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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0006450-80.2016.8.26.0136, da Comarca de Cerqueira César, em que é apelante 
HENRIQUE RODRIGUES BARBOSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 12ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento ao recurso de 
Henrique Rodrigues Barbosa para, reconhecido o concurso formal entre os crimes, 
reduzir as penas a 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-
multa, no piso, e substituir a sanção corporal por prestação de serviços à 
comunidade e multa de 10 (dez) diárias, no valor mínimo unitário, mantida a 
cumulativamente aplicada. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que 
integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO 
ROSSI (Presidente) e JOÃO MORENGHI.

São Paulo, 13 de dezembro de 2017. 

Vico Mañas
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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APELAÇÃO Nº 0006450-80.2016.8.26.0136

COMARCA: CERQUEIRA CÉSAR

VOTO Nº 36.038

1. Violação de direito autoral  Alegações de atipicidade da 
conduta por insignificância e erro de proibição  Nova 
compreensão, consentânea à firmada pelo E. STJ nas 
Súmulas 502 e 574  Suficiência de provas  Condenação.

2. Corrupção de menores  Comprovação da comparsaria 
com adolescente  Crime formal  Súmula 500 do STJ.

3. Concurso formal  Configuração  Dois delitos  
Aumento de 1/6.

4. Pena substitutiva  Delegação da escolha para o juízo da 
execução  Supressão de instância  Competência do juízo 
do conhecimento  Art. 59, IV, do Código Penal  
Estipulação de prestação de serviços à comunidade e multa, 
ante a omissão.

Henrique Rodrigues Barbosa foi condenado pela MMª. 

Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Cerqueira César a 03 (três) 

anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) 

dias-multa, no valor mínimo unitário, substituída a corporal por duas penas 

restritivas de direitos, como incurso nos arts. 184, § 2º, do Código Penal, e 

244-B, da Lei nº 8.069/90, na forma do art. 69 do primeiro diploma legal.

Inconformado, busca a absolvição, sustentando 

insuficiência probatória quanto à corrupção de menores e erro sobre a 

ilicitude do fato ou atipicidade por insignificância penal da conduta no que 

tange à violação de direito autoral. Subsidiariamente, postula a redução 

das penas pela atenuante da confissão espontânea.

Oferecidas as contrarrazões (fls. 139/145), a D. 

Procuradoria de Justiça opina pelo não provimento do recurso.
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É o relatório.

O apelante foi condenado porque, em 26 de março de 

2016, acompanhado do adolescente João Pedro Alves Martins, expôs à 

venda, com intuito de lucro, 1647 (mil seiscentas e quarenta e sete) cópias 

de DVDs e 220 (duzentas e vinte) de CDs, todas reproduzidas com 

violação de direito autoral. 

Interrogado, o réu admitiu as imputações. Dedica-se à 

venda de bijuterias e artigos para celular e, embora não tivesse o costume 

de comercializar CDs e DVDs, decidiu fazê-lo nesta única vez. João Pedro 

o ajudava nos negócios. Adquiriu a mercadoria em São Paulo. 

Os policiais militares Evandro Caldeira e Alexandre de 

Oliveira Barros disseram ter recebido denúncia anônima sobre a venda de 

produtos contrafeitos no local. Seguiram para o endereço fornecido e 

viram o material exposto para comercialização. Quando chegaram, o 

adolescente cuidava dos produtos e contou que trabalhava para o tio.

Ouvido somente na fase inquisitiva, João Pedro afirmou 

que auxiliava o apelante na revenda de mercadorias (fl. 20).

O auto de fl. 32 refere apreensão das mídias. Amostra de 

125 DVDs de videofonogramas, 32 CDs e 58 DVDs de jogos foi submetida 

a exame pericial e apontada como contrafeita. Relacionados 28 títulos do 

material periciado (fls. 11/17). 

Este relator considera que, ausente indicação dos 

verdadeiros possuidores dos respectivos direitos autorais no laudo, como 

no caso, não haveria prova da materialidade do delito previsto no art. 184, 

§ 2º, do Código Penal.
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Necessário, no entanto, apreciar a matéria à luz da mais 

recente posição a respeito do C. Superior Tribunal de Justiça.

Em 12 de agosto de 2015, no julgamento dos Recursos 

Especiais nºs 1.456.239/MG e 1.485.832/MG, firmou-se entendimento 

unânime no sentido de que “é suficiente, para a comprovação da 

materialidade do delito previsto no art. 184, § 2º, do Código Penal, a 

perícia realizada, por amostragem, sobre os aspectos externos do material 

apreendido, sendo desnecessária a identificação dos titulares dos direitos 

autorais violados ou de quem os represente”. 

Consolidado tal entendimento na Súmula 574, aprovada 

em 22 de junho de 2016 pelo STJ.

Diante da prova produzida e da nova concepção adotada 

pela Corte Superior nos recursos e no enunciado citados, passando a 

admitir a perícia por amostragem para a comprovação da materialidade do 

delito e a desnecessidade da identificação dos titulares dos direitos 

autorais violados ou de quem os represente, a condenação era mesmo de 

rigor.

Com efeito, além de confesso, o apelante restou 

firmemente incriminado pela prova oral. O laudo de fls. 11/17 atesta a 

materialidade da infração, consignando que as peças avaliadas não são 

autênticas.

Igualmente inviável a absolvição sob a tese de 

insignificância da conduta. Sobre o assunto, o C. Superior Tribunal de 

Justiça já vinha decidindo que “a aceitação popular à contrafação de CDs 

e DVDs não imuniza seu autor contra as consequências penais da referida 

conduta, sendo vedada a aplicação dos princípios da insignificância e 

adequação social” (AgRg no REsp 60864/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis 



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação nº 0006450-80.2016.8.26.0136 5

Júnior, 6ª Turma, j. em 07/05/2013).

Não por outra razão, em outubro de 2013, a Corte 

pacificou a questão ao editar a Súmula 502: “presentes a materialidade e 

a autoria, afigura-se típica, em relação ao crime previsto no artigo 184, § 

2º, do CP, a conduta de expor à venda CDs e DVDs piratas”.

Ademais, ao contrário do sustentado pela defesa, nada 

indica que o recorrente ignorasse a proibição, tanto que sequer a alegou. 

As inúmeras campanhas de combate à pirataria e a popularidade dos 

diversos títulos de encartes arrolados às fls. 11/17 sugerem que inverídica 

a escusa.

Igualmente acertada a condenação por corrupção de 

menor, já que comprovado o envolvimento do adolescente pela prova oral. 

Com a edição da Súmula 500 pelo E. Superior Tribunal de 

Justiça, encerrada a discussão acerca da natureza do ilícito em questão. 

A Corte compreendeu que “a configuração do crime previsto no artigo 244-

B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva 

corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.

O documento de fl. 20, note-se, atesta a menoridade de 

João Pedro.

Estabelecidas as penas-base nos patamares mínimos.

Impõe-se, no entanto, a identificação do concurso formal 

entre os dois delitos. Verifica-se claramente a existência de única ação 

geradora de pluralidade de crimes. Impossível, nesta hipótese, 

argumentar que existiriam condutas distintas. A corrupção do menor se 

consubstancia no momento em que com ele se pratica a infração penal.
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Em consequência, adotado o respectivo aumento mínimo 

de 1/6 por se tratar de apenas dois delitos, a sanção corporal fica 

estabelecida em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, sem 

modificação da pecuniária, não cominada para o crime previsto na Lei nº 

8.069/90.

O equipamento prisional adotado já corresponde ao mais 

favorável.

Verifica-se, por fim, que a Juíza transferiu a definição das 

penas alternativas para o Juízo da Execução. Inadequado o 

procedimento, pois, com a supressão de instância, priva-se o acusado de 

plenamente exercer o direito de defesa. Afinal, poderia opor-se à opção 

tomada em grau de recurso, se desejasse. Não à toa, o art. 59, IV, do 

Código Penal determina que cabe ao juiz de conhecimento fazer a 

escolha.  

  

Ante a omissão, só resta aplicar a substituição mais 

favorável, ou seja, por prestação de serviços à comunidade e multa de 10 

(dez) diárias, no piso, compatível com a sanção corporal imposta, nos 

termos do art. 44, § 2º, do estatuto repressivo.

Frente ao exposto, dá-se parcial provimento ao recurso de 

Henrique Rodrigues Barbosa para, reconhecido o concurso formal entre 

os crimes, reduzir as penas a 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de 

reclusão e 10 (dez) dias-multa, no piso, e substituir a sanção corporal por 

prestação de serviços à comunidade e multa de 10 (dez) diárias, no valor 

mínimo unitário, mantida a cumulativamente aplicada.

VICO MAÑAS

Relator
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