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Aula nº. 48 

 

PROCEDIMENTO DOS CRIMES CONTRA A PROPRIEDADE IMATERIAL 

 O procedimento especial dos crimes contra a propriedade imaterial é tratado nos artigos 184 a 186 
do Código Penal e artigos 183 a 195 da Lei n. 9.279/96.   

 Iniciaremos conceituando a propriedade imaterial, como tudo aquilo que é fruto do intelecto do 
indivíduo e possui reflexo patrimonial.  

 Em regra, estes crimes são de ação penal privada. Assim sendo, se submetem ao procedimento 
especial previsto nos artigos 524 a 530 do CPP.  

 Se o crime contra a propriedade imaterial deixar vestígios, a parte deve requerer a realização da 
medida preparatória de busca e apreensão como forma de colher a prova da materialidade delitiva e 
dos indícios de autoria.  

 O cumprimento da medida preparatória cautelar deve ser realizada por dois peritos nomeados pelo 
juiz, conforme o art. 527 do CPP.  

Art. 527. A diligência de busca ou de apreensão será 
realizada por dois peritos nomeados pelo juiz, que 
verificarão a existência de fundamento para a apreensão, e 
quer esta se realize, quer não, o laudo pericial será 
apresentado dentro de 3 (três) dias após o encerramento da 
diligência. 

 
 A certidão emitida pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI já comprova a 

titularidade para o exercício do direito de ação e possibilita a formulação judicial do pedido de busca 
e apreensão, segundo inteligência do art. 526 do CPP. 
 

Art. 526. Sem a prova de direito à ação, não será recebida a 
queixa, nem ordenada qualquer diligência preliminarmente 
requerida pelo ofendido. 

 
 Somente após a homologação do laudo, poderá a queixa ser oferecida, que deve ser ofertada 30 

dias após a homologação do laudo. 
 

Art. 529. Nos crimes de ação privativa do ofendido, não será 
admitida queixa com fundamento em apreensão e em 
perícia, se decorrido o prazo de 30 dias, após a 
homologação do laudo. 

 
 Segundo doutrina predominante, o disposto no art. 167 do Código penal não se aplica aos crimes 

praticados contra a propriedade imaterial, tendo em vista a natureza jurídica desses tipos penais. 
 No que tange a natureza do prazo estipulado no art. 529 do CPP, o  Supremo Tribunal Federal 

entendeu que se tratava de prazo de caducidade e que a ação deveria ser proposta dentro dos seis 
meses que se seguem a descoberta da autoria do fato; mas iniciado procedimento de apuração, por 
medida judicial, que objetive estabelecer a prova da autoria e a materialidade do delito, não há que 
falar na decadência prevista no artigo 105 do Código de Processo Penal, e a queixa deve ser 
oferecida no prazo de trinta dias fixados pelo artigo 529 do CPP. 
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 Oferecida à queixa, o rito adotado é o ordinário. Para os crimes contra propriedade imaterial com 
pena abaixo de 2 (dois) anos o processamento e julgamento se dará na Vara Criminal sem prejuízo 
das medidas descarcerizadoras da lei n  º9.099/95.     
                                 
ASPECTOS PROCESSUAIS DO CTB 
 

 A multa reparatória prevista no art. 297 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) é o instituto penal 
que visa a ressarcir ao sujeito passivo - vítima -, os prejuízos materiais causados pelo agente – sujeito 
ativo – decorrente do crime de trânsito. 

Art. 297. A penalidade de multa reparatória consiste no 
pagamento, mediante depósito judicial em favor da vítima, 
ou seus sucessores, de quantia calculada com base no 
disposto no § 1º do art. 49 do Código Penal, sempre que 
houver prejuízo material resultante do crime.  
§ 1º A multa reparatória não poderá ser superior ao valor 
do prejuízo demonstrado no processo. 
§ 2º Aplica-se à multa reparatória o disposto nos arts. 50 a 
52 do Código Penal. § 3º Na indenização civil do dano, o 
valor da multa reparatória será descontado. 
 

 Qual a natureza jurídica da multa reparatória prevista no art. 297 do Código de Trânsito Brasileiro? 
 Discute-se a natureza jurídica desta multa, havendo três posicionamentos: 

 O primeiro (Damásio) entende que tem natureza penal em razão das várias remissões ao 
Código Penal. Todavia, se o legislador pretendia criar uma pena substitutiva como fez com as 
penas restritivas de direito, ele deveria ter feito uma cominação detalhada na parte geral do 
Código de Trânsito Brasileiro, ou então após cada figura típica. Como a cominação legal não 
foi feita, deduz-se que a multa reparatória é inconstitucional por afronta ao princípio da 
reserva legal.  

 Segundo posicionamento sobre a natureza desta multa (posição majoritária) de que não é 
pena, trata-se de sanção civil, já que a multa se destina a uma reparação civil para a vítima. É 
imperioso ressaltar que o processo penal não ocorre em função de auferir o valor do 
prejuízo, o processo penal objetiva discutir autoria e materialidade delitiva. Como será 
possível, ao final de um processo criminal, condenar alguém a pagar uma quantia sem que o 
réu tenha se defendido do valor do prejuízo? De modo, essa condenação violaria o 
contraditório e a ampla defesa, sendo inconstitucional. Para a jurisprudência, em razão do 
forte caráter indenizatório, a multa possui natureza cível e é inconstitucional.  

 Por fim, há os que entendem, como o Polastri, por exemplo, que enquanto o Código de 
Processo Penal adotou o sistema da independência entre as jurisdições penal e civil, o 
Código de Trânsito Brasileiro adotou o sistema da adesão, no qual a vítima obtém a 
reparação dos danos na esfera criminal.  
Esse sistema da adesão pode ser obrigatório (o juiz sempre se manifesta sobre a reparação 
de danos) ou facultativo (o juiz só se manifesta se houver pedido da vítima). 
O CTB adotou a adesão obrigatória, e para que não haja ofensa aos princípios 
constitucionais, bastaria que o Ministério Público, ao longo da ação penal, produzisse provas 
voltadas a apurar o valor do prejuízo, dando ao réu a contraprova. 

 
 O Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 301, veda a prisão em flagrante do motorista 

envolvido em acidente de que resulte vítima, desde que preste “pronto e integral” socorro. 
 O regramento legal é claro e objetivo. Simplesmente não se impõe a prisão em flagrante a quem 

preste socorro em acidente de trânsito viário, visando fomentar o dever de solidariedade que deve 
existir entre os indivíduos.  
 
A NOVA REDAÇÃO DO ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO 



 

 

 

Todos os direitos reservados ao Master Juris. www.masterjuris.com.br 

P
ág

in
a3

 

 A novidade no tipo penal está na retirada do caput da concentração de 6 decigramas de álcool por 
litro de sangue. Agora, o dispositivo exige que o condutor esteja com a “capacidade psicomotora 
alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine 
dependência”. 

Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade 
psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de 
outra substância psicoativa que determine dependência: 
Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e 
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a 
habilitação para dirigir veículo automotor. 

 
 Nota-se que a alteração legislativa fez questão de frisar o alargamento dos meios de prova que 

poderão ser utilizados para a comprovação da embriaguez ao volante.  
 

 
Art. 306. § 1o As condutas previstas no caput serão 
constatadas por: 
I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool 
por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de 
álcool por litro de ar alveolar; ou 
II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, 
alteração da capacidade psicomotora. 
§ 2o A verificação do disposto neste artigo poderá ser 
obtida mediante teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, 
vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em 
direito admitidos, observado o direito à contraprova. 

LEI MARIA DA PENHA 
 

 Em seu art. 5º delimita o objeto de incidência, ao preceituar que “para os efeitos desta Lei, configura 
violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero”. E não 
é só. Nos incisos do mesmo dispositivo legal antes citado, a Lei menciona o contexto em que a 
violência de gênero deve ser praticada: âmbito da unidade doméstica, da família ou em uma relação 
íntima de afeto.  

Art. 5o. Para os efeitos desta Lei, configura violência 
doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou 
omissão baseada no gênero [...]: 
 
I - no âmbito da unidade doméstica [...]; 
 
II - no âmbito da família [...]; 
 
III - em qualquer relação íntima de afeto 

Continua na próxima aula 


