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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0004364-87.2015.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante MARCELO DOS 
SANTOS, 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 0004364-87.2015.8.26.0196

Comarca: FRANCA

Juízo de Origem: 3ª Vara Criminal

Juiz: Alexandre Semedo de Oliveira

Órgão Julgador: Décima Segunda Câmara Criminal Extraordinária 

Apelante: MARCELO DOS SANTOS

Apelado:  MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

                                 VOTO DO RELATOR

Ementa: Apelação defensória  Violação 
de direito autoral (art. 184, § 2º, do CP)  Autoria e 
materialidade bem comprovadas  Réu confesso  Dolo 
específico presente  Prescindível a identificação e oitiva de cada 
um dos titulares dos direitos autorais violados, bastando laudo 
pericial hábil a atestar a contrafação  Princípios da adequação 
social e da insignificância que não se aplicam à espécie  
Ausência de previsão legal  Erro de proibição inocorrente  
Condenação que se sustenta  Bases no mínimo  Acréscimo de 
1/6 pela reincidência, agravante que prepondera sobre a 
confissão, a teor do art. 67 do CP  Regime semiaberto  
Impossibilidade de substituição da física por restritivas ou 
“sursis”  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 e 04 meses de reclusão, regime semiaberto, e 10 dias-multa, 

diária no piso.

Recorre o sentenciado, buscando a absolvição por 

atipicidade da conduta, diante dos princípios da adequação social e 

insignificância do bem jurídico tutelado, além da excludente do erro 
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de proibição. Subsidiariamente, quer a redução das penas, eis que 

ocorrente “bis in idem” na fixação, utilizada que foi a mesma 

circunstância (reincidência) para agravar as sanções nas duas 

primeiras fases de aplicação da pena (fls. 120/32).

Contrariedade às fls. 136/45.

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da 

Doutora Eliana Passarelli, é pelo desprovimento (fls. 152/60).

Recurso bem processado.

Os autos foram originariamente distribuídos à Eg. 5ª 

Câmara de Direito Criminal aos 16.09.2016 (fl. 151).

Ao depois, aos 19.09.2017, houve redistribuição a 

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

Serviço 31/2017, desta Seção (fl. 161).

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

Colhe-se dos autos que, aos 22 de dezembro de 

2014, o acusado expôs a venda, com intuito de lucro, cópias de obra 

intelectual, consistentes em 723 DVDs diversos, 275 Play II e 221 

XBOX 360, os quais teriam sido reproduzidos com violação a direitos 

autorais.

Segundo apurado, investigadores de polícia foram à 

Avenida Doutor Abraão Brickman, nº 1075, com o intuito de intimar 

o acionado, tendo em vista que está sendo investigado pela prática 

de violação de direito autoral. Contudo, ao chegarem no referido 

local, os policiais se depararam como DVDs aparentemente 

falsificados, expostos à venda.

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

03/4, auto de exibição/apreensão de fl. 05 e o laudo pericial de fls. 

07/12.

E certa a autoria.
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Nas oportunidades em que ouvido, Marcelo 

confessou o delito. Judicialmente, falou que comprou uma loja com 

várias mercadorias, no mês de janeiro de 2014. Estava organizando 

tudo, quando os policiais chegaram. Deixou-os à vontade e eles 

encontraram caixas com diversos CDs e DVDs embaixo do balcão, 

apreendendo tais objetos. Tinha ciência de que essas mercadorias 

eram falsificadas, mas não que a conduta era considerada crime (fls. 

23/4 e mídia de fl. 93).

E os investigadores de polícia Leandro Vieira de 

Carvalho e Paulo César de Resende disseram que houve 

determinação para que procedessem a algumas diligências a fim de 

coibir o crime de venda de mídias “piratas”. Entraram na loja 

pertencente ao réu e encontraram caixas contendo DVDs falsificados 

sobre o balcão, expostas à venda. O réu não estava no local. Já 

estiveram ali outras vezes (fls. 15, 16 e mídia de fl. 93). 

E não é de suspeitar-se da narrativa dos agentes da 

lei, em inexistindo fator ao revés e prestando eles compromisso como 

qualquer testemunha.

Nessa linha: STJ  HC 372.072, Rel. Min. Nefi 

Cordeiro, DJe 22.02.2017; STJ  HC 314.454/SC, Rel. Min. Ribeiro 

Dantas, Quinta Turma, DJe 17.02.2017; STJ  AREsp 

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

06.02.2017. Também desta Casa de Justiça: Apelação nº 0000225-

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

14.02.2017.

Dessa forma, presente o dolo específico do tipo penal 

de violação de direito autoral, na medida em que o recorrente não só 

tinha ciência da origem ilícita dos produtos, como também 

inequívoca era a sua intenção de obter lucro.
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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, o experto realizou análise 

documentoscópica de parte das 1219 unidades apreendidas, 

mencionando que: “As peças examinadas não são originais, podendo 

estas iludir o leigo apesar dos encartes e impressões gráficas serem de 

qualidade inferior às dos originais. Fundamenta-se a conclusão 

expendida nos manuais fornecidos pela 'APCM: Associação Anti 

Pirataria  Cinema e Música' (para os DVDs de shows e filmes); e nos 

manuais fornecidos pela 'Associação Brasileira das Empresas de 

Software  ABES', em parceria com 'Business Software Alliance  BSA' 

e 'Entertainment Software Association  ESA' (para os DVDs de jogos)” 

(laudo pericial de fls. 07/12).

Também não importa a ausência de exame da 

totalidade das peças apreendidas ou identificação dos titulares dos 

direitos autorais, dês que, em princípio, isso não exclui a prática 

delitiva, segundo se firmou a jurisprudência, de sorte a dar ensejo à 

Súmula 574 da Instância Especial.

Nesse sentir, aresto desta Casa de Justiça:

VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL - Réu que expôs à 

venda DVD´s e CD's falsificados com intuito de lucro - 

Confissão judicial corroborada pelas demais provas 

dos autos - Autoria e materialidade delitivas 

demonstradas - Prescindível a oitiva dos titulares dos 

direitos autorais, bastando que a perícia constate a 
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inautenticidade do material objeto da apreensão - 

Atipicidade não reconhecida - Condenação devida - 

Pena e regime prisional fixados com critério e 

corretamente - Recurso desprovido. (Apelação 

Criminal, nº 0018182-69.2010.8.26.0071, Rel. 

Nelson Fonseca Júnior, j. 29.10.2015).

E da Instância Especial:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. PENAL. ART. 184, § 2º, DO CP. VIOLAÇÃO 

A DIREITO AUTORAL. AUSÊNCIA DE DOLO. 

INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 7 DA SÚMULA DO STJ. 

APREENSÃO DE CD'S E DVD'S FALSIFICADOS. 

PERÍCIA REALIZADA POR AMOSTRAGEM. 

LEGALIDADE. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA. 

HIPÓTESE QUE SE INSERE NAS EXCEÇÕES 

PREVISTAS NO ART. 132 DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL/1973. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 

(...) 2. A jurisprudência deste Superior Tribunal tem se 

posicionado no sentido de que 'A perícia realizada por 

amostragem e mediante a análise das características 

externas dos CDs e DVDs apreendidos mostra-se 

suficiente para a comprovação da materialidade do 

delito previsto no art. 184, § 2°, do CP, sendo 

prescindível o exame e a descrição individualizada de 

cada um dos produtos apreendidos em poder do 

agente' (AgRg no REsp 1458252/MG, Rel. Ministro 

GURGEL DE FARIA, DJe de 19/6/2015). (...)” (AgRg 
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no REsp 1.034.140/SP, Quinta Turma, rel. Min. Joel 

Ilan Paciornik, Dje 05.05.2017).

Daí a materialidade.

Também inaplicável o propalado princípio da 

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

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

e sim de nada menos do que 1219 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:

“VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL - Réu que mantém 

em depósito DVDs falsificados com intuito de lucro - 

Absolvição decretada - Recurso do Ministério Público - 

Materialidade e autoria delitivas demonstradas - 

Circunstâncias da apreensão que evidenciam a 

destinação à mercancia - Prescindibilidade da 

especificação de cada um dos titulares dos direitos 

autorais violados - Perícia que constata a 

inautenticidade do material objeto da apreensão - 

Tipicidade da conduta - Validade do laudo que atesta 

a falsidade das mídias por amostragem - 

Inaplicabilidade dos princípios da insignificância e da 
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adequação social - Recurso provido - Prescrição 

decretada - Prazo que fluiu desde o recebimento da 

denúncia até o presente julgamento.” (Apelação 

Criminal nº 0024967-16.2011.8.26.0361, 12ª 

Câmara de Direito Criminal, Rel. De Marcelo Gordo, 

j. 21.06.2017).

 

Não há falar, ainda, em erro de proibição, pois, 

cediço que “o desconhecimento da lei é inescusável”, máxime aqui 

em que maciça a companha publicitária combatendo a “pirataria”. 

Além do que, o increpado ostenta dupla reincidência específica, não 

havendo, por mais essa razão, como acolher a aludida excludente.

Nesse quadro, justa a condenação, tal como lançada.

Passa-se à dosimetria.

As bases foram fixadas no linde inferior, em 02 anos 

de reclusão e 10 dias-multa, diária mínima.

Ao depois, concorrendo circunstância atenuante 

(confissão) e agravante (reincidência  violação de direito autoral  

fls. 59/60 e 61/2), prevaleceu a última, a teor do art. 67 do CP, a 

prever a preponderância da segunda sobre a primeira (STF  

Primeira Turma - HC 105.543, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 

29.04.2014; Segunda Turma - HC 120.677/SP, Rel. Min. Ricardo 

Lewandowski, j. 02.04.2014).

E beneficiado de sobejo o apelante, dês que uma das 

condenações poderia ter sido utilizada como circunstância judicial 

desfavorável (maus antecedentes), a fim de que se agravassem as 

sanções na primeira fase da dosimetria, o que não ocorreu, ao 

contrário do alegado pela defesa.

Ausentes circunstâncias modificadoras, tais 
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reprimendas tornaram-se definitivas em 02 anos e 04 meses de 

reclusão, mais 10 dias-multa, diária mínima (não havendo aqui a 

necessária simetria com a corporal, resignada a acusação).

E o regime era mesmo o semiaberto, dadas as 

reincidências específicas, como visto, o que também impede a 

substituição por restritivas ou a concessão do “sursis”.  

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

encampada sua motivação (art. 252 RITJ).

Nega-se provimento. 

   IVAN SARTORI

                      Desembargador Relator
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