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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0001161-05.2014.8.26.0568, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é apelante 
BRUNO VALERIO DA COSTA, 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: "Deram parcial provimento ao recurso 
defensivo, a fim de abrandar o regime, impondo o aberto para o cumprimento da pena de 2 
anos de reclusão imposta a BRUNO VALERIO DA COSTA, além do pagamento de 10 
dias-multa, no piso, por infração ao artigo 184 § 2º, do Código Penal. 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 0001161-05.2014.8.26.0568

COMARCA: SÃO JOÃO DA BOA VISTA - VARA CRIMINAL 

JUIZ SENTENCIANTE: ELANI CRISTINA MENDES MARUM

APELANTE: BRUNO VALERIO DA COSTA

APELADO:   MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL -  PROVA DA 
AUTORIA E DA MATERIALIDADE -  CONDENAÇÃO 
CORRETA -  PENA BEM DOSADA -  ABRANDAMENTO DO 
REGIME A FIM DE ELEGER O ABERTO PARA O 
CUMPRIMENTO DA CARCERÁRIA -  PARCIAL 
PROVIMENTO DO RECURSO.

 

V O T O  Nº 42.916

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

de fls. 136/140, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal promovida pela 

JUSTIÇA PÚBLICA contra BRUNO VALERIO DA COSTA, para condená-lo à pena de 2 

anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 10 dias-

multa, no menor patamar, por incurso no artigo 184, § 2º, do Código Penal.

Inconformado, requer o apelante a sua absolvição, alegando 

que se está diante de falso grosseiro. Pede o provimento do apelo (fls. 157/163). 

Apresentadas as contrarrazões pelo Ministério Público (fls. 

165/166) a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento do apelo (fls. 

259/262). 

É o Relatório.

Consta dos autos que, no dia 9 de dezembro de 2013, por volta 

das 15h, na Rua Ademar de Barros, São João da Boa Vista/SP, BRUNO VALÉRIO DA 

COSTA, com o intuito de lucro direto ou indireto, expôs à venda, 780 CDs e 2.511 DVDs, 

todos falsos, visto se tratar de cópias de obra intelectual e fonogramas reproduzidos com 

violação do direito do autor (laudo de fls. 7/23), sem autorização dos respectivos titulares 

dos direitos ou de quem os represente. 
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A materialidade está bem demonstrada pelo boletim de 

ocorrência (fls. 3/4), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 5/6) e pelo laudo pericial (fls. 

7/23).

A autoria do crime pelo réu também é inconteste.

Na delegacia (fls. 35/36) o apelante manteve-se silente.

Em juízo Bruno narrou que é vendedor ambulante e confessou 

que no dia dos fatos comercializava CDs e DVDs piratas (interrogatório constante do CD 

fl. 120).

Corroborando com a confissão, as declarações dos policiais 

civis José Luiz, Leonardo e Denize, que narraram que no dia dos fatos realizaram 

operação no camelódromo e apreenderam em poder do réu CDs e DVDs piratas, 

expostos à venda, na banca de propriedade dele; asseveraram os depoentes que 

indagaram o réu e que ele confessou que realmente vendia os referidos produtos piratas 

no local (depoimento constante do CD fl. 120).

Nesse contexto, não somente a autoria, mas também a 

materialidade delitiva encontra-se plenamente demonstrada, a ensejar a manutenção da 

condenação estabelecida na sentença recorrida.

Com efeito, o laudo pericial (fls. 7/23) foi categórico ao constatar 

que todas as peças examinadas são falsas. 

Cumpre salientar que embora a perícia tenha sido realizada em 

relação às características externas presentes em algumas das mídias apreendidas, sem 

a indicação dos titulares dos direitos autorais infringidos, não torna imprestável ou 

inconclusivo o resultado do laudo. 

Ao contrário, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, 

ao julgar o  REsp  nº 1.456.239/MG, processado sob o rito do artigo 543-C  do  Código  

de  Processo Civil, firmou entendimento no sentido de que é suficiente,  para  a 

comprovação da materialidade do delito previsto no  artigo  184,  §  2º,  do  Código  
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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. 

Nesse sentido: “(...) 4. A violação de direito autoral extrapola a 

individualidade do titular do direito, pois reduz a oferta de empregos formais, causa 

prejuízo aos consumidores e aos proprietários legítimos, fortalece o poder paralelo e a 

prática de atividades criminosas, de modo que não é necessária, para a caracterização 

do delito em questão, a identificação do detentor do direito autoral violado, bastando que 

seja comprovada a falsificação do material apreendido.” (STJ, REsp 1456239/MG, 

Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, J. 

12.8.2015)

Corroborando tal posicionamento, aquele C. Tribunal editou a 

Súmula nº 574, in verbis:

Súmula 574 - 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 representem. (Súmula 574 TERCEIRA 

SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 27/06/2016)

Também não procede a alegação de atipicidade do delito 

praticado.

O comércio rotineiro de CD's e DVD's falsificados não afasta a 

tipicidade material do crime em questão, na medida em que tal conduta causa diversos 

prejuízos não somente à indústria fonográfica, mas também a toda a sociedade, com 

consequências para as artes, a cultura, as relações formais de trabalho e o Fisco. 

Cabe destacar que a tipicidade da conduta de expor à venda CDs 

e DVDs piratas já foi, inclusive, pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da 

Súmula 502:

Súmula 502 - 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. 

http://www.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?materia='DIREITO%20PENAL'.mat.
http://www.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?materia='DIREITO%20PENAL'.mat.
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(Súmula 502, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 28/10/2013) 

Assim, diante da natureza do delito, incabível a aplicação, ao tipo, 

dos princípios da insignificância, intervenção mínima e da adequação social, conforme 

sedimentado entendimento daquela C. Corte: 

"[...] Consoante entendimento firmado pela Terceira Seção desta Corte 
Superior de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.º 
1.193.196/MG, não se aplica o princípio da adequação social, ao crime 
de violação de direito autoral previsto no art. 184, § 2º, do Código Penal. 
E não é insignificante a conduta de ter em depósito centenas DVDs e 
CDs falsificados de títulos diversos, pois além da violação do direito do 
autor, devem-se levar em consideração os prejuízos à indústria 
fonográfica brasileira, aos comerciantes legalmente instituídos e ao Fisco. 
[...] Em que pese a aceitação popular à pirataria de CDs e DVDs, com 
certa tolerância das autoridades públicas em relação à tal prática, a 
conduta não escapa à sanção penal, mostrando-se formal e 
materialmente típica. [...]" (HC 233382 SP, Rel. Ministro OG 
FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 07/03/2013, DJe 20/03/2013)

"[...] esta Corte Superior firmou o entendimento de 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.[...] '[...]Em tais 
circunstâncias, não há como reconhecer o caráter bagatelar do 
comportamento imputado, não só pelo bem jurídico tutelado, mas pelas 
características do delito que, pela disseminação das mídias, animada 
pelo motivo de lucro, imprime à conduta reprovabilidade suficiente para 
concluir pela adequação social e necessidade de intervenção estatal.[...]” 
(AgRg no AREsp 60864 RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 
SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2013, DJe 16/05/2013)

Sem fundamento a alegação Defensiva de que os CDs e DVDs 

beiram à falsificação grosseira, pois a qualidade da falsificação não tem o condão de 

refletir na tipicidade da conduta.

Com efeito, conforme bem salientou o Douto Procurador de 

Justiça oficiante nos autos “(...) para o crime pelo qual se deu a condenação do apelante 

é de todo indiferente que a falsificação dos produtos por ele comercializados seja 

grosseira, pois esta circunstância somente pode repercutir quando se está discutindo a 

ocorrência dos crimes de falso. No caso, o tipo penal em questão pune a 

comercialização de produtos falsificados, e portanto, a qualidade da falsificação não tem 

nenhum efeito sobre a tipicidade da conduta” (fl. 173). 

http://www.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?materia='DIREITO%20PENAL'.mat.
http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?i=1&b=ACOR&livre=(('HC'.clas.+e+@num='233382')+ou+('HC'+adj+'233382'.suce.))&thesaurus=JURIDICO
http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?i=1&b=ACOR&livre=(('AGARESP'.clas.+e+@num='60864')+ou+('AGRG%20NO%20ARESP'+adj+'60864'.suce.))&thesaurus=JURIDICO
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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 no pagamento de 10 dias-multa, no piso. 

Na segunda fase da dosimetria, a reincidência (condenação 

anterior com trânsito em julgado por violação de direito autoral  fl. 107) foi integralmente 

compensada com a atenuante da confissão espontânea, sem reflexo na sanção penal.

Na terceira fase da individualização, não houve alteração da 

reprimenda, ante a inexistência de causas de aumento ou de diminuição a serem 

ponderadas.

O juiz sentenciante fixou o regime semiaberto para o 

cumprimento da reprimenda.

No entanto, excepcionalmente, observa-se ser caso de 

abrandamento, para impor o regime inicialmente aberto para o cumprimento da 

carcerária, considerando o quantum de pena imposta e que o acusado se mostrou 

arrependido, confessando sem rodeios na íntegra a prática delitiva, a evidenciar que o 

regime menos severo será suficiente para reeducação e prevenção do delito. Inviável a 

substituição da privativa de liberdade por restritiva de direito, por expressa vedação legal 

(artigo 44, § 3º, do CP), visto que o réu é reincidente específico.

 

Nessas circunstâncias, dá-se parcial provimento ao recurso 

defensivo, a fim de abrandar o regime, impondo o aberto para o cumprimento da 

pena de 2 anos de reclusão imposta a BRUNO VALERIO DA COSTA, além do 

pagamento de 10 dias-multa, no piso, por infração ao artigo 184 § 2º, do Código 

Penal. 

WILLIAN CAMPOS

Desembargador Relator  
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