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Vistos, relatados e discutidos estes autos de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n° 297.651-3/6-01, da Comarca de 

SÃO PAULO, em que é embargante VECTROM ELETRÔNICA INDÚS 

TRIA E COMÉRCIO LTDA., sendo embargada a EGRÉGIA TERCEI 

RA CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO: 

ACORDAM, em Terceira Câmara Criminal do Tribu 

nal de Justiça do Estado de São Paulo, por votação unâ

nime, receber os embargos, nos termos deste v. acórdão, 

de conformidade com o relatório e voto do Relator, que 

ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 

Participaram do julgamento os Desembargadores 

LUIZ PANTALEÃO (Presidente) e GONÇALVES NOGUEIRA. 

São Paulo, 28 de novembro de 2000. 

' WALTER GUILHERME 

Relator 
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VOTO N°. 07.731 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°. 297.651-3/4 

COMARCA: São Paulo 

EMBARGANTE: Vectron Eletrônica Indústria e Comércio Ltda. 

EMBARGADO: Terceira Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo 

Julgando apelação interposta por Microsoft 

Corporation, terceira prejudicada, contra sentença que concedeu 

segurança em mandado impetrado por Vectron Eletrônica Indústria e 

Comércio Ltda., bem como, procedendo ao reexame necessário da 

decisão que concedeu habeas corpus de ofício para trancar inquérito 

policial instaurado, contida no mesmo provimento jurisdicional, esta E. 

Câmara deu parcial provimento ao apelo, para declarar nula a sentença, 

assim como também deu provimento à remessa para cassar a ordem de 

habeas corpus, ordenando o prosseguimento do inquérito policial. 

A "Vectron", então, opõe embargos de declaração 

com vista a expurgar omissão que aponta existir no aresto, tendo vista 

precipuamente o prequestionamento. Alega a embargante que o acórdão, 

ao dar provimento ao recurso oficial, não referiu o fato de a sentença que 

determinou o trancamento do inquérito policial ter-se fundado "em não ter 

a autoridade observado as normas legais" na realização da diligência que 

resultou na apreensão de bens da embargante. A omissão, prossegue esta, 

acabou por validar o desrespeito de normas processuais penais (arts. 594 e 

segs. do Código de Processo Penal) e, sobretudo, do artigo 5o, inciso LVI, 

da Constituição Federal. Assim, conclui a embargante, ao não se 

manifestar de forma expressa sobre tal ponto, o Tribunal impede a 
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Superior Instância de decidir sobre a violação da legislação federal, ante a 

supressão de instância que ocorreria, gerando, via de conseqüência, 

cerceamento de defesa e violação dos artigos 458, II, do CPC e 93, inc. 

IX, da Constituição. 

É o relatório. 

1. O artigo 619 do Código de Processo Penal estipula 

o prazo de dois dias contados da publicação do acórdão para a oposição 

de embargos de declaração. Porém, o Código de Processo Civil, de 

aplicação subsidiária à Lei n° 1.533/51, assinala ser de cinco dias esse 

lapso temporal (art. 535, II), o mesmo fazendo os Regimentos Internos do 

Supremo Tribunal Federal (art. 537) e do Superior Tribunal de Justiça 

(art. 263). Assim, independentemente da natureza do mandado de 

segurança, quando impetrado em matéria criminal, ser ou não 

rigorosamente uma ação civil, mais justo se afigura ficar com o prazo de 

cinco dias, pelo que conheço do recurso. 

2. Ficou expresso no acórdão embargado que, "«a 

medida em que há notitia criminis referentemente a delitos de ação 

pública (sonegação de impostos -fls. 527, item 6 - e probabilidade de 

concorrência desleal, fraude no comércio e receptação), não há razão 

para impedir sua averiguação em inquérito policial Registre-se que no 

disco rígido do computador apreendido, encontraram-se arquivos de 

instalação dos programas Microsoft Windows 98 e Microsoft Office 97 

Professional (fls. 579), fato que, se não existir licença de uso, já 

esboçaria, em princípio, infração penal". 

Assim, não havia por que trancar o inquérito, nem 

mesmo fiado na não observância de formalidades legais, no que concerne 

a também ao noticiado crime contra a propriedade imaterial. E, diga-se, 

Embargos de Declaração n° 297.651.3/6-São Paulo - Voto n.° 7731 JjJ 
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um inquérito policial não é instaurado com o objetivo exclusivo da 

apuração de um único e específico crime, ainda que, para efeito de se dar 

a conhecer a razão da investigação possa um determinado delito ser 

especificado. O inquérito é instaurado para averiguação de ato ou atos 

ilícitos, de natureza penal, não se compadecendo com uma trajetória 

rígida, que somente tenha em mira este ou aquele crime. 

No que diz respeito propriamente ao crime contra a 

propriedade imaterial, observe-se que quando do pedido de abertura de 

inquérito pela "Microsoft", não sabia a requerente a quem especificar a 

autoria delitiva. No curso do inquérito constatou-se que as cópias dos 

programas de computador, de titularidade da "Microsoft", estariam sendo 

instaladas e reproduzidas na memória (Winchester) de computadores da 

"Vectron", que os comercializaria com programas de computador dela, 

"Vectron" Daí a diligência policial de busca e apreensão nas 

dependências dessa empresa, que culminou com a apreensão de um 

computador. Não se trata de realização de prova ilícita, vedada pela 

Constituição da República, mas sim de providência policial tomada no 

âmbito de inquérito policial regularmente instaurado, visando a apurar se 

houve ilícito penal e sua autoria. Se o computador constituía o corpo de 

delito e se urgência havia para fazer cessar eventual conduta criminosa, 

meritória a diligência. Já decidiu esta Corte: 

"A lei n° 9.609/98 protege a originalidade de programas de 
computador e depende, para tornar efetivo o ideal de justiça financeira, 
compensatória pelo uso irregular, de tutelas de urgência para averiguação do ilícito -
Liminar mantida - Agravo improvido. 

O Judiciário deve responder com presteza no momento de 
estréia da legislação esperada, cumprindo o seu papel de tornar efetiva as ações 
previstas, especialmente de índole cautelar, indispensáveis para a tutela de situações 
provisórias e emergenciais. 

A simples probabilidade de uso indevido de programas, 
autoriza a providência acauteladora dos direitos do possível lesado. Em caso de má-fé 
da requerente, responderá pelos prejuízos, tal como previsto no art. 5o da Lei n° 
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9.609/98, em uma demonstração clara de que o sistema priorizou a entrega da tutela 
de urgência para o autor da obra, contra a presunção de atividade regular do suposto 
contrafator" (3a Câmara de Direito Privado, m.v., Agravo de Instrumento n° 
096.603 - 4/4 - Relator Des. Ênio Santarelli Zuliani). 

Se a cautela é tida por lídima para efeito civil, mais 

clara ainda é, no âmbito penal, no intuito de evitar o desaparecimento do 

corpo de delito e a continuação da, em tese, prática criminosa. 

Convém ressaltar, demais disso, que não se trata 

ainda de ação penal ou propriamente de diligência preliminar de busca e 

apreensão, quando então, nos termos do artigo 13 da Lei n° 9.609/98, 

haveria necessidade de vistoria, sob a égide do juiz, mas sim de mero 

inquérito policial, no qual se procedeu à apreensão do corpo de delito. 

Nestes termos, não houve violação quer da 

Constituição quer do Código de Processo Penal. 

Do exposto, aclaro dessa forma o acórdão, atendendo 

ao intuito de prequestionamento manifestado pela embargante. 

rALTER GUILHERME 
Relator 
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