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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0003141-02.2015.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante JULIANA 
CRISTINA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO 
PAULO.

ACORDAM, em 15ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitadas as preliminares, 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 POÇAS 
LEITÃO (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.

São Paulo, 7 de dezembro de 2017

GILBERTO FERREIRA DA CRUZ

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação Criminal nº 0003141-02.2015.8.26.0196
3ª Vara Criminal da Comarca de Franca  Controle: 658/2015
Apelante: Juliana Cristina da Silva
Apelado: Ministério Público
Magistrado sentenciante: Dr. Orlando Brossi Junior

Voto nº 4059

VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS  PRELIMINARES. 
Inépcia da denúncia por não observância do artigo 41 do 
CPP. Inocorrência. Presentes os elementos mínimos 
demonstradores da existência do crime. Questão superada 
com o recebimento da denúncia e prolação da sentença 
condenatória  Violação ao artigo 530-D do CPP. 
Inocorrência. Análise de todas as mídias apreendidas. 
Desnecessidade  MÉRITO  Configuração. Materialidade e 
autoria demonstradas. Depoimentos dos policiais civis em 
harmonia com o conjunto probatório. Ré revel – 
Identificação dos titulares dos direitos violados. 
Irrelevância  Aplicação do princípio da adequação social. 
Descabimento. Súmula 502 do STJ e precedentes do STF  
Atipicidade com fundamento no princípio da 
insignificância. Impossibilidade  Abolitio criminis após a 
alteração legislativa trazida pela Lei nº 10.695/03. Não 
ocorrência  Condenação mantida.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO  Penas nos 
mínimos  Regime aberto  Substituição da pena privativa 
de liberdade por restritivas de direitos  Apelo desprovido.

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

fls. 108/115, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e 

condenou Juliana Cristina da Silva como incursa no artigo 184, § 2º, do 

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

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

Substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos consistentes 

em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, por período 

igual período, e prestação pecuniária no importe de 01 (um) salário mínimo, a 

ser destinada a entidade de fins sociais.

Inconformada, apela a ré arguindo, preliminarmente, 1) a 
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inépcia da denúncia; 2) a nulidade do laudo pericial, pois não observou o artigo 

530-D do CPP. No mérito, pugna 3) a absolvição: 3.1) por insuficiência de 

provas; 3.2) por atipicidade da conduta em razão do princípio da adequação 

social; 3.3) pelo reconhecimento da insignificância da infração; 3.4) em razão 

da abolitio criminis da Lei nº 10.695/2003, que alterou o § 2º do artigo 184 do 

Código Penal e 'deixou de considerar crime o ato daquele que, com intuito de 

lucro, distribui, vende, expõe à venda, aluga, produz no país, adquire, oculta, 

tem em depósito, original ou cópia de videograma' ou, subsidiariamente,  4) a 

declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 10.695/2003, no que tange ao 

aumento em abstrato da pena mínima, e, em substituição, a aplicação da pena 

mínima imposta àqueles que infringem o artigo 12, § 1º, da Lei nº 9.609/98 (fls. 

130/141 e versos).

O recurso foi regularmente processado e contrariado (fls. 

143/156).

A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo 

desprovimento do apelo (fls. 160/184).

É o relatório.

Prima facie, as preliminares não prosperam.

A denúncia não padece de qualquer vício, pois descreveu 

com detalhes os fatos criminosos com todas as suas circunstâncias, trazendo 

os elementos necessários para o exercício da ampla defesa e do contraditório. 

Demonstrou a prática delituosa imputada à apelante, nos moldes do que 

determina o artigo 41 do Código de Processo Penal. Permitiu, assim, o 

desempenho da defesa. Portanto, não há que se falar em inépcia.

Nesse sentido:

(...) 1. Não pode ser acoimada de inepta a denúncia 

formulada em obediência aos requisitos traçados no artigo 

41 do Código de Processo Penal, descrevendo 
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perfeitamente a conduta típica, cuja autoria é atribuída aos 

recorrentes devidamente qualificados, circunstâncias que 

permitem o exercício da ampla defesa no seio da 

persecução penal, na qual se observará o devido processo 

legal. 2. Nos chamados crimes de autoria coletiva, embora 

a vestibular acusatória não possa ser de todo genérica, é 

válida quando, apesar de não descrever minuciosamente 

as atuações individuais dos acusados, demonstra um 

liame entre o agir do paciente e a suposta prática 

delituosa, estabelecendo a plausibilidade da imputação e 

possibilitando o exercício da ampla defesa, caso em que 

se entende preenchidos os requisitos do artigo 41 do 

Código de Processo Penal. Precedentes. (...). (STJ, RHC 

41362/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Jorge Mussi, j. 

12/11/2013).

Aliás, a discussão sobre o tema está superada com o 

recebimento da denúncia e a prolação da sentença.

A título de exemplo:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS 

SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL ORDINÁRIO 

OU DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. 

INÉPCIA DA DENÚNCIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA 

CONDENATÓRIA. PERDA DE OBJETO. 1. Ressalvada 

pessoal compreensão pessoal diversa, uniformizou o 

Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em 

substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão 

criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem 

ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de 

poder ou teratologia. 2. Sedimentou-se a orientação 

jurisprudencial desta Corte no sentido de que, com a 
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prolação da sentença condenatória, fica superada a 

alegação de inépcia da denúncia, fundando-se a 

impugnação atual cabível à correção ou não do decreto 

condenatório. 3. Habeas corpus prejudicado por perda de 

objeto. (STJ  HC nº 195824/RJ, 6ª Turma, Rel. Min. Nefi 

Cordeiro, j. 04.09.2014, Dje 17.09.2014).

Tampouco é caso de violação ao artigo 530-D do Código 

de Processo Penal, porquanto na hipótese em comento não há necessidade 

de análise de todas as mídias apreendidas em poder da apelante (295, cf. auto 

de exibição e apreensão, às fls. 05/06) para a demonstração da materialidade 

delitiva, sendo suficiente a conclusão a que chegaram os peritos de que os 

CDs e DVDs submetidos a exame eram falsos (fls. 09/14).

Confira-se julgado desta Colenda Câmara:

APELAÇÃO CRIMINAL - Violação de direito autoral - 

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.
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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. 

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).

Superado o óbice inicial, no mérito, o recurso não 

comporta provimento.

Restou comprovado nos autos que Juliana Cristina da 

Silva, no dia 19 de dezembro de 2014, por volta das 18h45, no 

estabelecimento comercial Kamilly Presentes situado na avenida Brasil, nº 

2741, bairro Jardim Paulistano, na cidade e comarca de Franca, expunha à 

venda, com o intuito de lucro, 75 CD's de músicas e 220 DVD's de filmes de 

estúdios e shows reproduzidos com violação de direito autoral.

A materialidade está consubstanciada na portaria (fl. 02), 

boletim de ocorrência (fls. 03/04), auto de exibição e apreensão (fls. 05/06) e 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação nº 0003141-02.2015.8.26.0196 - Franca - VOTO Nº 4059

laudo pericial de fls. 09/14, que comprovou a inautenticidade das mídias.  

A autoria, igualmente, é inconteste.

Juliana não prestou a sua versão sobre os fatos, 

porquanto, apesar de regularmente citada (fls. 43), mudou-se de endereço 

sem comunicar o Juízo (fls. 71) e teve decretada a sua revelia (fls. 76).

De seu turno, os policiais civis Herbert Ignácio Carboni e 

Adalberto Aparecido Pimenta, responsáveis pela abordagem da apelante, 

narraram os fatos de forma coesa e segura. Relataram ter participado de 

operação de combate à pirataria e no local dos fatos se depararam com CD'S 

e DVD'S expostos à venda, os quais aparentavam ser 'piratas'. Indagada, 

Juliana admitiu ter colocado os objetos à venda 'ela colocou lá para vender'. 

Destacaram que qualquer pessoa que adentrasse ao estabelecimento teria 

acesso às mercadorias (fls. 77  mídia).

Adalberto acrescentou ter apreendido mídias 'contrafeitas' 

em duas oportunidades naquele estabelecimento comercial 'fui intimá-los para 

comparecerem à delegacia e tinha mais DVD's lá e apreendi de novo' (fls. 77  

mídia).

Está pacificado na jurisprudência que a condição de 

policial  seja militar ou civil, municipal, estadual ou federal  por si só, não 

invalida os seus testemunhos, porquanto eles não estão impedidos de depor e 

se sujeitam a compromisso como outra testemunha qualquer.

O próprio C. Superior Tribunal de Justiça trilha esse 

entendimento: 

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 
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Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 17.06.10, 

DJe 09.08.10).

Importante ressaltar que a ilegitimidade das mídias foi 

constatada pelo confronto destas com exemplares autênticos, de forma que 

caberia ao apelante, in casu, comprovar que possuía autorização dos 

detentores dos direitos autorais  e dos que lhe são conexos  para 

comercializá-las. 

Exempli gratia:

(...) 2. O exame técnico tem por finalidade atestar a 

ocorrência ou não de reprodução procedida com violação 

aos direitos autorais, sendo desnecessária a identificação 

das supostas vítimas, até mesmo porque o ilícito em 

exame é perseguido mediante ação penal pública 

incondicionada, nos termos do inciso II do artigo 186 do 

Estatuto Repressivo. 3. Demonstrada a materialidade do 

crime previsto no § 2.º do artigo 184 do Código Penal por 

meio da perícia que atestou serem falsificados os CD's e 

DVD's apreendidos com os pacientes, mostra-se 

totalmente dispensável e irrelevante a comprovação de 

que não haveria autorização dos titulares dos direitos ou 

de quem os represente (...) (STJ  HC nº 273164/ES 

2013/0211691-0, Rel. Min. JORGE MUSSI, julgado em 

17/12/2013, T5 - QUINTA TURMA, publicado em DJe 

05/02/2014).

Por outro vértice, inviável a aplicação do princípio da 

adequação social. 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”.

De igual modo caminha a jurisprudência do Pretório 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação nº 0003141-02.2015.8.26.0196 - Franca - VOTO Nº 4059

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 

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 - 
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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). 

Noutro prisma, incabível 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 a 

apelante para fins de comércio (295 CDs e 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. 

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 
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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.

Outrossim, não há se falar em abolitio criminis na 

reprodução desautorizada, com intuito de lucro, de videofonograma (aqui 

incluído o DVD), após a entrada em vigor da Lei nº 10.695, de 1º de julho de 

2003. Afinal, pese embora não haja mais menção expressa ao 

“videofonograma” no artigo 184, § 2º, do Código Penal, trata-se de “obra 

intelectual”, bem jurídico protegido por esta figura incriminadora.  

Pontifica, com acuidade jurídica, Guilherme de Souza 

Nucci in Código de Processo Penal Comentado:

“Lamentavelmente, na nova redação do § 1.º (o mesmo 

valendo para os tipos previstos nos §§ 2.º e 3.º), deixou-se 

de mencionar o videofonograma, que é forma específica 

dos suportes materiais de imagem e som, como ocorre 

com as fitas de vídeo, DVDs, discos laser, dentre outros. 
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Mencionou-se apenas o fonograma, onde se grava apenas 

o som. Entretanto, tal supressão não deve ser obstáculo à 

continuidade da criminalização da conduta daqueles que 

reproduzirem fonogramas indevidamente. Em primeiro 

lugar, fonogramas e videofonogramas são espécies de 

obras intelectuais. (...) Em segundo lugar, se os 

fonogramas são expressamente mencionados, não se 

pode deixar de dar a eles a indispensável interpretação 

extensiva, para dar lógica e sentido à nova norma editada, 

que busca maior  e não menor  proteção de direito de 

autor, salientando-se, ainda, que videofonogramas não 

deixam de ser fonogramas, pois contêm o som da obra 

produzida (músicas ou diálogos criados pelo autor da 

obra)” (15ª ed., rev., atual. e ampl.  Rio de Janeiro : 

Forense, 2015, p. 1033).    

De rigor, portanto, a condenação da apelante nos moldes 

reconhecidos na r. sentença.

Passa-se à dosimetria das penas.

As bases foram estabelecidas nos mínimos de 02 (dois) 

anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa e, à mingua de outras modificadoras, 

tornaram-se definitivas neste montante. 

Ressalte-se que não há inconstitucionalidade a ser 

reconhecida no que tange ao aumento em abstrato da pena mínima do artigo 

184, § 2º, do Código Penal após a edição da Lei nº 10.695/03 a dar azo à 

aplicação da sanção imposta no artigo 12, § 1º, da Lei nº 9.609/98, como 

pretendido pela i. defesa. Se o legislador optou por punir mais rigorosamente o 

crime de violação de direito autoral, em virtude de suas consequências 

prejudiciais à sociedade, justamente para desestimular a escolha desta 

atividade como meio de subsistência ou de enriquecimento  o que não viola 

qualquer princípio constitucional  cabe ao julgador aplicar a reprimenda 
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dentro dos limites legalmente estabelecidos. Ademais, o artigo 12 da Lei nº 

9.609/981 é aplicável exclusivamente às hipóteses de violação de direitos do 

autor de programas de computador, ou seja, bem jurídico distinto ao tutelado 

no artigo 184 do Código Penal2.

Correto o regime aberto diante do quantum da pena (CP, 

artigo 33, § 2º, c).

Por fim, preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código 

Penal, a pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direitos, 

consistentes em prestação de serviços à comunidade, por igual período, e 

multa equivalente a 01 (um) salário mínimo.

Ex positis, rejeitadas as preliminares, nega-se 

provimento ao recurso.

GILBERTO FERREIRA DA CRUZ

Relator

1 Art. 12. Violar direitos de autor de programa de computador: 
Pena - Detenção de seis meses a dois anos ou multa.
§ 1º Se a violação consistir na reprodução, por qualquer meio, de programa de computador, no todo ou em 
parte, para fins de comércio, sem autorização expressa do autor ou de quem o represente:
Pena - Reclusão de um a quatro anos e multa.
§ 2º Na mesma pena do parágrafo anterior incorre quem vende, expõe à venda, introduz no País, adquire, 
oculta ou tem em depósito, para fins de comércio, original ou cópia de programa de computador, produzido 
com violação de direito autoral.
2 Nesse sentido: (...) O art. 12 da Lei n.9.609/98 diz respeito à violação de direitos de autor de programa 
de computador, bem jurídico diverso daquele tutelado no art. 184, § 2º, do CP. Não se admite a 
combinação de leis para que a conduta da recorrente seja tipificada no art. 184, § 2º do CPB e a pena 
aplicada seja aquela prevista no art. 12 da Lei n. 9.609/98. Precedentes. Agravo regimental desprovido. 
(STJ, AgRg no REsp nº 1.509.904/SP, Quinta Turma, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, J. 28.06.2016)
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