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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0014179-37.2014.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante PEDRO 
EUGÊNIO VARANO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 14ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao apelo do 
acusado para absolvê-lo da imputação relativa ao delito tipificado no artigo 184, 
parágrafo 2º, do Código Penal com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de 
Processo Penal. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este 
acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
WALTER DA SILVA (Presidente) e HERMANN HERSCHANDER.

São Paulo, 7 de dezembro de 2017.

LAERTE MARRONE
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 0014179-37.2014.8.26.0037
Apelante: Pedro Eugênio Varano da Silva 
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Araraquara
Voto nº 7.095

Apelação. Crime de violação de direito autoral. 

Sentença condenatória (artigo 184, parágrafo 2º, do 

Código Penal). Recurso da defesa. Ressalvada a opinião 

do relator, a Câmara tem firme orientação no sentido 

de que a configuração do delito reclama a identificação 

das vítimas e demonstração da titularidade dos direitos 

autorais. Aplicação do princípio da colegialidade. 

Recurso provido para absolver o réu, nos termos do 

artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

1. A sentença, cujo relatório se adota, julgou 

procedente a ação para condenar PEDRO EUGÊNIO VARANO DA 

SILVA às penas de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e mais 

o pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário correspondente ao 

mínimo legal, como incurso no artigo 184, parágrafo 2º, do Código 

Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas 

restritivas de direito, consistentes em (i) prestação pecuniária no 

importe de 1 salário mínimo, em benefício de entidade pública ou 

privada com destinação social e (ii) prestação de serviços à 

comunidade, pelo mesmo prazo da pena corporal (fls. 219/220).
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Apelou a defesa buscando a absolvição por (a) 

insuficiência probatória; (b) atipicidade da conduta; (c) aplicação do 

princípio da insignificância; (d) adequação social; ou (e) 

reconhecimento do estado de necessidade (fls. 224/228).

Processado o recurso, a d. Procuradoria Geral 

de Justiça manifestou-se pelo improvimento (fls. 240/245).

É o relatório.

2. Vinga o reclamo.

3. Narra a denúncia que no dia 03 de outubro 

de 2014, o policial militar Valnei Lobo realizava patrulhamento de 

rotina pelo local dos fatos quando avistou o acusado em posse de vários 

Cds e DVDs aparentemente falsificados, decidindo abordá-lo. 

Encontrou em poder do réu 660 DVDs e 220 CDs.

Realizada perícia no material (fls. 13/19), por 

amostragem, foi constatada a violação de direito autoral, concluindo-se 

pela falsificação das mídias analisadas.

Entendo, na linha da jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça que a caracterização do delito de 

violação de direito autoral (artigo 184, parágrafo 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, 
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rel. Min. Rogério Schietti Cruz; AgRg no REsp nº 1.441.840, rel. 

Min. Moura Ribeiro; AgRg no REsp nº 409.388, rel. Min. Sebatião 

Reis Junior, entre outros). Perícia que, de resto, pode restringir-se às 

características externas do material apreendido (AgRg no Agravo em 

REsp nº 473.146, rel. Min. Nefi Cordeiro; AgRg no REsp nº 

1.359.458, rel. Min. Laurita Vaz; AgRg no AREsp nº 276.128, rel. 

Min. Walter de Almeida Guilherme).  Diretrizes que, de resto, 

acabaram sedimentadas na Súmula nº 574, da citada Corte.

Sucede que esta Câmara tem, a uma só voz, 

decidido que a configuração do delito reclama, para que fique 

demonstrada a violação do direito autoral  que constitui elementar das 

figuras típicas previstas no artigo 184, do Código Penal , a 

identificação das vítimas, titulares dos direitos malferidos, a fim de que 

se possa definir, de forma clara, o efetivo desrespeito ao direito do autor  

(cfr., por exemplo, Apelação nº 3002353-19.2013.8.26.0062, rel. Des. 

Hermann Herschander; Apelação nº 0009319-71.2010.8.26.0606, 

rel. Des. Fernando Torres Garcia). 

Neste passo, ressalvado meu ponto de vista, 

em atenção ao princípio da colegialidade (STF, Ag. Reg no RHC nº 

142.585, rel. Min. Celso de Mello), acompanho a orientação  que é 

pacífica, gize-se  da Câmara. 

Com efeito, não houve nos autos identificação 

precisa das vítimas, inclusive com demonstração da titularidade do 

direito autoral violado (fls. 13/19), as quais não foram sequer ouvidas.

Portanto, não há como condenar o réu.

4. Ante o exposto, dou provimento ao apelo 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação nº 0014179-37.2014.8.26.0037 -Voto nº 7095 5

do acusado para absolvê-lo da imputação relativa ao delito tipificado no 

artigo 184, parágrafo 2º, do Código Penal com fulcro no artigo 386, 

inciso VII, do Código de Processo Penal.

      LAERTE MARRONE

  Relator
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