar a pesquisa em cerca de 15/20 dias, já 

que posso utilizar as ferramentas de busca de acórdãos e julgados do Tribunal para 

realizar a tarefa. Além disso, acredito que pelo fato dos direitos autorais ser uma matéria 

pouco analisada pelo tribunal, conseguiria compilar os julgados dentro desse período pois 

não tenho conhecimento da corte analisar com frequência essa questão”. 

Da mesma forma, também foi perguntado: “O quanto o meu trabalho facilitaria 

sua vida?”. 

Resposta 1) “Ter disponível para consulta documento contendo as 

jurisprudências já selecionadas e analisadas sobre determinado assunto facilitaria em 
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demasia o trabalho realizado em gabinete. Ressalte-se, que exercendo a função de Analista 

Judiciário integro a equipe de analistas que produz minutas de sentenças e decisões 

judiciais que serão submetidas ao magistrado gestor daquela unidade jurisdicional. É um 

trabalho diário de leitura de processos e pesquisa de teses e jurisprudências para 

fundamentar as decisões judiciais. E, a disponibilização de obra com as jurisprudências 

selecionadas por assunto, diminuiria nosso tempo de pesquisa, otimizando tempo de 

trabalho e atuando como meio implementador da celeridade processual. ” 

Resposta 2) “Creio que essa pesquisa facilitaria o trabalho em gabinetes de 

Varas Cíveis e empresariais, pois auxiliaria os analistas e assessores diante de eventuais 

processos que venham a tratar de direitos autorais, já que, conforme disse, a matéria não 

é usual. Ademais, também poderia ser muito útil, no âmbito criminal quando se tratar de 

processos envolvendo condutas criminosas ligadas à violação de direitos autorais, por 

servir de base para saber o entendimento do Tribunal de Justiça do Pará”. 

Assim, verificou-se que as perguntas realizadas com dois servidores do TJPA, 

mostra ao menos, segundo as pessoas acima citadas, que pode ser de grande valia para os 

profissionais do TJPA, do qual, pretende-se obter como principal benefício à diminuição do 

tempo na análise de um processo relacionado ao tema direito autoral. 

Ressalte-se que o PROFNIT é um Programa de Pós-Graduação stricto sensu em 

Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação, o qual tem por objetivo 

se dedicar ao aprimoramento da formação profissional, assim como atuar nas competências dos 

Núcleos de Inovação Tecnológica (NIT’s) e nos Ambientes Promotores de Inovação nos 

diversos setores acadêmicos, empresarial, organização sociais, etc.  

Além disso, o mestrado deve proporcionar conhecimentos básicos para que possa 

haver um diálogo entre academia e empresa, com fins de habilitar a interação propositiva com 

os setores governamental, empresarial e acadêmico.  

Assim, o objetivo do Programa de Pós-Graduação stricto sensu em Propriedade 

Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação (PROFNIT) é não apenas ter como 

resultado um estudo científico para ficar guardado na gaveta ou em algum repositório on-line, 

sobretudo para agregar valor ao local de trabalho, com vistas a conceder um diálogo entre 

academia, empresa ou setores governamentais. 
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6. CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

6.1. CONCLUSÕES 

Por todo o exposto, pode-se perceber que o TJPA aplicou as penalidades de acordo 

com os preceitos legais, relativas aos casos concretos, nas situações em que se comprovaram 

os crimes de violação de direitos autorais; exceto, dentro de uma lógica penal, os casos em que 

foram objetos de prescrição, ou seja, casos em que o processo foi extinto com resolução de 

mérito, em razão da perda da pretensão punitiva do Estado, notadamente a perda da reparação 

do direito violado, sendo que tal situação é favorável ao réu, em razão de que o processo seria 

extinto.  

Percebeu-se também que, o cometimento dos crimes em tela, a maioria foi feito 

por pessoas que encontraram na comercialização de mídias digitais falsificadas uma fonte de 

trabalho, renda e até mesmo sobrevivência.  

Tal fato foi evidenciado nos argumentos das defesas dos réus, os quais 

influenciaram na dosimetria das penas: na maioria dos casos foram aplicadas as penas mínimas 

previstas no artigo 184 do CPB.  

Sobre o assunto, ainda, cabe observar que é entendimento comum a superlotação 

do Sistema Penitenciário e considerando tal informação, o Sistema de Justiça brasileiro tem-se 

posicionado a favor de medidas despenalizadoras, como a Transação Penal que, de forma 

resumida, é um acordo proposto pelo Ministério Público ao réu, nas penas em que o CPB prevê 

até 2 (dois) anos de reclusão ou detenção, com ou sem multa. 

Tal acordo (transação penal) é no sentido de propor ao réu o benefício de prestação 

de serviço à comunidade ou prestação pecuniária (cesta básica), sendo que tal benefício é 

favorável ao réu, pois o processo fica suspenso até o cumprimento integral do acordo; contudo 

o réu não pode se valer desse benefício nos cincos anos subsequentes, nos termos definidos no 

art. 79 da Lei 9.099/95.  

Também, como medida despenalizadora, o art. 89 da Lei 9.099/95 prevê a 

suspensão condicional do processo, a qual consiste em suspender o processo nos crimes em que 

a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangida ou não por esta Lei.  
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Na suspensão condicional do processo, o Ministério Público, ao oferecer a 

denúncia, poderia propor a suspensão do processo, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que o 

acusado não estivesse sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes 

os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena, os quais estão previstos 

no CPB. 

Seguindo a linha de raciocínio, mencionar as medidas despenalizadoras (transação 

penal e suspensão condicional do processo) é importante, haja vista que observou-se que o TJPA 

aplicou a penalidade mínima prevista no art. 184 do CPB, justamente em razão de alinhar seu 

posicionamento ao restante do Judiciário Brasileiro, aplicando o benefício da transação penal e 

suspensão condicional do processo com o fito de desafogar o sistema penitenciário: a justiça 

deve se preocupar com crimes de maior complexidade, assim como crimes que afetam mais a 

sociedade, tais como roubo, latrocínio, tráfico de drogas, crimes que atentam contra vida de 

outras pessoas, etc. 

Válido dizer, que nos processos que envolveram comerciantes informais, todos 

foram oriundos de ações da PM/PA ou da PC/PA, com ou sem mandado judicial, por meio de 

delação apócrifa, popularmente conhecida como denúncia anônima, ou mesmo situações em 

flagrante.  

Notou-se, ainda, que os crimes de violação de direitos autorais foram cometidos 

por empresas ou empresários que, muitas vezes, não estão nos logradouros públicos vendendo 

seus CD’s e DVD’s piratas, bem como não estão expostos às intempéries do clima amazônico. 

Contudo, estas empresas ou empresários estão em seus estabelecimentos comerciais mais 

estruturados e sem ser incomodados por nenhuma autoridade policial, exceto em operações 

mais rígidas.  

Interessante notar que, quando o magistrado impõe a pena, esta impacta, 

principalmente, na vida de pessoas que utilizam a pirataria como fonte de renda, 

hipossuficientes financeiramente, uma vez que tais pessoas, em alguns casos possuem parcos 

recursos financeiros e mesmo assim, tem que responder aos processos criminais, enquanto que 

as pessoas que realmente obtém lucro com a venda não são penalizadas. 

Também, verificou-se nos acórdãos analisados, que os processos envolvendo 

empresas e instituições sempre resultaram de ações do ECAD ou de ações entre partes 

interessadas, mas sem a intervenção policial. 
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Da mesma forma, também se evidenciou o aprimoramento da jurisprudência sobre 

os crimes de direitos autorais e também sobre os mecanismos processuais e jurídicos, 

considerando as súmulas que versam sobre a materialidade e tipificação da venda de mídias 

digitais falsificadas. 

Todavia, compreende-se que o período analisado (2012 a 2020) foi um intervalo 

de tempo em que os meios tecnológicos ainda não haviam atingido um patamar como o atual, 

ou seja, em que quase não há o uso massivo de mídias físicas, pois já existem outros meios e 

tecnologias em que é possível se acessar conteúdos por meio de plataformas de streaming, 

plataformas digitais, endereços eletrônicos. Tal fato resultou na redução atual do consumo de 

mídias físicas.  

Ante ao exposto, os protocolos de licença de direitos autorais deverão ser 

readequados à nova realidade, o que provavelmente, implicará em outras práticas de crimes de 

violação de direitos autorais, as quais aparecerão e algumas já até existem. Sendo assim, as 

jurisprudências analisadas, muito em breve em função da dinâmica intensiva do aprimoramento 

tecnológico informacional, deverão ser atualizadas para englobar casos de plataformas de 

streaming e plataformas digitais. 

Atualmente, o trabalho é de grande valia para os profissionais do direito, em 

especial para analistas auxiliares e magistrados, já que a pesquisa reduzirá o tempo de 

elaboração de uma minuta de sentença, por exemplo, ou mesmo da elaboração de uma petição 

inicial, contestação ou fundamentação de recurso, conforme pesquisa realizada com analistas 

judiciais que atuam no gabinete de magistrados lotados no TJPA. 

Nesse contexto, o TJPA, poderá utilizar a presente pesquisa como um guia para 

fundamentar as decisões sobre direitos autorais relacionados a delitos e indenizações, ou seja, 

tanto no campo cível, como no campo criminal. E com isso reduzir o tempo de estudo para 

elaborar uma minuta de sentença, por exemplo. 

Válido desatacar que, em relação à seara cível, em que pese o TJPA ter analisado 

poucos casos, uma vez que a maioria dos casos está relacionada à área criminal, cabe trazer à 

tona que, atualmente, o Poder Judiciário Brasileiro prega a não judicialização dos conflitos, 

considerando a existência de eventuais congestionamentos do judiciário; sendo assim, 

indubitavelmente, a conciliação é uma alternativa para evitar ou até mesmo diminuir o 

congestionamento judicial.  
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Dessa forma, conclui-se que os poucos casos analisados, no campo cível 

ocorreram em razão de que muitos outros casos foram resolvidos entres as partes, por meio da 

conciliação.  

Nesse sentido, cabe informar que são muitos os benefícios da conciliação, tanto 

para as partes, como para o judiciário, tais como: processo resolvido de forma mais rápida e 

eficaz; as partes, autor e réu, ficariam satisfeitos, afinal o processo estaria sendo resolvido 

segundo a vontade de ambos e não imposta pelo magistrado; e também, seria benéfico ao 

judiciário, que mais uma vez teria prestado à tutela prestacional ao jurisdicionado e seria menos 

um caso para englobar a longa fila de processos judiciais.  

Quanto à contribuição do trabalho, a presente pesquisa teve como pretensão se 

tornar um guia para fundamentar as decisões sobre direitos autorais relacionados a delitos e 

indenizações, no campo cível e no campo criminal. 

 

6.2. TRABALHOS FUTUROS 

Por fim, em relação aos estudos futuros, espera-se que a presente pesquisa se torne 

um embrião para que outros profissionais possam aprimorar a pesquisa e aprofundar nas 

questões como: a) analisar quais os casos mais recorrentes de direito autoral no TJPA; b) 

analisar as decisões do TJPA sobre a temática estudada, levando em consideração o lapso 

temporal a partir de 2020; c) analisar outras decisões do TJPA que são mais recorrentes para 

formar um guia para facilitar a vida de advogados, magistrados, servidores do TJPA, agentes 

de inovação, e discentes do PROFNIT; d) desafios e possibilidades no uso de algoritmos 

computacionais da inteligência artificial como ferramenta de inovação tecnológica para auxílio 

nas decisões proferidas pelo Poder Judiciário; e) expandir a análise de decisões judiciais 

proferidas dentro do contexto da interdisciplinaridade que envolve as plataformas digitais. 
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