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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0011378-11.2013.8.26.0191, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é apelante 
DIEGO ANOLASCO CORREA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 
SÃO PAULO.

ACORDAM, em 12ª Câmara Criminal Extraordinária 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 IVAN 
SARTORI (Presidente), WILLIAN CAMPOS E ALEX ZILENOVSKI.

São Paulo, 14 de dezembro de 2017

IVAN SARTORI

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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APELAÇÃO nº 0011378-11.2013.8.26.0191

Comarca: POÁ

Juízo de Origem: 1ª Vara Distrital de Ferraz de Vasconcelos

Juiz: Paulo Eduardo de Almeida Chaves Marsiglia

Órgão Julgador: Décima Segunda Câmara Criminal Extraordinária

Apelante: DIEGO ANOLASCO CORREA

Apelado:  MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

                                 VOTO DO RELATOR

Ementa: Apelação  Violação de direito autoral (art. 184, § 2º, 

do CP) – Autoria e materialidade bem comprovadas  Réu 

confesso, ademais  Dolo específico presente  Laudo pericial 

hábil a atestar a contrafação  Princípios da adequação social e 

da insignificância que não se aplicam à espécie  Ausência de 

previsão legal  Qualidade da contrafação irrelevante, uma vez 

que suficientemente capaz de lesar a propriedade imaterial  

Erro de proibição inocorrente  Responsabilidade criminal 

evidenciada nos autos  Penas, regime e substituição inalteradas 

 Recurso desprovido.

 

Ação penal em que incurso o réu no art. 184, § 2º, do 

Código Penal.

A r. sentença é de procedência, impostas as penas de 

02 anos de reclusão, regime aberto, e 10 dias-multa, diária no piso, 

substituída a corporal por duas restritivas de direitos, consistentes 

em prestação de serviços à comunidade e pecuniária no importe de 

um salário-mínimo.
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Apela o sentenciado, buscando a absolvição pela 

atipicidade da conduta, diante da adequação social e insignificância 

do bem jurídico tutelado, ou por ser a falsificação grosseira. Alega, 

ainda, desconhecimento da lei. Subsidiariamente, quer a 

desclassificação para a conduta do “caput” (fls. 190/8).

Contrariedade a fls. 205/6.

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da 

Dra. Ana Lúcia Menezes Vieira, é pelo desprovimento (fls. 211/5).

Recurso bem processado.

Os autos foram originariamente distribuídos à Eg. 13ª 

Câmara de Direito Criminal aos 05.08.2016 (fl. 210).

Ao depois, aos 27.09.2017, houve redistribuição a 

esta relatoria, por força da Resolução TJ n° 737/2016 e Ordem de 

Serviço 31/2017, desta Seção (fl. 218).

É o relatório, adotado, no mais, o de primeiro grau.

Colhe-se dos autos que, aos 16 de setembro de 2013, 

o acusado manteve em depósito e expôs a venda cópias de obras 

intelectuais e fonográficas, consistentes em 156 CD's e 1374 DVD's 

diversos, que teriam sido reproduzidos com violações a direitos 

autorais.

Segundo apurado, ele realizava o comércio das 

mídias na Av. Santos Dumont, defronte ao número 400, onde o 

material foi apreendido por policiais civis. Na ocasião, ele confessou 

a propriedade do material, esclarecendo que as adquiriu em São 

Paulo, para comercialização em Ferraz de Vasconcelos, não obstante 

tivesse conhecimento da falsidade (fls. 01/2-d).

Advieram a portaria inaugural (fl. 02), b.o. de fls. 

03/5, auto de exibição e apreensão de fl. 06 e laudo pericial de fls. 

33/5.
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E certa a autoria.

Em sede policial, Diego admitiu que “compra as 

mídias na feirinha da madrugada, na Barão de Duprat, em São Paulo, 

perto do mercado municipal. Não sabe informar quem lhe fornece, pois 

várias pessoas praticam a venda no local. Há aproximadamente um 

ano comercializa as mídias na feira” (fl. 11).

Ao ser interrogado em uma segunda oportunidade, 

ao azo do indiciamento, voltou a confessar que estava vendendo 

mídias piratas (fl. 16).

Em juízo, foi decretada sua revelia (fl. 143).

E o confesso extrajudicial acabou roborado em juízo, 

ratificadas que foram as declarações dos policiais civis oficiantes 

Ednaldo Costa de Lima e José Ferreira Barbosa, os quais narraram, 

de forma uníssona, como se deu a prisão do increpado e a apreensão 

das mídias piratas.

Asseveraram que realizavam operação no local, em 

cumprimento a determinação superior, quando se depararam com o 

increpado expondo as mercadorias ilícitas à venda, o qual disse que 

as comprava em São Paulo, para revender nesta cidade. O policial 

Ednaldo, falou, em juízo, não se recordar da justificação dada pelo 

apelante ou do número de mídias apreendidas (fls. 12/3  juízo; e 

mídia de fl. 138  pretório).

E não importam ligeiras discrepâncias acidentais 

entre os depoimentos ou esquecimentos, naturais que são na prova 

oral, sendo relevante que, no essencial, haja coerência, o que se 

verifica aqui.

Realmente, eventuais divergências secundárias não 

comprometem o teor probante, eis que de ser levado em conta o 

tempo transcorrido entre as oitivas policial (16.10.2013) e judicial 
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(23.09.2015), a par da grande quantidade de ocorrências das quais 

certamente os policiais participaram, nesse ínterim.

Não é, ainda, de suspeitar-se da narrativa dos 

agentes da lei, em inexistindo fator ao revés e prestando eles 

compromisso como qualquer testemunha.

Nessa senda, julgados da Instância Especial: HC's 

372.072, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 22.02.2017; 314.454/SC, Rel. 

Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 17.02.2017; AREsp 

1.013.235/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 

06.02.2017 e AgRg no AREsp 486621/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti 

Cruz, Sexta Turma, DJe 10.12.2014.

E, ainda, a Apelação nº 0000225-

90.2015.8.26.0617, 4ª Câmara Criminal, Rel. Camilo Léllis, j. 

14.02.2017).

Dessa forma, o dolo específico, exigido no tipo penal 

de violação de direito autoral, não pode ser afastado, na medida que 

o apelante não só tinha ciência da origem dos produtos, como 

também inequívoca era sua intenção de obter lucro.

Outrossim, irrelevante tenha o laudo pericial se 

limitado ao exame documentoscópico das mídias, priorizando sua 

aparência externa, sem a verificação do conteúdo, dês que inconcussa 

a reprodução das obras indicadas nos encartes, estes também 

indevidamente reproduzidos.

Realmente, a experta realizou análise 

documentoscópica de parte das 1.530 unidades apreendidas, 

mencionando que: “os mesmos não são originais, são do tipo 

'GRAVÁVEL' (DVD-R e CD-R), não trazem no corpo o código de barras ou 

nome do fabricante, o código IFPI, o código Master IFPI, o número do 

catálogo e outros. Depreende-se, portanto tratarem-se de DVDs e CDs 
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'PIRATAS'. Informo, ainda, que os encartes, tanto dos DVDs como dos 

CDs são cópias coloridas de baixa qualidade, e que os discos são 

cópias grosseiras, não deixando dúvida que não são originais.” (laudo 

pericial de fls. 33/5).

Daí a materialidade.

Também inaplicável o propalado princípio da 

insignificância ou “de bagatela” ou mesmo de adequação social, eis 

que não se tratava de pequena quantidade de produtos “pirateados” 

e sim de nada menos do que 1.530 reproduções desautorizadas.

Assim, patentes a alta lesividade da conduta e a 

importância do bem jurídico tutelado, consistente no direito 

constitucional de propriedade, sem falar na evasão tributária e no 

prejuízo indireto a comerciantes legalmente estabelecidos, que 

arcam com todas as despesas e tributos inerentes a essa atividade e 

não se veem em condições de competir com os preços praticados por 

quem comercializa produtos ilegais.

Nessa senda, julgados desta Casa de Justiça: 

Apelação Criminal nº 0024967-16.2011.8.26.0361, 12ª Câmara de 

Direito Criminal, Rel. De Marcelo Gordo, j. 21.06.2017; Apelação 

Criminal, nº 0008482-17.2009.8.26.0132, Rel. Nelson Fonseca 

Júnior, j. 24.09.2015.

Descabida, ainda, a alegação de atipicidade em razão 

de as cópias e encartes serem contrafações grosseiras, pois muitos 

interessados, segundo sabido, mesmo sabendo tratar-se de cópias 

“piratas”, as adquirem, sucedendo que as últimas mostram-se 

suficientemente capazes de lesar a propriedade intelectual.

Em suma, o réu não as vendia como se originais 

fossem, não havendo, portanto, que se falar, em ofensa à fé pública, 

o que torna irrelevante a qualidade da contrafação (Apelação nº 
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0010231-13.2014.8.26.0191, 9ª Câmara Criminal, Rel. Júlio Caio 

Farto Salles, j. 17.08.2017).

E absurda a alegação de que o apelante desconhecia 

a ilicitude de sua conduta, porquanto, ao ser interrogado na 

delegacia, pela segunda vez, tentou justificar sua conduta, ao 

asseverar que: “não encontrou outra saída para sustentar sua 

família...” (fl. 16).

Ademais, em regra, “o desconhecimento da lei é 

inescusável” (arts. 21 do CP e 3º da LINDB, antes nominada LICC), 

porquanto inúmeras as campanhas publicitárias combatendo a 

“pirataria”, conduta reprovável, a vilipendiar não só o direito 

constitucional de propriedade, como também a fomentar evasão 

tributária e a causar, mesmo que indiretamente, prejuízo aos 

comerciantes, como referido.

Imperiosa, pois, a condenação.

As bases foram fixadas no linde inferior, ficando em 

02 anos de reclusão e 10 dias-multa, diária mínima, sopesados a 

primariedade e bons antecedentes, tornadas definitivas essa sanções 

ante a ausência de modificadores.

Elegeu-se o regime aberto, com substituição da 

corporal, como suso mencionado.

Em suma: mantém-se o r. édito monocrático, 

encampada sua motivação (art. 252 RITJ).

Destarte, nega-se provimento.

 

 IVAN SARTORI

                   Desembargador Relator
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