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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0002001-21.2013.8.26.0060, da Comarca de Auriflama, em que é apelante JOSÉ 
SILVA DE ALMEIDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO 
PAULO.

ACORDAM, em 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. 
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIS 
SOARES DE MELLO (Presidente sem voto), IVAN SARTORI E CAMILO 
LÉLLIS.

São Paulo, 12 de dezembro de 2017.

IVANA DAVID

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 0002001-21.2013.8.26.0060

Apelante: José Silva de Almeida 
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Auriflama
Voto nº 12254

EMENTA: SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO 
DE VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL (ART. 184, § 2º 
DO CP)  APELO DEFENSIVO FUNDADO NA 
INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO E EM 
ALEGADA CARACTERIZAÇÃO DO ERRO DE TIPO 
PARA BUSCAR A ABSOLVIÇÃO.
DESCABIMENTO  MATERIALIDADE E AUTORIA BEM 
DEMONSTRADAS  PERÍCIA CONCLUSIVA SOBRE A 
OCORRÊNCIA DE CONTRAFAÇÃO, EVIDENCIADA 
PELOS ASPECTOS EXTERNOS DOS SUPORTES 
MATERIAIS DAS OBRAS INTELECTUAIS  
PRECEDENTES  CONFISSÃO DO RÉU 
CORROBORADA POR DEPOIMENTO INSUSPEITOS DE 
AGENTE POLICIAL  CONDENAÇÃO MANTIDA, NÃO 
SE ADMITINDO ARGUMENTAR COM A ATIPICIDADE 
DO FATO E NÃO SE VISLUMBRANDO EXCLUDENTE  
ERRO DE TIPO NÃO CARACTERIZADO  MERA 
REITERAÇÃO DA PRÁTICA INCRIMINADA NÃO TEM O 
CONDÃO DE RESTRINGIR A APLICAÇÃO DE NORMAS 
PENAIS INCRIMINADORAS  CONDENAÇÃO MANTIDA 

 DOSAGEM DAS PENAS QUE SE AFIGURA CORRETA 
E NÃO MERECE REPAROS  RECURSO DESPROVIDO.

Ao relatório da r. sentença (fls. 188/190) prolatada 

pelo MM Juiz de Direito Dr. Alexandre Yuri Kiataqui, que fica fazendo 

parte integrante deste, acrescenta-se que o réu JOSÉ DA SILVA DE 

ALMEIDA foi condenado, por incurso no artigo 184, § 2º, do Código 

Penal, às penas de 2 (dois) anos de reclusão, no regime inicial aberto, 

mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída a reprimenda 

corporal por restritivas de direitos consubstanciadas em prestação de 

serviços à comunidade e prestação pecuniária de 1 (um) salário-mínimo.
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Apelou a Defesa, sustentando primeiramente a 

atipicidade da conduta em razão da inexistência do dolo específico do 

agente, que desconhecia a ilicitude do fato, apontado o “erro de tipo 

invencível”. Ressalta ainda a insuficiência da prova dos autos para uma 

condenação e, nessa conformidade, postula a absolvição com arrimo 

nos incisos III ou IV do artigo 386 do Código de Processo Penal (fls. 

217/218).

Bem processado o recurso, com oferta das 

contrarrazões (fls. 224/226), subiram os autos e a d. Procuradoria Geral 

de Justiça se manifestou pelo provimento (fls. 232/233), vindo 

conclusos a esta Relatora em 6 de setembro de 2017.

É o relatório.

Não merece reparos o julgado.

A acusação contra o réu, na hipótese, foi a de que 

na data de 6 de setembro de 2013, em local e horário descritos na 

denúncia, expunha ele à venda, com o intuito de lucro, 316 (trezentos e 

dezesseis) CD's e 471 (quatrocentos e setenta e um) DVD's de títulos e 

gêneros diversos, reproduzidos com violação de direitos de autor, 

intérprete e produtor das respectivas obras fonográficas e 

cinematográficas, sem a devida autorização dos titulares.

A materialidade é inequívoca, como se vê do termo 

circunstanciado e do auto de exibição e apreensão (fls. 6/8), bem como 

do laudo pericial de fls. 19/23, a atestar a falta de autenticidade das 

mídias digitais, sem olvidar o inteiro teor da prova oral colhida nas duas 
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fases do processo.

Com o registro desde logo de que nem se poderia 

impugnar a verificação pericial por amostragem, lícita e suficiente 

(Apelação nº 0291541-87.2010.8.26.0000, rel. Luís Soares de Mello, j. 

em 15.2.2011; Apelação nº 0012097-14.2010.8.26.0606, rel. Edison 

Brandão, j. em 25.2.2014). E a conclusão dos peritos foi a de que todas 

as mídias apreendidas apresentavam informes incorretos, com encartes 

de péssima qualidade de impressão e ausência de números de catálogo, 

de códigos de barra e de códigos IFPI ou de fabricação, restando 

caracterizados os elementos indicativos da contrafação referentes a 

aspectos externos dos suportes materiais das obras intelectuais. 

Tais elementos, como vem se orientando a 

jurisprudência, bastam para caracterizar a materialidade (AgReg no 

REsp nº 1.435.938/RS, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 

5.11.2015), valendo ainda trazer à colação:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO 

AUTORAL. CONFIGURAÇÃO. IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA FÍSICA OU 

JURÍDICA QUE TEVE O DIREITO VIOLADO. DESNECESSIDADE. 

PERÍCIA POR AMOSTRAGEM. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL 

NÃO PROVIDO.

1. A violação do direito autoral ultrapassa a esfera 

individual, oferecendo riscos para toda a sociedade. Assim, não é necessária, 

conforme pretende o agravante, para a caracterização do ilícito penal, a 

individualização do detentor do direito autoral violado - basta que seja 

comprovada a falsificação do CD ou do DVD apreendido.

2. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de 
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que a materialidade do delito previsto no art. 184, § 2º, do Código Penal pode ser 

comprovada mediante perícia por amostragem no material apreendido, uma vez 

que a simples análise de seu aspecto externo já permite identificar a falsidade, 

além de não ser necessária, para sua configuração, a identificação dos titulares 

dos direitos autorais.

3. Agravo regimental não provido” (AgReg no REsp nº 

1.525.230/MG, rel. Min. 

Rogério Schietti Cruz, j. em 15.10.2015).

Já pacificado tal entendimento (AgReg no REsp nº 

399.130/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, j. em 13.10.2015; AgReg no ED 

no AREsp nº 62.072/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. em 21.9.2016), 

inclusive na Corte Suprema (HC nº 125.345/MG, rel. Minª Rosa Weber, 

j. em 24.2.2015), editada recentemente a Súmula 574, do e. Superior 

Tribunal de Justiça, assim redigida:

“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.”

De resto, como já se decidiu nesta e. Corte 

Estadual, a manifestação do perito no sentido de que todo o material 

apreendido é contrafeito deixou patente, por si só, a violação do direito 

autoral, ainda que não estejam especificados, um a um, os autores 

envolvidos, nem sendo crível que o apelante fosse devidamente 

autorizado por todos os respectivos autores de cada uma das obras 

reproduzidas (Apelação nº 0060453-30.2010.8.26.0577, rel. Silmar 

Fernandes, j. em 9.10.2014).
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Tanto na fase do inquérito como em juízo, sob o 

contraditório, o réu admitiu a prática do delito, confirmando que se 

dirigia até outra cidade para comprar as mídias reproduzidas sem 

autorização de pessoa desconhecida, vendendo-as para complementar 

sua renda embora tivesse conhecimento da ilegalidade.

Não fosse o bastante, o agente da lei Adriano Silva, 

na audiência, confirmou a narrativa acusatória e disse ter apreendido 

inúmeras mídias “piratas” na posse do réu, em local no qual existia uma 

“feira” onde se vendiam produtos sem nota fiscal.

Se assim foi, a prova dos autos não se pode ver 

como insuficiente, evidenciado pela reiteração o dolo da conduta, 

inequivocamente revestida de ilicitude, pois o fato aqui retratado não é 

nem nunca foi atípico, no entender da legislação de vigência. E nem se 

viu no caso demonstração de impossibilidade do exercício de atividade 

lícita, inadmissível ainda argumentar com alguma adequação social 

da conduta ou com a falta de ciência do seu caráter ilícito, porque a 

lei presume-se seja de conhecimento de todos (Apel. nº 

0104444-46.2007.8.26.0000, rel. Oliveira Passos, j. em 3.2.2010).

Seria caso de isenção de pena se o réu incidisse em 

erro sobre a ilicitude do fato, desde que fosse inevitável, o que não é. 

Veja-se que o réu qualifica-se como “comerciante” (v. fl. 9), vale dizer, 

empresário, que não ignorava certamente a ampla divulgação nos meios 

de comunicação sobre os DVDs, CDs e quaisquer outros produtos 

“piratas”.

Acrescente-se por oportuno que se cuidou de crime 
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contra a propriedade imaterial, e os direitos autorais violados ostentam, 

sim, valor econômico, importando o desvalor da conduta do agente e 

sendo inegável o prejuízo a terceiros. Além disso, a mera reiteração da 

prática incriminada não tem o condão de restringir a aplicação de 

normas penais incriminadoras.

Como já decidiu a Corte Suprema, “a prática não 

pode ser considerada socialmente tolerável haja vista os expressivos 

prejuízos experimentados pela indústria fonográfica nacional, pelos 

comerciantes regularmente estabelecidos e pelo Fisco, fato ilícito que 

encerra a burla ao pagamento de impostos” (HC nº 98.898/SP, rel. 

Min. Ricardo Lewandowski, DJe 21.5.2010; RHC nº 120473/SP, rel. 

Minª Rosa Weber, j. em 18.2.2014).

Por tais e tantas razões, a sentença é de ser mantida, 

descabido o pleito absolutório e não se vislumbrando excludente de 

ilicitude, tampouco o alegado erro de tipo.

Relativamente à dosagem das reprimendas, vê-se 

que sem embargo da quantidade considerável de mídias apreendidas, a 

pena base ficou no mínimo  em 2 anos de reclusão além de multa.

A atenuante da confissão não poderia beneficiar 

mais ainda o réu, porque inexiste previsão legal da possibilidade de 

estipulação das penas abaixo do piso legal, e também diante de 

pacificada jurisprudência (Súmula 231 do STJ).

Ausentes causas de aumento ou redução, tornou-se 

definitiva a sanção penal, reputando-se como adequada para o alcance 

de suas finalidades.
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Considerando-se como preenchidos os requisitos 

legais (art. 44 do CP), deferiu-se a substituição da pena corporal por 

duas restritivas de direito  prestação de serviços à comunidade e outros 

10 dias-multa, estipulando-se o regime inicial mais brando  aberto, 

tudo sem irresignação ministerial.

Nada mais poderia almejar a Defesa.

Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao 

recurso.

IVANA DAVID

Relatora
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