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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
3005610-84.2013.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante ISMAEL 
BATISTA DO NASCIMENTO, 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 sem voto), PAULO ROSSI E ALEX ZILENOVSKI.

São Paulo, 14 de dezembro de 2017

WILLIAN CAMPOS

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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APELAÇÃO CRIMINAL COM REVISÃO Nº 3005610-84.2013.8.26.0019

COMARCA: AMERICANA  1ª VARA CRIMINAL

JUÍZA SENTENCIANTE: ANDRÉ CARLOS DE OLIVEIRA

APELANTE: ISMAEL BATISTA DO NASCIMENTO

APELADO:   MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL -  PROVA DA 
AUTORIA E DA MATERIALIDADE -  CONDENAÇÃO 
CORRETA  PENA BEM DOSADA  RECURSO NÃO 
PROVIDO. 

V O T O Nº 42.821

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de 

fls. 178/180, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal promovida pela 

JUSTIÇA PÚBLICA contra Ismael Batista do Nascimento  para condená-lo à pena de 2 

anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 dias-multa, no 

menor patamar, por incurso no artigo 184, § 2º, do Código Penal, substituída a pena 

privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Inconformado, requer o apelante a fixação da pena-base abaixo 

do mínimo legal em face do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (fls. 

196/198). 

Apresentadas as contrarrazões pelo Ministério Público (fls. 

200/201), a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do apelo (fls. 

202/204). 

É o Relatório.

Consta dos autos que, no dia 15 de abril de 2013, na Avenida 

Antônio Lobo, nº 273, Americana/SP, Ismael Batista do Nascimento, com o intuito de 

lucro direto ou indireto, expôs à venda, cópias de obra intelectual e fonogramas 

reproduzidos com violação do direito do autor, do direito de artista intérprete ou 

executante ou do direito do produtor de fonograma, consistente em 745 DVD's e 11 
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CD's, todos não autênticos (laudo de fls. 8/13), sem autorização dos respectivos titulares 

dos direitos ou de quem os represente. 

A Defesa não se insurge contra a condenação. De qualquer 

forma, percebe-se que a sentença se pautou em provas seguras de autoria e de 

materialidade, especialmente pela confissão do réu (fl. 31, 166/167), pelos relatos dos 

policiais militares (fls. 28/29, 39 e CD) e pelo laudo pericial que atestou a falsidade das 

mídias (fls. 8/13). 

Destarte, correta a condenação do apelante, que deve ser 

mantida.

Da reprimenda:

A pena-base foi fixada no mínimo legal, ou seja, 2 anos de 

reclusão e pagamento de 10 dias-multa, no piso mínimo. 

Na segunda fase, a atenuante da confissão espontânea não 

autoriza a redução da reprimenda aquém do menor patamar, nos termos da Súmula 231 

do Superior Tribunal de Justiça.

Nas demais fases a sanção não foi alterada, ante a inexistência 

de circunstâncias autorizadoras de aumento ou redução da sanção penal.

Preenchidos os requisitos, a pena privativa de liberdade foi 

substituída por duas restritivas de direitos. Previsto o regime aberto para o caso de 

descumprimento. 

Nessas circunstâncias, nega-se provimento ao recurso. 

   WILLIAN CAMPOS

     Desembargador Relator 
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