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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso Em Sentido Estrito 

nº 990.09.331184-4, da Comarca de Rio Claro, em que é recorrente MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO sendo recorrido ANTONIO LUIZ 

SPICKA.

ACORDAM, em 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça 

de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento, nos termos do acórdão. 

V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores LUÍS 

CARLOS DE SOUZA LOURENÇO (Presidente sem voto), JUVENAL DUARTE E 

JOSÉ DAMIÃO PINHEIRO MACHADO COGAN.

São Paulo, 07 de outubro de 2010 .

Sérgio Rui
Assinatura Eletrônica
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Recurso em Sentido Estrito nº 990.09.331184-4

Recorrente: Justiça Pública

Recorrido:  Antonio Luiz Spicka

Comarca:    Rio Claro

Voto nº 9812

Recurso em sentido estrito. Violação a direito 
autoral. Apreensão de 110 CDs e DVDs de jogos de 
Playstation. Entendimento de que a conduta do 
recorrido se coaduna com a hipótese prevista no 
artigo 12 da Lei 9609/98 sendo a ação penal de 
iniciativa privada. Insurgência ministerial a 
requerer o recebimento da denúncia. Presentes a 
materialidade a indícios de autoria mormente pela 
confissão extrajudicial. O fato de o laudo pericial 
não individualizar os titulares dos direitos violados 
ou quem os represente não impede o recebimento da 
denúncia. Recurso provido.

Irresignada com a r. decisão que 

não recebeu a denúncia formulada contra Antonio Luiz Spicka 

como incurso no artigo 184, parágrafo 2º, do Código Penal, por 

entender o magistrado que a hipótese se coaduna com a conduta 

prevista na rubrica do artigo 12 da Lei 9609/98, tempestivamente, 

maneja a Justiça Pública recurso em sentido estrito a pleitear o 
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recebimento da acusação e o prosseguimento do feito.

Recebido e processado, mantido o 

decisório no juízo de retratação; a douta Procuradoria Geral de 

Justiça é pelo improvimento.

É o relatório.

Infere-se dos autos que o recorrido 

em 23/12/07, por volta de 10h06min, na confluência da Rua 14 

com a Avenida 14, Jardim Claret, Rio Claro, expôs à venda  com 

o propósito de lucro  110 CDs e DVDs de jogos de videogame 

“Playstation”, reproduzidos com violação de direitos autorais de 

terceiros.

Oferecida a denúncia - em 

07/07/08  o douto magistrado rejeitou a peça inicial por entender 

que os laudos periciais concluíram “que os discos contêm 

“softwares” ou jogos para a plataforma “Playstation” ou 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5ª CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 990.09.331184-4   4/10

“Playstation” 2. Inviável, então, dar curso à persecução penal, 

com recebimento da denúncia, pois esse tipo de mídia é definida 

como programa de computador, de acordo com o disposto no 

artigo 1º da Lei 9608/98”. Desse modo, reconheceu a 

ilegitimidade de parte do Ministério Público para promover a 

ação penal e declarou extinta a punibilidade do recorrido nos 

termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Manifestando seu inconformismo, 

o representante do Ministério Público interpôs o presente recurso 

a pleitear o recebimento da denúncia e o prosseguimento da ação 

penal.

De fato, assiste razão ao 

recorrente.

O recorrido no intuito de obter 

lucro indireto expôs à venda material reproduzido sem 

autorização expressa dos titulares dos direitos ou de quem os 

represente segundo constatou o laudo pericial a fls. 08.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5ª CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 990.09.331184-4   5/10

Conforme bem salientou o nobre 

Promotor de Justiça oficiante: “a obra intelectual antecede o 

programa de computador, ou seja, a criação desse “conjunto 

organizado de instruções de linguagem de natureza codificada”, 

chamado de programa de computador, é uma obra intelectual” 

(sic).

Violação de direito autoral. Agente 

que adquire e oculta, com intuito de lucro CDs, DVDs e jogos de 

videogame "playstatton", obtidos com violação de direito autoral, 

para posterior revenda em camelôs. Prova inconteste da autoria e 

materialidade. Alegação de desconhecimento não comprovada. 

Condenação. Substituição por duas restritivas de direitos que atende à 

finalidade da lei penal. Apelo improvido. (Apelação Criminal 

993060117203  10207533500 - Apelação Criminal 993060117203 

(10207533500 Pinheiro Franco 5ª Câmara de Direito Criminal 

28/02/2007).

Violação de direito autoral. 

Exposição à venda e locação de CDs de jogos "piratas" para vídeo 

game Prova inconteste da autoria e materialidade. Alegação de erro de 
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tipo, ante a ausência de consciência acerca da ilicitude da conduta. 

Desconhecimento, todavia, não comprovado. Condenação de rigor. 

Impossibilidade de desclassificação para a figura prevista no artigo 12, 

da Lei n.° 9.609/98 Penas fixadas no mínimo. Substituição que atende 

à finalidade da lei penal. Regime aberto, para o caso de 

descumprimento, adequado. Apelos defensivos improvidos, afastada a 

matéria preliminar. Apelo ministerial provido, para substituir a pena 

privativa de liberdade também por multa Caso, todavia, de extinção 

da punibilidade pela prescrição, tão-somente quanto aos co-réus 

ALFREDO e FABIANO. Inteligência dos artigos 107, 109, inciso V, 

110, § 1o, e 115, todos do C. Penal. Decretação de oficio (Apelação 

993071125849 (1166253390000000  Guarulhos - 5ª Câmara de Direito 

Criminal - Relator: Pinheiro Franco  J. 05/11/09).

VIOLAÇÃO DE DIREITO 

AUTORAL - Caracterização - Agente surpreendido na posse de sete 

CDs "piratas", quatro jogos eletrônicos e cinquenta e nove DVDs de 

autores diversos, reproduzidos com violação de direitos autorais, 

destinados ao comércio - Alegado objetivo de angariar fundos com a 

venda para sua sobrevivência - Inadmissibilidade - Materialidade do 

delito e autoria comprovadas - Conduta prevista no artigo 184, § 2º, do 

Código Penal - Configuração - Recurso improvido. (Apelação criminal 

99009238831200  São José dos Campos - 9ª Câmara de Direito Criminal 

 Relator: Antonio Roberto Midolla  J. 25/02/2010) 
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Recurso em Sentido Estrito  

Violação de Direito Autoral - Rejeição da denúncia - Recurso 

ministerial - Denúncia rejeitada em primeira instância por ausência de 

materialidade - Inocorrência - Apreensão de diversos CDs e DVDs 

falsificados - Laudo que, por amostragem, constatou a falsidade dos 

discos - Para demonstrar a materialidade bastava, somente, a 

constatação da exposição à venda de apenas um exemplar - 

Desnecessária uma análise mais aprofundada das falsificações - Peritos 

que constataram a falsidade devido às discrepâncias entre os discos 

apreendidos e os originais, vendidos regularmente - Não houve 

abolição do crime de reprodução de vídeofonogramas - O fato de o 

aludido dispositivo legal não mencionar, expressamente, a palavra 

videofonograma não retira a ilicitude do ato - No caso, foram 

apreendidos fonogramas e video fonogramas e, de qualquer forma, o 

acusado incorreu no tipo penal - O conceito de 'obra intelectual', 

constante da Lei n" 9.610/98, inclui os video fonograma - Denúncia 

recebida - Recurso provido (Recurso em Sentido Estrito 990093602032 - 

4ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Sales Abreu  São Paulo  J. 

25/05/10).

In casu, o delito deverá ser 

apurado mediante ação penal pública incondicionada.
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No entendimento de Guilherme de 

Souza Nucci “Enquanto se previa a ação privada como regra e a 

pública como exceção, ainda que o infrator se movesse com o 

nítido intuito de lucro, era muito mais difícil controlar a pirataria. 

Não poderia o delegado de polícia, por exemplo, agir de ofício, 

caso encontrasse um depósito de CDs, de variados conteúdos 

musicais, pois dependeria de provocação da vítima. E onde seria 

ela encontrada? Com que rapidez antes que a materialidade se 

perdesse? Logicamente, terminava sem qualquer punição a 

infração penal”. Artistas e intelectuais de um modo geral não têm 

tempo nem condições de fiscalizar a utilização de suas obras, 

além de ser um trabalho quase impossível, motivo pelo qual a 

autoridade pública deve ocupar seu lugar”. (in Código Penal 

comentado, 9ª edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2008, p. 845).

No mais, estão presentes, no caso 

sub judice, materialidade e indícios de autoria.

Na fase administrativa, o recorrido 

confessou o cometimento.
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O fato de o laudo pericial não 

individualizar os titulares dos direitos violados ou quem os 

represente não impede o recebimento da denúncia.

DENÚNCIA - Rejeição - 

Inadmissibilidade  Violação de Direito autoral - Existência de provas 

suficientes para embasamento do feito - Presença de indícios de 

autoria e materialidade - Recebimento da denúncia - Recurso provido 

(Recurso em Sentido Estrito 99008051761900 - São Paulo - 11ª Câmara de 

Direito Criminal  Relator: Aben-Athar de Paiva Coutinho  J. 

01/04/2009).

Violação de direito autorial. 

Absolvição sumária, ao argumento da não comprovação da 

materialidade delitiva, vez que o laudo limitou-se à análise dos 

aspectos externos dos produtos, não permitindo inferir que os seus 

conteúdos revelam, efetivamente, violação a direito autoral e pela falta 

de identificação e oitiva das vitimas do suposto delito, de modo a não 

se poder presumir que, de fato houve crime, sob pena de estar 

admitindo a responsabilidade penal objetiva. Recurso da acusação 

postulando a reforma. Acolhimento. Laudo pericial que aferiu o 
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aspecto interno do produto e atestou a violação ao direito do autor. 

Materialidade comprovada.  Hipótese em que, diante da falsificação, a 

ausência de identificação dos titulares do direito não afasta a 

tipicidade do fato, mormente por haver prova de não se tratar de 

obras de domínio público. Constitucionalidade das disposições do 

artigo 184, do Código Penal, reconhecida. Apelo da acusação provido, 

para afastar o decreto de absolvição sumária e determinar o 

prosseguimento da ação penal (Apelação 990100329057  Relator: 

Pinheiro Franco  São Paulo  5ª Câmara de Direito Criminal  J. 

24/06/10).

Por tais razões, dá-se provimento 

ao recurso, para que seja notificado Antonio Luiz Spicka a 

oferecer suas alegações preliminares, bem como para que seja 

recebida a denúncia nos termos em que ofertada.

Sérgio Rui

   Relator
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