
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2012.0000482493

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0003051-
32.2009.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado JOSÉ LAURINDO PEREIRA.

ACORDAM, em 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de 
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OTÁVIO DE 
ALMEIDA TOLEDO (Presidente) e ALBERTO MARIZ DE OLIVEIRA.

São Paulo, 18 de setembro de 2012. 

Newton Neves
RELATOR

Assinatura Eletrônica



2
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

VOTO     Nº: 16107
APELAÇÃO Nº: 0003051-32.2009.8.26.0510
COMARCA    : RIO CLARO  
APTE.......: MINISTÉRIO PÚBLICO
APDO.......: JOSÉ LAURINDO PEREIRA    

*VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL - Ausência do 
elemento normativo do tipo penal  Não identificação das obras 
contrafeitas  Conduta criminal não configurada - Exposição à 
venda de “CDs”, “DVDs” e jogos de PLaystation piratas  
Absolvição  Sentença mantida - Recurso improvido (voto n. 
16107)*.

A r. sentença de fls. 83/90, com 

relatório adotado, julgou improcedente a ação 

penal para absolver JOSÉ LAURINDO PEREIRA com base 

no artigo 386, inciso III, do Código de Processo 

Penal.

Apela o Ministério Público buscando a 

condenação do réu nos termos da denúncia.

Recurso processado e respondido. 

A d. Procuradoria Geral de Justiça 

opinou pelo provimento do recurso. 

É o relatório.

O recurso não comporta provimento, 

devendo a r. sentença absolutória ser mantida. 

Tratam-se os autos de denúncia 

fundada no art. 184, §2º, do Código Penal, em 

razão de o réu expor à venda 237 cópias de CDs e 

253 cópias de DVDs, bem como 24 CDs e 24 DVDs de 

jogos de Playstation, com intuito de lucro direto 
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e indireto, reproduzidos com violação de direito 

autoral.

Embora, a materialidade do delito 

esteja evidenciada pelo auto de exibição e 

apreensão (fls. 05) e tenha o laudo pericial 

concluído pela falsidade das peças examinadas 

(07/08), limitou-se a afirmar que os respectivos 

CDs e DVDs são produtos de contrafação. Não aponta 

nenhum autor da obra intelectual que teria 

ilicitamente reproduzido, vale dizer, não aponta 

detentor de direito autoral algum, ofendido pelo 

réu.

Não se pode olvidar, aqui, que o 

delito que se imputa ao réu é o de violação de 

direito autoral. “Violar é infringir, ofender, 

transgredir. Direitos de autor consistem no 

interesse patrimonial ou moral, que a lei 

reconhece ao autor de obra intelectual, nacional 

ou estrangeira no campo literário, científico ou 

artístico, relativamente à respectiva ideação, 

criação ou conteúdo ideológico revestido de um 

quid novi, quer em si mesmo, quer na sua forma de 

exteriorização, cuja propriedade lhe é atribuída, 

independentemente da substância do instrumento ou 

corpus mechanicum no qual ou pelo qual se exprime” 

(Nelson Hungria, Comentários ao Código Penal, VII, 

p. 329).
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E sem prova, nestes autos, e que 

algum autor de obra intelectual tenha sofrido 

ofensa, não há como se condenar o acusado, por 

isso que se impõe, no caso, o decreto absolutório.

Daí porque, e pela similitude do caso 

julgado, tem aqui inteira aplicação o julgado 

relatado pelo DD. Desembargador ALMEIDA BRAGA 

trazido à colação nos autos da apelação n.º 

990.08.105008-0, j. 26.01.2010, por esta C. 16ª 

Câmara de Direito Criminal, com provimento ao 

recurso, V.U., lá colacionada pelo douto 

representante do Ministério Público que, na parte 

conclusiva, assim se destaca: 

“Configura violação do art. 184 do 

Código Penal, quando o agente expõe à venda 

reprodução de cd(s) e dvd(s) com violação do 

direito autoral. A simples exposição de cd(s) e 

dvd(s) não configura crime contra direito autoral. 

A prova destes autos não indica qual foi a pessoa 

jurídica ou física que teve seu direito autoral 

violado com a exposição à venda dos cd(s) e dvd(s) 

apreendidos. O laudo pericial não identifica as 

vítimas. Os produtores dos cd(s) e dvd(s) 

originais não foram identificados e nem foram 

inquiridos em juízo para confirmarem que seus 

direitos autorais foram violados. Os cantores, 

compositores, os artistas e os representantes 
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deles não foram identificados e nem foram 

inquiridos para que pudesse confirmar que seus 

direitos autorais tivessem sido violados. Em suma, 

houve apreensão de cd(s) e dvd(s) falsificados 

(piratas) mas não se demonstrou o direito autoral 

de quem foi violado. Logo, não há como manter a 

condenação imposta em primeiro grau”.

Nem se diga que a exigência dessa 

demonstração decorre de exacerbado formalismo, 

pois, diante do avanço tecnológico que hoje se 

constata, com a disponibilização de obras e 

arquivos de forma gratuita para todos os usuários 

do mundo virtual ('internet'), fato esse que é 

publico e notório e que, por isso, independente de 

alegação ou prova nos autos, realidade nova que 

não pode ser ignorada, exigido fica a demonstração 

do efetivo prejuízo da vítima, ou de sua alegação 

e comprovação nesse sentido o que, como acima 

analisado, não ficou demonstrado nestes autos. 

Daí porque, e de forma conclusiva, 

nega-se provimento ao recurso, mantendo-se a r. 

sentença por seus fundamentos.

É como voto.

Newton Neves

    Relator
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