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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0002416-
92.2016.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante MINISTÉRIO PÚBLICO 
DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada DANIELE TASSINARI RIBEIRO.

ACORDAM, em 15ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso ministerial para 
condenar Daniele Tassinari Ribeiro como incursa no artigo 184, §§ 1º e 2º, do Código 
Penal, ao cumprimento de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto - substituída por 
duas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação 
pecuniária de 01 (um) salário mínimo - e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor 
unitário mínimo. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores POÇAS 
LEITÃO (Presidente sem voto), ENCINAS MANFRÉ E RICARDO SALE JÚNIOR.

São Paulo, 7 de dezembro de 2017

GILBERTO FERREIRA DA CRUZ

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação Criminal nº 0002416-92.2016.8.26.0320 - Processo Digital
1ª Vara Criminal da Comarca de Limeira  Controle: 268/2016
Apelante: Ministério Público
Apelada: Daniele Tassinari Ribeiro
Magistrado sentenciante: Dr. Rogério Danna Chaib

Voto nº 3647

VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS  Configuração. 
Materialidade e autoria demonstradas. Prova segura  
Identificação dos titulares dos direitos violados. Irrelevância  
Análise de todas as mídias apreendidas. Desnecessidade  
Atipicidade da conduta em decorrência da aplicação dos 
princípios da adequação social ou insignificância. 
Inviabilidade  Condenação que se impõe.
PENAS E REGIME PRISIONAL  Penas nos mínimos  
Substituição da pena privativa de liberdade por duas 
restritivas de diretos  Regime aberto, para o caso de 
conversão  Apelo ministerial provido para condenar a ré nos 
termos da denúncia. 

Trata-se de recurso de apelação contra a r. sentença de 

fls. 70/73, cujo relatório se adota, que julgou improcedente a ação penal e 

absolveu Daniele Tassinari Ribeiro do crime do artigo 184, § 2º, do Código 

Penal, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. 

Inconformado, o Ministério Público recorre objetivando 1) a 

condenação nos termos da denúncia diante da suficiência de provas; 2) a 

elevação das penas na segunda etapa do artigo 68 do CP em coeficiente 

superior a 1/6 por força da reincidência específica; e, por fim, 3) a fixação do 

regime inicial semiaberto 4) a negativa de substituição por restritivas de direito 

(fls. 84/87).

O recurso foi regularmente processado e contrariado (fls. 

96/100).

A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo 

provimento do apelo (fls. 108/112).

É o relatório.
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O recurso merece provimento.

Narra a denúncia que Daniele Tassinari Ribeiro, no dia 

02 de fevereiro de 2016, por volta das 14h30, na rua Francisco Jacinto Paes, 

nº 54, Jardim Olga Veroni, na cidade e comarca de Limeira, tinha em depósito, 

com o intuito de lucro direto ou indireto, 4.000 (quatro mil) videofonogramas de 

títulos diversos, reproduzidos com violação de direito autoral.

A materialidade está consubstanciada na prisão em 

flagrante (fls. 02/06), boletim de ocorrência (fls. 18/19), auto de exibição e 

apreensão (fl. 20) e, principalmente, no laudo pericial de fls. 27/29, de acordo 

com o qual as mídias apreendidas não eram autênticas.

A autoria, igualmente, é inconteste.

Daniele admitiu guardar o material a pedido de um amigo 

o qual o retiraria da sua residência com brevidade. Enfatizou não pretender 

comercializá-lo (mídia).

A versão da apelada não se sustenta.

Os investigadores Bruno e Anderson Adriano, ouvidos sob 

o crivo do contraditório, relataram que inúmeras denúncias anônimas 

apontavam o envolvimento de Daniele com o contrabando e falsificação de 

mídias digitais; com base nessa realidade obtiveram mandado judicial de 

busca e apreensão à sua residência. Cumpriram-no na ocasião dos fatos e 

apreenderam as mídias dentro de uma van estacionada no terreno ao lado da 

residência. Bruno explicou que a princípio Daniele negou a propriedade das 

mídias, as quais pertenceriam a um amigo; depois acabou por confessar a 

intenção de comercializá-las. Anderson Adriano ressaltou a conexão física 

entre o terreno no qual estava estacionada a van e o da residência da apelada 

que confessou a intenção de comercializar as mídias (mídia).

Está pacificado na jurisprudência que a condição de 

policial  seja militar ou civil, municipal, estadual ou federal  por si só, não 
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invalida os seus testemunhos, porquanto eles não estão impedidos de depor e 

se sujeitam a compromisso como outra testemunha qualquer.

Nesse sentido:

Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de 

policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado 

constitui meio de prova idôneo a embasar o édito 

condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no 

âmbito do devido processo legal. (HC 146.381/SP, Relator 

Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 17.06.10, 

DJe 09.08.10).

Importante salientar que a ilegitimidade das mídias foi 

constatada pelo confronto destas com exemplares autênticos, de forma que 

caberia à ré, in casu, comprovar que possuía autorização dos detentores dos 

direitos autorais  e dos que lhe são conexos  para comercializá-las. 

Aliás, prescindível se mostra a análise de todas as mídias 

apreendidas em poder da ré (4.000, cf. documento de fls. 27/29) para a 

demonstração da materialidade delitiva, sendo suficiente a conclusão a que 

chegaram os peritos:

Embora não tenha sido possível realizar comparações com 

os originais, pode o perito relator constatar que todos os 

DVDs descritos são falsos. Tal assertiva baseia-se nas 

irregularidades observadas nas peças, especialmente na 

ausência de estojos, rótulos, marcas, códigos de barras, 

faixas metálicas, símbolos e numerações gravadas em 

baixo relevo nas regiões centrais das superfícies gravadas 

(partes inferiores dos discos), evidências inequívocas da 

falsidade.

Confira-se julgado desta Colenda Câmara:

APELAÇÃO CRIMINAL - Violação de direito autoral - 
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Perícia realizada por amostragem - Possibilidade - Autoria 

e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - 

Prova robusta a admitir a condenação do recorrente - 

Nega-se provimento ao recurso. (Apelação Criminal nº 

0007252-83.2011, Comarca de Poá/SP, Rel. Des. Ricardo 

Sale Júnior, julgado em 9 de abril de 2015). 

Nessa esteira também caminha a jurisprudência do 

Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

Súmula nº 574 do 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 

representam.

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. 

VIOLAÇÃO A DIREITO AUTORAL. PERÍCIA POR 

AMOSTRAGEM E EM ELEMENTOS EXTERNOS. 

VALIDADE. 1. O reconhecimento da validade da prova 

pericial não implica em exame aprofundado de provas, 

vedado em especial, a teor da Súm. 7/STJ, mas tão 

somente interpreta as regras atinentes à apuração dos 

crimes contra a propriedade imaterial - art. 530 do CPP e 

art. 184 do CP. 2. A lei autorizou menores formalidades 

para atestar a falsidade da mercadoria, não sendo 

razoável exigir minúcias exageradas no laudo pericial, 

como a catalogação de centenas ou milhares de CD's e 

DVD's, indicação de cada título e autor da obra apreendida 

e contrafeita, sendo válida, ainda, a perícia realizada nas 

características externas do material apreendido. 
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Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega 

provimento. (AgRg no REsp n.º 1469677/MG 

2014/0185046-7, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, julgado em 

04/09/2014,  SEXTA TURMA, publicado em DJe 

19/09/2014).

Consigne-se a inviabilidade do princípio da adequação 

social ao presente caso. Acerca do tema, o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, na Súmula nº 502, já sedimentou o entendimento segundo o qual, 

“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”.

É o que dita o Pretório Excelso:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO 

ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS 

(CRFB, 102, II, a). CRIME DE VIOLAÇÃO DE DIREITO 

AUTORAL (CP, ART. 184, § 2º). VENDA DE CD'S E 

DVD'S "PIRATAS". ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA 

CONDUTA POR FORÇA DOS PRINCÍPIOS DA 

INSIGNIFICÂNCIA E DA ADEQUAÇÃO SOCIAL. 

IMPROCEDÊNCIA DA TESE DEFENSIVA. NORMA 

INCRIMINADORA EM PLENA VIGÊNCIA. RECURSO 

ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. 1. Os princípios da 

insignificância penal e da adequação social reclamam 

aplicação criteriosa, a fim de evitar que sua adoção 

indiscriminada acabe por incentivar a prática de delitos 

patrimoniais, fragilizando a tutela penal de bens jurídicos 

relevantes para vida em sociedade. 2. O impacto 

econômico da violação ao direito autoral mede-se pelo 

valor que os detentores das obras deixam de receber ao 

sofrer com a “pirataria”, e não pelo montante que os 
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falsificadores obtêm com a sua atuação imoral e ilegal. 3. 

A prática da contrafação não pode ser considerada 

socialmente tolerável haja vista os enormes prejuízos 

causados à indústria fonográfica nacional, aos 

comerciantes regularmente estabelecidos e ao Fisco pela 

burla do pagamento de impostos. 4. In casu, a conduta da 

recorrente amolda-se perfeitamente ao tipo de injusto 

previsto no art. 184, § 2º, do Código Penal, uma vez foi 

identificada comercializando mercadoria pirateada (100 

CD's e 20 DVD's de diversos artistas, cujas obras haviam 

sido reproduzidas em desconformidade com a legislação). 

5. Recurso ordinário em habeas corpus não provido (STF - 

RHC: 115986 ES, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de 

Julgamento: 25/06/2013,  Primeira Turma, Data de 

Publicação: DJe-160 DIVULG 15-08-2013 PUBLIC 

16-08-2013). 

Tampouco crível a absolvição por atipicidade da conduta 

com fundamento no princípio da insignificância. A uma porque a vultosa 

quantidade de cópias ilegais de obras artísticas apreendidas com o apelante 

para fins de comércio (4.000 DVDs) geram prejuízos concretos à indústria 

fonográfica e aos comerciantes legitimamente constituídos, não se olvidando à 

flagrante afronta ao fisco pelo não pagamento dos respectivos impostos. A 

duas, porque a aplicação deste, com a reiterada absolvição de agentes 

autores de pequenas violações de direito autoral, acaba por estimular a prática 

de crimes dessa natureza, além de acarretar descrença na legislação penal, 

na medida em que gera um sentimento generalizado de impunidade, 

simplesmente porque patrimônio vilipendiado e a boa-fé da vítima têm pouco 

valor (TJSP  15ª Câmara Criminal, Rel. Des. Encinas Manfré, j. 09.02.2017; 

15ª Câmara Criminal, Rel. Des. Camargo Aranha Filho, j. 15.12.2016).

Nesse passo: 

STF  HC nº 108056/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j. 
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14.02.2012, Dje 07.03.2012: 1. O princípio da 

insignificância incide quando presentes, cumulativamente, 

as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade 

da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social 

da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do 

comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica 

provocada.

STJ - HC nº 193210/RS, 6ª Turma, Rel. Min. Sebastião 

Reis Júnior, j. 06.10.2011, Dje 09.11.2011 ; HC Nº 

192628/RS, 5ª Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 12.04.2011, 

Dje 11.05.2011:  II. A verificação da lesividade mínima da 

conduta, apta a torná-la atípica, deve levar em 

consideração a importância do objeto material subtraído, a 

condição econômica do sujeito passivo, assim como as 

circunstâncias e o resultado do crime, a fim de se 

determinar se houve ou não relevante lesão ao bem 

jurídico tutelado. III. Hipótese em que as circunstâncias do 

crime em questão demonstram a relevância penal da 

conduta, pois não obstante o bem jurídico de fato ostente 

pequeno valor econômico, o paciente evidencia 

comportamento voltado a práticas delitivas. IV. Embora as 

circunstâncias de caráter pessoal, tais como a reincidência 

e maus antecedentes não devam impedir a aplicação do 

princípio da insignificância, pois este está diretamente 

ligado ao bem jurídico tutelado, no presente caso deve 

restar ressaltado que o paciente faz do crime seu meio de 

vida ; HC nº 318989/RS, Quinta Turma, Rel. Ministro 

Ribeiro Dantas, J. 15.10.2015, DJe 21.10.2015.

Destarte, comprovadas a materialidade e a autoria, de 

rigor a condenação da apelada pelo crime do artigo 184, § 2º, do Código 

Penal.
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Passa-se à dosimetria das penas.

As bases ficam assentadas nos mínimos legais e, à 

míngua de modificadoras nas fases subsequentes  inexiste nos autos 

qualquer certidão de antecedente apta a configurar reincidência  tornaram-se 

definitivas em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, a 

pena privativa de liberdade fica substituída por duas restritivas de direito 

consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária 

de 01 (um) salário mínimo destinado a entidades assistenciais; estabelecido o 

regime aberto para o caso de conversão.

Ex positis, dá-se provimento ao recurso ministerial para 

condenar Daniele Tassinari Ribeiro como incursa no artigo 184, §§ 1º e 2º, do 

Código Penal, ao cumprimento de 02 (dois) anos de reclusão, em regime 

aberto  substituída por duas restritivas de direitos consistentes em prestação 

de serviços à comunidade e prestação pecuniária de 01 (um) salário mínimo  

e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo.

GILBERTO FERREIRA DA CRUZ

Relator 
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