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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 

0001095-33.2015.8.26.0360, da Comarca de Mococa, em que é apelante JOSÉ 

ANDRÉ BENEDITO THEODORO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de 

Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: " Corrigiram erro material para 

constar tratar-se de pena de reclusão e negaram provimento ao recurso 

defensivo, mantendo, na íntegra, a r. sentença monocrática. V.U.", de 

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

O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores 

SÉRGIO COELHO (Presidente), COSTABILE E SOLIMENE E AMARO THOMÉ.

São Paulo, 7 de dezembro de 2017.

SÉRGIO COELHO
RELATOR

  Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº 35934

APELAÇÃO Nº 0001095-33.2015.8.26.0360

COMARCA: MOCOCA  1ª VARA

APELANTE: JOSÉ ANDRÉ BENEDITO THEODORO

APELADO:  MINISTÉRIO PÚBLICO

 

Apelação. Violação de direito autoral. Apreensão de 

mídias falsificadas. Pleito de absolvição. 

Impossibilidade. Conjunto probatório robusto, suficiente 

para sustentar o decreto condenatório. Prova pericial 

apta a comprovar as falsificações. Conduta voltada à 

obtenção de lucro. Pena e regime prisional bem 

justificados e que não comportam modificação. 

Correção de erro material. Pena de reclusão e não de 

detenção. Recurso defensivo não provido. Com correção. 

Pela r. sentença de fls. 120/124, cujo relatório fica adotado, 

JOSÉ ANDRÉ BENEDITO THEODORO foi condenado à pena de 

02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de 

detenção, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 12 (doze) 

dias-multa, no piso mínimo, por infração ao disposto no artigo 184, 

§ 2º, do Código Penal. 

Não se conformando, apela a defesa em busca da absolvição 

por não haver prova de que as mídias estavam expostas à venda, 

além de entender atípica a conduta. Subsidiariamente, pede a 

fixação do regime inicial aberto (fls. 148/158).

O recurso foi regularmente processado, com contrarrazões 
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(fls. 170/177), manifestando-se a douta Procuradoria Geral de 

Justiça pelo não provimento do apelo, com a observação de que 

deve ser alterada a modalidade da pena para reclusão (fls. 

181/193).

Este é o relatório.

Não obstante o dedicado esforço da combativa defesa, a r. 

sentença examinou corretamente a prova e decidiu acertadamente 

ao reconhecer a responsabilidade penal do réu pelo crime descrito 

na denúncia.

Com efeito, ficou seguramente comprovado que no dia 19 de 

novembro de 2014, na hora e local indicados na denúncia, José 

André Benedito Theodoro tinha em depósito e expunha à venda, 

340 DVDs de jogos, reproduzidos com violação de direito autoral, 

com intuito de lucro direto.

Segundo o apurado, policiais civis realizavam operação 

rotineira, quando ingressaram no estabelecimento comercial do 

réu, onde localizaram as mídias contrafeitas.

Assim resumidos os fatos, importa assinalar que o acusado, 

na fase policial, confirmou a propriedade dos DVDs apreendidos, 

todavia negou que eles estivessem a venda ou expostos, mas, sim, 

dentro de uma caixa, no interior de uma bolsa e dentro de uma 

gaveta. Afirmou que os DVDs eram de sua coleção particular e não 

pretendia comercializá-los (fls. 27). Em Juízo, esclareceu que 
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sequer estava no local no momento da ação policial, reiterando que 

as mídias apreendidas não estavam expostas à venda, mas, sim, 

guardadas em uma bolsa (fls. 62). 

A prova amealhada, todavia, é amplamente desfavorável ao 

apelante.

De fato, as declarações prestadas pelos policiais civis (fls. 

15, 23, 61,63/mídia, 96 e 97/mídia), acrescidas do boletim de 

ocorrência (fls. 03/04), auto de exibição e apreensão (fls. 05) e 

laudo pericial (fls. 08/12) não deixam dúvida de que os fatos 

ocorreram exatamente conforme descreve a denúncia, servindo 

como prova cabal da materialidade delitiva e também se 

constituindo em importantes elementos de prova para a definição 

da autoria e formação do juízo de culpabilidade.

Registre-se que o policial civil Carlos Eduardo declarou que 

participava de uma operação e, ao vistoriar o estabelecimento 

“Game Play”, localizou 340 mídias sobre o balcão, expostas à venda 

e, aparentemente, “piratas”. Ressaltou que o réu estava no local e, 

informalmente, confirmou que iria comercializá-las.

O policial civil Samir Sâmara corroborou as palavras do 

colega, dizendo que, ao entrar no estabelecimento comercial do 

réu, avistou muitos DVDs e CDs que aparentavam ser falsificados, 

motivo pelo qual foram apreendidos. 

Anote-se que não há razão para se duvidar das palavras dos 
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policiais, que merecem total credibilidade. A presunção juris 

tantum de que agiram escorreitamente no exercício de suas 

funções não ficou sequer arranhada. Ademais, a jurisprudência 

dominante tem se inclinado para admitir que os testemunhos de 

policiais, quanto aos atos de diligência, prisão e apreensão, devem 

merecer credibilidade desde que não evidenciada a má-fé ou abuso 

de poder por parte dos agentes do Poder Público, o que não se 

verifica na hipótese dos autos, tanto assim que nada se comprovou 

a respeito.

Nessa conjuntura, é bem de ver que o desfecho 

condenatório pelo crime em questão era mesmo de rigor, como 

restou demonstrado pela prova pericial, que concluiu que se 

tratava de produtos contrafeitos (fls. 11), e pela prova oral, 

uníssona no sentido de que as mídias falsificadas estavam 

expostas á venda, não havendo que se falar em absolvição por não 

haver prova da existência do fato, por não existir prova de ter o réu 

concorrido para a infração penal ou por insuficiência probatória.

Realmente, tratando-se de crime classificado como formal, 

para a caracterização da conduta basta a simples ocorrência da 

violação, que pode dar-se de variadas formas, dentre elas, vender, 

expor à venda, independentemente do resultado naturalístico, ou 

seja, perda patrimonial.

Forçoso mencionar, nesse passo, que a “pirataria” afeta não 

somente os direitos autorais sobre o conteúdo gravado, mas 

também o direito intelectual sobre a fabricação do próprio CD ou 
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DVD, sem contar que o produto falsificado lesa o consumidor por 

não estar no padrão de qualidade determinado pela legislação do 

país.

Nem se deve esquecer, também, que há por trás da 

“pirataria” diversas organizações criminosas que se comunicam 

mutuamente e que se vinculam, clandestinamente, a outras 

manifestações do crime organizado, formando uma imensa rede de 

ilegalidade voltada para a prática de infrações penais, tais como 

contrabando, falsificação, sonegação, etc. Atente-se, ainda, que a 

pirataria prejudica os cantores, músicos, produtores de filmes, 

artistas, etc., o comércio legal que paga impostos, o Estado que 

deixa de arrecadar impostos e, por fim, o consumidor que adquire 

produto de qualidade inferior.

Registre-se, ainda, que a tolerância social à comercialização 

de CD's ou DVD's “piratas” não pode legitimar a conduta do 

apelante, que é típica, encontrando-se o comportamento por ele 

perpetrado previsto como crime em lei penal vigente. 

Descabida, ainda, a aplicação do princípio in dubio pro reo, 

uma vez que, como já explicitado, as provas são robustas e 

harmônicas no sentido de que o apelante praticou o delito pelo 

qual se viu condenado.

Impunha-se, assim, o decreto condenatório, tal como foi 

lançado.
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Passo à análise da pena.

A básica foi mantida no mínimo legal e, ante a reincidência 

específica (fls. 06 e 09 do apenso), incidiu o aumento de 1/5 (um 

quinto) na segunda etapa do cálculo, alcançando 02 (dois) anos, 04 

(quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias, e 12 (doze) dias-multa, no 

piso mínimo.

Nesse aspecto, corrijo erro material para estabelecer que a 

pena privativa de liberdade é de reclusão, e não detenção, como 

equivocadamente constou do decreto condenatório.

Por fim, mantenho o regime inicial semiaberto, como 

determinado no decisum, tendo em vista a reincidência do réu, que 

por ser especifica, impede a substituição da pena corpórea, nos 

termos do artigo 44, § 3º, “in fine”, do CP. Ressalto, outrossim, que 

o réu ostenta outra condenação definitiva e também pelo mesmo 

crime (fls. 12/13 do apenso), a qual, por ser posterior aos fatos, 

não surtiu efeito nas penas, mas confere ao julgador subsídios 

para aferir que possui personalidade voltada à criminalidade.

Ante o exposto, corrijo erro material para constar tratar-se 

de pena de reclusão e nego provimento ao recurso defensivo, 

mantendo, na íntegra, a r. sentença monocrática. 

SÉRGIO COELHO
             Relator
  (assinatura eletrônica)
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