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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 
0005702-83.2013.8.26.0417, da Comarca de Paraguaçu Paulista, em que é apelante CÉLIO DE 
PAULA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 12ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram parcial provimento ao 
recurso unicamente para afastar a condenação em custas, vencido neste aspecto o Relator 
sorteado e que permanece com o acórdão. Declara voto vencedor o Revisor.", de conformidade 
com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO 
ROSSI (Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.

São Paulo, 2 de agosto de 2017.

MARCELO GORDO

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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APELAÇÃO nº 0005702-83.2013.8.26.0417

APELANTE: CÉLIO DE PAULA 

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA: PARAGUAÇU PAULISTA

VOTO Nº 9958

VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL - Réu que 

adquire e mantém em depósito CDs e DVDs 

falsificados com intuito de lucro - Materialidade 

e autoria delitivas demonstradas - 

Prescindibilidade da especificação de cada um 

dos titulares dos direitos autorais violados - 

Perícia que constata a inautenticidade do 

material objeto da apreensão - Tipicidade da 

conduta - Validade do laudo que atesta a 

falsidade das mídias por amostragem  

Incidência da Súmula 574, do C. STJ - 

Inaplicabilidade dos princípios da insignificância 

e da adequação social  Inteligência da Súmula 

nº 502, do STJ - Pena corretamente fixada  

Impossibilidade de substituição da carcerária por 

restritivas de direitos, tendo em vista a 

reincidência específica do réu  Manutenção do 

regime semiaberto para desconto da corporal - 

Gratuidade Judiciária deferida  - Recurso 

parcialmente provido, por maioria, vencido este 

relator que negava a concessão dos benefícios da 

assistência judiciária ao acionado.

Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença (fls. 115/119, com 

declaração à fl. 129) que condenou CÉLIO DE PAULA à pena de 02 (dois) anos de 
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reclusão, em regime semiaberto e 10 (dez) dias-multa, por infração do artigo 184, § 2º, 

do Código Penal.

Inconformado, o réu apela (fls. 138/142). Pleiteia a absolvição por ausência 

de materialidade delitiva, porquanto o laudo pericial, realizado por amostragem, não 

discrimina os direitos autorais violados. Subsidiariamente busca a concessão dos 

benefícios da gratuidade judiciária.

Apresentadas as contrarrazões (fls. 146/153), a douta Procuradoria Geral de 

Justiça opinou pelo desprovimento do apelo (fls. 157/161).

É o relatório.

O recurso comporta parcial provimento, ressalvado meu posicionamento, 

pelo qual mantinha a condenação do recorrente no pagamento das custas, em 

contraponto ao entendimento prevalente do Excelentíssimo Senhor Revisor, nos termos 

da declaração de voto anexa, pelo qual concedia os benefícios da assistência judiciária 

ao apelante.

O réu foi acusado de adquirir e manter em depósito, com intuito de lucro, 

2880 (dois mil, oitocentos e oitenta) DVDs e CDs, reproduzidos com violação de direito 

autoral. 

Não questionada, na essência, a autoria, cinge-se o enfrentamento àquilo 

que pontuado pela parte.

Dito isso, tem-se que os laudos periciais de fls. 23/40 atestaram que os CDs 

e DVDs examinados não são autênticos. E ao contrário do que sustenta a douta defesa, a 

descrição detalhada do material apreendido, para a identificação das vítimas, autores das 

obras, ou produtores fonográficos, bem como a explanação do conteúdo de cada mídia 

apreendida, não constitui formalidade essencial para a configuração da violação de 

direito autoral. 

É, afinal, como tem decidido esta Egrégia Corte, conforme os arestos abaixo 



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

colacionados:

“Não se sustenta a alegação de que o laudo realizado não é apto para atestar 

o crime, eis que não confrontou o conteúdo do material apreendido e é 

omisso quanto aos titulares dos direitos violados. O delito aqui cometido está 

inserido nos crimes de propriedade imaterial, violando o direito autoral e não 

o diploma consumerista, este sim, que preza a qualidade da obra adquirida, e 

tampouco há que se falar em ofensa à fé pública, sendo, portanto, irrelevante 

a análise do conteúdo das mídias.

(...).

De outra parte, a descrição normativa do crime posto no art. 184, §2º, do 

Código Penal não exige a expressa identificação dos titulares dos direitos 

violados, senão a narrativa de uma ou mais das condutas expostas, quando 

praticadas com o intuito de lucro direto ou indireto, sem a expressa 

autorização dos titulares dos direitos ou de quem os represente.

A última locução deixa explícita que o ônus da prova, isto é, a demonstração 

de que possui “expressa autorização dos titulares dos direitos ou de quem os 

represente” compete ao agente surpreendido em uma das situações fáticas 

definidas na norma penal, que nunca é feita, obviamente, na hipótese de 

quem expõe à venda e tem em depósito cópia falsificada de obra intelectual 

ou fonograma reproduzido com violação do direito de autor.” (Apelação nº 

0012418-84.2010.8.26.0077, Rel. Des. Renê Ricupero, j. em 22.01.2015, 

v.u.).

“Firmou-se a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no 

sentido de que a caracterização do delito de violação de direito autoral 

(artigo 184, § 2º, do Código Penal) não reclama a identificação, nem a oitiva 

das vítimas - titulares de direito autoral -, porquanto se cuida de crime de 

ação penal pública incondicionada (AgRg no REsp nº 1.456.256, rel. Min. 

Marilza Maynard; HC nº 233.230, rel. Min. Jorge Mussi, AgRg no REsp 

nº 1.448.433, rel. Min. Moura Ribeiro; AgRg no REsp nº 1.453.802, rel. 

Min. Laurita Vaz, entre outros), nem que a perícia seja realizada em todos 

os bens apreendidos (AgRg no Agravo em REsp nº 431.902, rel. Min. 

Rogério Schietti Cruz; AgRg no REsp nº 1.441.840, rel. Min. Moura 

Ribeiro; AgRg no REsp nº 409.388, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, entre 

outros). 
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A propósito, esta Colenda 13ª Câmara Criminal professa entendimento no 

sentido de admitir a imputação, ainda que não identificado os sujeitos 

passivos, posto que, em estudo mais aprofundado sobre essa questão, 

entendeu-se que a falta de selo do órgão competente para atestar a 

autenticidade da obra intelectual faz presumir a falta de autorização para 

comercialização dos direitos sobre as mesmas, consoante jurisprudência a 

respeito do tema (RT 625/287, 669/311, 670/263; RJTJSP 143/282, 182/328) 

- Apelação nº 0005419-03.2011.8.26.0394, Rel. Des. França Carvalho, j. em 

16.04.2015, v.u..

Ademais, não se cogitaria de atipicidade da conduta por aplicação do 

princípio da insignificância ou da adequação social. 

Mostra-se inviável concluir que a conduta sob análise seja dotada de mínima 

ofensividade, inexpressiva lesividade ao bem jurídico tutelado ou de reduzido grau de 

reprovabilidade. 

Com efeito, a violação do direito autoral - combatida com vigor e 

amplamente divulgada como crime -, causa prejuízos de grande monta, não só aos 

detentores dos direitos respectivos, mas também aos artistas, aos comerciantes 

regularmente estabelecidos, aos integrantes da indústria fonográfica e ao Fisco, pela 

burla no pagamento de impostos.

E em que pese a eventual aceitação popular à pirataria, mormente de CDs e 

DVDs, e até mesmo certa tolerância das autoridades públicas em relação a ela, tal não 

permite reconhecer o caráter bagatelar da conduta. O bem jurídico tutelado, como as 

características do malfeito, animado tão somente pelo lucro, imprime à conduta 

reprovabilidade suficiente para concluir pela adequação social e necessidade de pronta 

intervenção estatal. 

Bem por isso, o C. STJ editou a Súmula 502, absolutamente ajustável à 

hipótese presente: “Presentes a materialidade e a autoria, afigura-se típica, em relação 

ao crime previsto no art. 184, § 2º, do CP, a conduta de expor à venda CDs e DVDs 

piratas”.
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Não destoa, outrossim, do entendimento desta C. 12ª Câmara: 

“(...) Igualmente inviável a absolvição sob as teses de 

insignificância das condutas ou adequação social dos 

comportamentos. Sobre o assunto, o C. Superior Tribunal de 

Justiça já vinha decidindo que “a aceitação popular à contrafação 

de CDs e DVDs não imuniza seu autor contra as consequências 

penais da referida conduta, sendo vedada a aplicação dos 

princípios da insignificância e adequação social” (AgRg no REsp 

60864/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. em 

07/05/2013). 

Não por outra razão, em outubro de 2013, a Corte pacificou a questão 

ao editar a Súmula 502: “presentes a materialidade e a autoria, afigura-

se típica, em relação ao crime previsto no artigo 184, § 2º, do CP, a 

conduta de expor à venda CDs e DVDs piratas”. (...)” 

(TJSP, Apelação nº 0032713-76.2010.8.26.0196, Relator (a): Vico 

Mañas; Comarca: Franca; Órgão julgador: 12ª Câmara de Direito 

Criminal; Data do julgamento: 15/02/2017; Data de registro: 

20/02/2017)

Lado outro, não se há falar na desproporcionalidade da pena cominada ao 

crime em cotejo:

“(...) Não há que se falar em desproporcionalidade da pena 

cominada à violação de direitos autorais, quando comparada com 

reprimendas previstas para outros tipos penais, pois o próprio 

legislador, atento aos reclamos da sociedade que representa, 

entendeu que tal conduta merecia reprimenda considerável, 

especialmente pelos graves e extensos danos que acarreta, estando 

geralmente relacioanada à outras práticas criminosas, como a 

sonegação fiscal e a formação de quadrilha, entre outros. (....)” 

(negritou-se)

(STJ, HC 191.568/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA 

TURMA, julgado em 07/02/2013, DJe 19/02/2013)



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

De outro giro, não se avulta irregularidade na adoção da perícia por 

amostragem, porquanto bastaria a constatação da existência de apenas uma cópia ilícita 

para permitir a tipificação do delito. 

No aspecto, a lei não determina a quantidade de material que deverá ser 

periciado a fim de que se constate a contrafação, e nem exige deva ser a sua totalidade. 

Dispensável, portanto, o exame de todas as mídias apreendidas para que se comprove a 

materialidade da infração.

Esse, aliás, o entendimento sedimentado pela Súmula 574, do C. STJ: “Para 

a configuração do delito de violação de direito autoral e a comprovação de sua 

materialidade, é suficiente a perícia realizada por amostragem do produto apreendido, 

nos aspectos externos do material, e é desnecessária a identificação dos titulares dos 

direitos autorais violados ou daqueles que os representem”. 

Correta, pois, a responsabilização criminal do acusado pelo crime a ele 

irrogado na denúncia, nos moldes do reconhecido na r. sentença recorrida.

Definida a sorte do litígio, ingressa-se no sancionamento. 

A pena base foi corretamente fixada no mínimo legal, em 02 (dois) anos de 

reclusão e, pagamento de 10 (dez) dias multa, no piso.

Na segunda fase, a atenuante de confissão espontânea foi compensada com a 

agravante de reincidência (fl. 06 do apenso próprio).

E, porque inexistentes causas de aumento ou diminuição ficou a reprimenda 

definitivamente assentada neste patamar.

Por sua vez, não deve ter lugar a substituição da privativa de liberdade por 

restritiva de direitos. Isso porque o acusado é reincidente pela prática do mesmo crime - 

violação de direito autoral -, qualidade que, como dispõe o artigo 44, § 3º, do Código 

Penal, é incompatível com a benesse em caráter absoluto.

E, tendo em vista a recidiva do recorrente, mantém-se o regime semiaberto 
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para cumprimento da aflitiva.

Por fim, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita, pelo meu voto, descabia, a essa altura seu deferimento, sobretudo 

diante de sua inocuidade, pois patrocinado durante todo o curso da ação por advogado 

constituído, com o que teria que arcar com os custos, apenas agora formulou pedido da 

espécie, a apontar, inclusive a inocuidade do pleito, especialmente porque seu 

deferimento, não implicará na isenção das custas do processo, quanto muito, a 

suspensão de sua cobrança, se constatada sua hipossuficiência, a ser aferida quando de 

sua execução.

Em outras palavras, a condenação do acusado ao pagamento das custas está 

prevista no art. 804 do Código de Processo Penal. A Lei nº 11.608/03, em seu art. 4º, § 

9º, “a”, estabelece custas judiciais no valor de 100 UFESPs, a serem pagas, ao final, 

pelo réu condenado; e o texto normativo, no art. 5º, só contempla a isenção para 

entidades de Direito Público interno, ao passo que permite outorgar o diferimento em 

face de “momentânea impossibilidade financeira do seu recolhimento”, e em apenas 

quatro hipóteses  nenhuma concernente a ações penais.

Nesse diapasão, pelo meu voto e ao contrário do entendimento da D. 

Maioria, correta se mostrou a condenação do acionado às custas, cuja cobrança, 

contudo, dependerá de sua capacidade de arcar com elas. A hipossuficiência econômica 

pode eventualmente importar na dispensa do pagamento, mas não em exclusão da 

condenação. Nesse sentido:

A condição de beneficiário da Justiça Gratuita não isenta o condenado do 

pagamento das custas. Eventual isenção poderá ser avaliada à época da 

execução da sentença condenatória, quando serão apreciadas as reais 

condições quanto ao estado de pobreza do réu e à possibilidade do 

pagamento das custas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio ou de 

sua família. Precedentes. Recurso desprovido, nos termos do voto do relator 

(Resp. 343.689/MG, Rel. Min. Gilson Dipp, T5, j. 20.02.2003, 

DJ 22.04.03, p. 253).



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Assim, por maioria, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso tão, 

somente, para afastar a condenação do acionado no pagamento das custas, nos termos 

do voto prevalente do Excelentíssimo Senhor Revisor, ressalvado o disposto acima, 

onde este relator negava o pleito, mantendo a r. sentença combatida.

MARCELO GORDO

Relator



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Voto nº 26500
Apelação nº 0005702-83.2013.8.26.0417
Comarca: Paraguaçu Paulista
Apelante: Célio de Paula 
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo

                                    DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR

Adota-se o Relatório já constante do r. Voto da 

lavra do eminente Desembargador Relator, Doutor MARCELO GORDO, 

lançados nos autos.

O Eminente Relator, em seu voto, negou 

provimento ao recurso interposto por Célio de Paula, o qual foi condenado 

a pena de dois anos de reclusão, em regime semiaberto e 10 (dez) dias-

multa, por infração ao artigo 184, § 2º, do Código Penal.

A autoria e materialidade restaram provadas nos 

autos, inclusive bem, analisados no voto do relator sorteado. 

No entanto, divirjo do seu entendimento no 

tocante a isenção do pagamento das custas judiciais.

Cabível, no caso sob exame, a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita ao apelante, isentando-os das custas e 

despesas processuais, em razão de suas precárias condições financeiras.

Trata-se de um direito constitucional pertinente ao 

réu entregar sua defesa a advogado de sua confiança, não significando, 

necessariamente, que possua boa capacidade econômica, isto é, tal fato não 

pode servir como argumento para condená-lo ao pagamento das custas 

processuais, mesmo porque não estamos a par dos detalhes do referido 

contrato, que poderia até mesmo, ter sido elaborado gratuitamente.
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Deste modo, a contratação de advogado particular 

não deve implicar conclusão de que a parte efetivamente possua recursos 

necessários para arcar com as despesas processuais, mesmo porque não há 

sequer prova de que a aludida contratação tenha sido onerosa, nem qual 

seria o seu valor. Ademais, o direito de se defender em Juízo, consagrado 

pela Constituição Federal, há de ser obrigatoriamente exercitado através de 

advogado, contudo não é necessário que este faça parte do quadro da 

Defensoria Pública. 

Confira-se: 

"Não é suficiente para afastar a assistência 

judiciária a existência de advogado contratado. O que a lei especial de 

regência exige é a presença do estado de pobreza, ou seja, da necessidade 

da assistência judiciária por impossibilidade de responder pelas custas, 

que poderá ser enfrentada com prova que a desfaça. Não serve para medir 

isso a qualidade do defensor, se público ou particular" (STJ - REsp 

679198/PR - Terceira Turma - Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito - 

j. 21/11/2006 - DJU 16/04/2007, p. 184).

“APELAÇÃO CRIMINAL  CONDENAÇÃO 

POR ROUBO MAJORADO POR EMPREGO DE ARMA DE FOGO  

CONCURSO FORMAL PENA REDUZIDA  PORTE ILEGAL DE ARMA 

 APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO  PENA INFERIOR A 

08 ANOS  REGIME INICIAL SEMIABERTO  CONCESSÃO DOS 

BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA  RECURSO PROVIDO. (...) 

Concede-se o direito à justiça gratuita ao recorrente, pois a afirmação de 

seu patrono que é pobre na forma da lei coaduna-se com os elementos dos 
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autos.” (Apelação Criminal - Reclusão - N. 2008.020946-8 - Campo 

Grande  Relator Des. Carlos Eduardo Contar - Relator Designado - Des. 

Manoel Mendes Carli - Julgamento: 09/11/2009 - Órgão Julgador: 2ª 

Turma Criminal - Publicação: 19/11/2009 - Nº Diário: 2089).

 

Dessa forma, concede-se o benefício da justiça 

gratuita, isentando o apelante das custas e despesas processuais, visto que o 

mesmo não é provido de meios suficientes para arcar com o ônus 

processual.

3  Ante o exposto, acompanho o voto do Relator, 

no entanto, isento-o das custas processuais.

                                              PAULO ANTONIO ROSSI                                

                                                             Revisor
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