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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 

0003356-62.2016.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante 

ISAQUE LOPES BARBOSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO 

PAULO.

ACORDAM, em 10ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça 

de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram parcial 

provimento ao recurso, para fixar o regime semiaberto e substituir a pena privativa de 

liberdade, vencido o Revisor, que absolvia e declara. Expeça-se alvará de soltura 

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

O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores NUEVO 

CAMPOS (Presidente) e RACHID VAZ DE ALMEIDA.

São Paulo, 23 de novembro de 2017.

FRANCISCO BRUNO

RELATOR

  Assinatura Eletrônica
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Apelação Criminal nº 0003356-62.2016 – Fernandópolis (digital)

Apelante: Isaque Lopes Barbosa

Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo

Relator Des. Francisco Bruno

Voto nº 26536

Violação de direito autoral. Cópias contrafeitas de CDs e 
DVDs apreendidas e examinadas. Autoria confessada. Não 
incidência da teoria da adequação social. Conduta 
socialmente inadequada. Situação aflitiva que não pode ser 
considerada atual, inevitável e de real seriedade, sem 
alternativa. Compensação da reincidência com a confissão. 
Pena privativa substituída por prestação pecuniária de um 
salário-mínimo. Regime semiaberto. Recurso parcialmente 
provido, com expedição de alvará de soltura clausulado.

Acrescenta-se ao relatório da r. sentença de fls. 148/153 que a 

ação penal foi julgada procedente, condenado o réu Isaque Lopes Barbosa  à 

pena de dois anos, oito meses e vinte dias de reclusão em regime semiaberto e 

pagamento de doze dias-multa, no piso legal, pela prática do crime previsto no 

art. 184, §2º, do Código Penal.

Apela o réu (fls. 154/9). Pede, em síntese, a absolvição sob o 

fundamento da adequação social da conduta ou a substituição da pena privativa 

por restritivas de direitos e regime aberto.
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O recurso foi regularmente processado, com contrarrazões (fls. 

164/5).

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo  

provimento (fls. 186/192).

É o relatório.

De acordo com a denúncia, no dia 28 de abril de 2016, por volta 

de 11h20, na Rua Brasil, 0, centro, comarca de Fernandópolis, isque Lopes 

Barbosa expôs à venda, com intuito de lucro direito, 619 cópias de fonogramas 

reproduzidos com violação de direitos autorais.

A materialidade está devidamente demonstrada pelo auto de 

exibição e apreensão de fls. 11, Boletim de ocorrência de fls. 7/10 e laudo  

pericial de fls. 12/16.

Deixo claro que, em princípio, não vejo, com o maior respeito 

pelas opiniões divergentes, necessidade de identificar todos os títulos postos à 

venda; basta, na verdade, um, comprovadamente falso, para demonstrar o 

delito.

Também não me parece que seja necessário a consulta dos 

titulares das obras cujo direito foi violado. O tipo penal é claro: vender, expor à 

venda, etc., obra intelectual ou fonograma reproduzido sem a expressa 

autorização dos titulares dos direitos ou de quem os represente. Ora, 

trata-se, a meu ver, de situação semelhante à de dirigir sem habilitação: 

compete a quem está sendo processado por esse crime provar que é habilitado, 

e não ao Ministério Público comprovar que ele não é. O autor de uma obra 

intelectual (um livro, um CD, um DVD, o que seja), em princípio, está protegido 

em seus direitos autorais; compete a quem a expõe à venda comprovar que o 

faz regularmente.

Os policiais civis Sidmar de Oliveira Neves e  Pedro Sanches 

Ventramelli confirmaram ter recebido informação de que o apelante vendia CDs 
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e DVDs piratas e, dirigindo-se ao local informado, localizaram o apelante, que 

confessou (mídia digital).

O réu é confesso. Afirmou que vendia DVDs piratas porque estava 

desempregado e já tinha sido condenado duas vezes pelo mesmo fato (fls. 34 e 

mídia digital).

Entendo não ser possível a aplicação do princípio da adequação 

social. O princípio invocado é aceitável sempre, indispensável às vezes, mas 

não se aplica, porém, a meu ver, a este caso. Trata-se, aqui, daqueles casos 

aceitos pela sociedade e que não colocam em risco algum valor protegido. Cabe 

aqui lembrar Welzel, citado por muitos como “o primeiro penalista a perceber a 

impossibilidade de considerar crime uma conduta aceita ou tolerada pela 

sociedade, mesmo que se enquadre em uma descrição típica”. Pois bem; 

ouçamos o próprio Welzel. Diz ele:

En la función de los tipos de presentar el “modelo” de la conducta 
prohibida se pone de manifiesto que las formas de conducta seleccionadas 
por ellos tienen, por una parte, un carácter social, es decir, están referidos 
a la vida social, pero, por otra parte, son precisamente inadecuadas a una 
vida social ordenada. En los tipos se hace patente la naturaleza social y al 
mismo tiempo histórica del Derecho Penal: señalan las formas de conducta 
que se apartan gravemente de los órdenes históricos de la vida social.1

Friso: condutas “inadequadas a uma vida social ordenada”. Pois 

bem: o desrespeito ao direito constitucional de propriedade; a evasão 

tributária; o evidente prejuízo causado a comerciantes que cumprem 

corretamente suas obrigações  podem tais condutas ser consideradas 

“adequadas”? A meu ver, claramente não.

Eventual justificativa das ações pelo desemprego, pela garantia do 

sustento da família, ou seja, pelo estado de necessidade, não pode ser 

confundida com carência ou mesmo penúria. É necessário que ao agente se 

defronte com situação aflitiva atual, inevitável e de real seriedade, de modo a 

não possuir alternativa que não a prática do fato típico proibido, o que não foi 

1 Derecho penal alemán, Santiago: Editorial Jurídica de Chile, 3.ª ed., 1987, pp. 83.
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demonstrado in casu.

A pena-base foi estabelecida no piso, dois anos de reclusão e 

pagamento de dez dias-multa. Em seguida, consideradas a reincidência e a 

confissão, a primeira prevaleceu, por se tratar de reincidente específico por 

duas vezes.

Convém ressaltar que discordo da assertiva de que a reincidência 

prepondera sobre a confissão espontânea. O que o art. 67 do Código Penal diz 

é, textualmente: “No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve 

aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, 

entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, 

da personalidade do agente e da reincidência”. Repito: circunstâncias 

preponderantes, dentre as quais estão, além da reincidência, as que resultam 

dos motivos determinantes do crime e da personalidade do agente. Ora, dentre 

estas está, indubitavelmente (além, por exemplo, da prevista na alínea b do art. 

65, III), a confissão espontânea, razão por que deveria esta compensar o 

aumento que seria devido pela reincidência. 

Assim, compensadas a agravante com a atenuante, a pena final é 

de dois anos de reclusão e pagamento de dez dias-multa, no piso legal. O 

regime semiaberto é adequado ao caso concreto, em razão da reincidência. No 

entanto, pela natureza e circunstâncias do delito, entendo ser cabível a 

substituição da pena corporal por prestação pecuniária de um salário-mínimo.

Pelo exposto, meu voto dá parcial provimento ao recurso, para 

fixar a pena em dois anos de reclusão em regime semiaberto e pagamento de 

dez dias-multa, substituída a pena corporal por prestação prestação pecuniária 

de um salário-mínimo, expedindo-se alvará de soltura clausulado.

FRANCISCO BRUNO
Relator
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Voto nº 42.559
Apelação nº 0003356-62.2016.8.26.0189
Comarca: Fernandópolis
Apelante: Isaque Lopes Barbosa 
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

Vistos.

Adoto o relatório do D. Relator Sorteado.

Divirjo, da douta maioria, quanto à manutenção 

da r. solução condenatória, pois, pelo meu voto, dou provimento ao apelo, 

para absolver o réu, com fulcro no art. 386, VII, do Cód. de Proc. Penal.

É certo que o recorrente foi surpreendido, por 

policiais civis, na posse de 619 (seiscentos e dezenove) cópias de 

fonogramas, de diversos títulos, que, aparentemente, foram reproduzidos 

com violação de direito autoral.

No entanto, não há prova suficiente quanto à 

materialidade delitiva do crime imputado ao réu, previsto no art. 184, § 2º, 

do Cód. Penal.

Importa considerar, neste aspecto, que o laudo 

pericial de fls. 12/16 limitou-se à verificação extrínseca do material 

apreendido.
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A perícia realizada, no presente caso, não 

analisou o conteúdo das mídias apreendidas, ou seja, não se constatou se, 

efetivamente, havia conteúdo gravado e qual seria, o que é imprescindível 

para a demonstração da materialidade delitiva.

A não verificação do conteúdo das mídias deixa 

dúvida quanto ao tipo de conteúdo ou mesmo à sua existência no material 

apreendido.

Há que se considerar, a propósito, que o bem 

jurídico penalmente tutelado é o direito autoral, bem como que o tipo penal 

previsto no § 2º do art. 184 do Cód. Penal diz respeito à original ou cópia 

de obra intelectual ou fonograma, de modo que embalagens, encartes e 

mídias sem conteúdo não se incluem no conceito de cópia de obra 

intelectual ou fonograma.

Portanto, a solução absolutória, por falta de 

prova, segundo o meu entendimento, é a que melhor se atende às 

circunstâncias do caso em tela.

Face ao exposto, pelo meu voto, que restou 

vencido, dá-se provimento ao apelo para absolver Isaque Lopes Barbosa da 

imputação de se achar incurso no art. 184, § 2º, do Cód. Penal, com 

fundamento no art. 386, VII, do Cód. de Proc. Penal.

NUEVO CAMPOS 

       Revisor - Voto Vencido
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Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes 

assinaturas digitais:

Pg. 

inici

al

Pg. 

final

Categoria Nome do assinante Confirmação

1 5 Acórdãos 

Eletrônicos

FRANCISCO JOSE GALVAO BRUNO 75C7B96

6 8 Declarações 

de Votos

WALDIR SEBASTIAO DE NUEVO CAMPOS 

JUNIOR

781C71F

Para conferir o original acesse o site: 
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo 
0003356-62.2016.8.26.0189 e o código de confirmação da tabela acima.


