
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2012.0000295613

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0013834-
57.2009.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO sendo apelado WAGNER FERREIRA DE 
ASSIS.

ACORDAM, em 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça 
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, para condenar 
WAGNER FERREIRA DE ASSIS, como incurso no artigo 184, § 2º, do Código Penal, 
às penas de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa (mínimo), substituída a 
privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de 
serviços à comunidade, pelo prazo da condenação, e prestação pecuniária equivalente a 
1 (um) salário mínimo. Regime aberto. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, 
que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO 
RIBAS (Presidente) e JUVENAL DUARTE.

São Paulo, 21 de junho de 2012. 

Pinheiro Franco
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação Criminal nº 0013834-57.2009.8.26.0066 - Barretos

Apelante : Ministério Público do Estado

Apelado  : Wagner Ferreira de Assis

Voto nº    : 17.864

Violação de direito autoral. Apreensão de 203 jogos de 
Playstation “piratas” em poder do acusado. Absolvição. 
Recurso ministerial postulando a condenação. Prova inconteste 
da autoria e materialidade. Hipótese em que, diante da 
falsificação, a ausência de identificação dos titulares do direito 
não afasta a tipicidade do fato. Impossibilidade de 
reconhecimento da atipicidade. Condenação de rigor. Penas 
fixadas no mínimo. Substituição possível e que atende à 
finalidade da lei penal. Regime aberto para o caso de 
descumprimento. Apelo ministerial provido. 

Apelação Criminal contra sentença que absolveu 

WAGNER FERREIRA DE ASSIS da imputação de haver infringido o artigo 

184, § 2º, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso III, do 

Código de Processo Penal.

Sustenta o Ministério Público que a hipótese comporta a 

condenação do acusado pelo delito. Diz que os direitos autorais acerca de 

todos os produtos apreendidos, relacionados ao Playstation, ainda que não 

especificado no laudo, tem vítima certa, já que não há duvida de que são 
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fabricados pela Sony DADC Brasil. Afirma, assim, que a materialidade e a 

autoria do crime estão comprovadas e que a absolvição acarreta impunidade. 

Daí o pleito condenatório (folhas 102).

Processado o recurso, com resposta, subiram os autos. 

Parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento.

É o relatório.

O acusado foi denunciado por violação de direito autoral. 

Isso porque no dia 5 de novembro de 2009, por volta de 23:45 horas, em 

Barretos, violou direitos de autores e os que lhe são conexos, com o intuito de 

obter lucro direito e indireto, uma vez que havia adquirido e tinha em depósito, 

para posterior exposição à venda, cópias não autorizadas de DVDs, sem a 

expressa autorização dos autores, artistas, produtores ou de quem os 

represente. 

Segunda a denúncia, a polícia civil recebeu uma denúncia 

anônima informando que chegaria à cidade, vindo de São Paulo, um ônibus da 

empresa Malu Turismo, e que alguns dos passageiros teriam DVDs piratas 

para serem comercializados em feiras livres da cidade. Por volta das 23:30 

horas referido ônibus foi abordado na base da Polícia Rodoviária e conduzido 

para o plantão policial. Feita revista no interior do ônibus, foi encontrado dentro 

de uma bolsa vermelha, pertencente ao denunciado, 203 DVDs de Jogo 

Playstation II. Na ocasião, diz a peça, o réu informou que havia adquirido os 

DVDs na “Galeria Pajé”, nesta capital. 

No flagrante, o réu permaneceu em silêncio (folhas 5). Em 

juízo, confirmou que estava trazendo os DVDs mencionados na denúncia, 
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destacando, contudo, que não havia proteção de direitos autorais no Brasil. 

Afirmou que não teria adquirido os DVDs se soubesse dos problemas que eles 

trariam. Aduziu ter pago R$70,00, ressaltando que os jogos poderiam ser 

baixados pela internet (folhas 86). 

O investigador de polícia Walter Luiz Vieira confirmou que 

o ônibus foi interceptado porque havia informações de que estava 

transportando pessoas que tinham ido a São Paulo adquirir produtos 

pirateados. Confirmou que uma bolsa com 203 DVDs foi apreendida e que o 

acusado assumiu a propriedade dela e dos DVDs. Mencionou que os DVDs 

apreendidos eram jogos (folhas 85). 

A sentença absolveu o acusado, ao argumento de que o 

fato é atípico, já que o laudo pericial não especificou quem seria a vítima da 

violação dos direitos autorais. Insistiu o E. Magistrado que a materialidade não 

estava configurada e que o laudo era lacônico e imprestável para fins jurídicos. 

Contra essa decisão insurge-se o Ministério Público, 

sustentando que a hipótese comporta a condenação do réu.

Não obstante as ponderadas razões do ilustre Magistrado, 

não há como afastar a responsabilidade do acusado.

A prova é clara e direta. O réu admitiu ter adquirido os 

DVDs, que eram jogos de Play Station, por R$70,00, destacando apenas que 

não tinha conhecimento de que havia proteção aos direitos autorais no Brasil.  

A perícia constatou a falsidade, de sorte que a materialidade delitiva está 

comprovada (laudo a folhas 36/37). Não se esqueça que o titular dos direitos 

autorais é a SONY, fato conhecido por todos e incontroverso.
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Frise-se que a materialidade do crime é clara e 

incontestável. A apreensão de material reproduzido irregularmente  é dizer, 

material falsificado ou “pirata”  faz presumir a violação do direito do autor, 

artista intérprete ou executante ou do produtor de fonograma, ainda que ele 

não esteja identificado de maneira específica nos autos. Frise-se que a 

hipótese não diz, ao que tudo indica, com obras de domínio público, sendo 

evidente, pois, que há direito autoral envolvido. E como bem anotado nas 

razões recursais, não há dúvida, insisto, de que os direitos autorais pertenciam 

à empresa SONY.

Destaque-se que é fato do conhecimento público geral que ação 

dessa natureza caracteriza ilícito penal, mormente em razão de maciças campanhas 

publicitárias sobre o tema. O réu sabia da ilicitude de sua conduta, o que basta para sua 

responsabilização criminal. E o fato de ser comum a venda desses produtos 

contrafeitos também não pode ser recebido como excludente de ilicitude, pois 

do contrário estar-se-ia transformando em letra morta preceito de norma penal 

vigente.

A condenação, portanto, era mesmo de rigor, cumprindo 

ressaltar que as cópias dos jogos apreendidos não podem ser consideradas 

como software, porque se destinam ao uso específico em aparelhos que lêem 

exclusivamente aquele tipo de mídia, de modo que a capitulação deve ser feita 

mesmo no artigo 184, § 2º, do C. Penal.

Considerando a primariedade do acusado (folhas do 

apenso), estabeleço as penas no mínimo, de 2 (dois) anos de reclusão e 10 

(dez) dias-multa (mínimo). Presentes os requisitos legais, substituo a sanção 

privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em 

prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da condenação, e prestação 
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pecuniária equivalente a 1 salário mínimo. O regime, para o caso de 

descumprimento, será o aberto.

Meu voto, pois, DÁ PROVIMENTO ao recurso, para 

condenar WAGNER FERREIRA DE ASSIS, como incurso no artigo 184, § 2º, 

do Código Penal, às penas de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa 

(mínimo), substituída a privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, 

consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da 

condenação, e prestação pecuniária equivalente a 1 (um) salário mínimo. 

Regime aberto. 

PINHEIRO FRANCO

Relator
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