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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos nesses autos de Apelação  nº 

0026066-21.2012.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em 

que é apelante MARCIO AURELIO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM,  em 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de 

Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento 

em parte ao recurso. V. U." de conformidade com o voto de relator, que 

integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 

LUIS SOARES DE MELLO (Presidente), EUVALDO CHAIB E IVAN 

SARTORI.

São Paulo, 12 de dezembro de 2017

Luis Soares de Mello

RELATOR

Assinatura Eletrônica 
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Voto nº 44.541

Apelação nº 0026066-21.2012.8.26.0576

Comarca: São José do Rio Preto

(5ª Vara Criminal - proc. 0026066-21.2012)

Juíza: Dra. Glaucia Véspoli dos Santos Ramos de Oliveira

Apelante: Marcio Aurélio da Silva

Apelado: Ministério Público - Dra. Ana Beatriz Pranuvi Costa Silveira

EMENTA: Violação de direito autoral (art. 184, 
§ 2º, do Cód.Penal). Crime caracterizado, 
integralmente. Materialidade comprovada por 
laudo pericial. Artistas e detentores de direitos 
de reprodução indicados. Autoria 
inquestionável. Apreensão da contrafação em 
poder do acusado. Palavras coerentes e 
incriminatórias de Policiais Militares. Versão 
exculpatória inverossímil. Responsabilização 
inevitável. Necessidade condenatória 
imperiosa. Apenamento criterioso. Erro 
material verificado. Redimensionamento 
operado. Apelo parcialmente provido.

Visto.

Ao relatório da sentença douta, que se acolhe e 

adota, acrescenta-se que Marcio Aurélio da Silva saiu 

condenado às penas de 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão 

(regime semiaberto), mais pagamento de 15 dias-multa, 

mínimo valor unitário, pela prática da infração penal capitulada 

no art. 184, § 2º, do Código Penal (violação de direito autoral).

O apelo do acusado  f. 154  pretende, 

essencialmente, a modificação do julgado em sua parte conclusiva, 

buscando a improcedência da demanda e consequente inversão do 
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resultado, com absolvição, por defendida (i) atipicidade da 

conduta; e (ii) insuficiência da prova acusatória.

Subsidiariamente, requer (i) redução de pena, por 

ocorrência de erro material no cálculo da dosimetria, e (ii) regime 

mais brando para desconto da corporal.

Anotam-se contrarrazões  f. 156/158  que 

defendem parcial provimento do apelo, com reconhecimento do 

erro material.

Autos distribuídos (f. 163), foram imediatamente 

encaminhados à douta Procuradoria de Justiça que, após vista 

regular, conclui, em parecer respeitável, pelo parcial provimento 

do recurso ministerial, com reconhecimento do erro material  f. 

164/169 , chegando o feito ao Gabinete do Relator, finalmente, 

aos 7.jun.2017  f. 170.

É o relatório.

Violação de direito autoral (art. 184, § 2º, do 

Código Penal).

Policiais Militares, informados acerca da 

comercialização de produtos falsificados, dirigem-se ao local 

indicado e ali surpreendem o acusado em poder de 27 CDs e 279 

DVDs 'piratas', de títulos e autores variados, que dispunha para 

comercialização.

Esses os fatos, em síntese.   

Elementos mais que suficientes a garantir autoria e 

materialidade delitivas.
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Assim e de saída, materialidade demonstrada por 

(i) auto de exibição e apreensão das mercadorias falsificadas, f. 

12/13; e (ii) laudo pericial, f. 52/55, concluindo pela violação dos 

direitos autorais.

E, quanto ao pretendido reconhecimento da 

atipicidade da conduta, por ausência de especificação dos 

titulares do direito violado no laudo pericial, sorte alguma 

assiste à defesa.

Até mesmo porque os artistas violados estão 

arrolados no referido laudo pericial, f. 53/54, bem como as 

companhias detentoras dos direitos autorais.

Isto porque nada de irregular se apresenta no 

exame técnico, que oferece fundamentação suficiente e idônea à 

conclusão pela contrafação das mídias examinadas, a demonstrar 

de forma extremamente clara a prática ilícita.

É o que basta.

Nada mais seria preciso, então, para verificação da 

materialidade do crime em que processado o réu.

Dúvida alguma se extrai, portanto, acerca da 

materialidade delitiva, levando-se em conta a conclusão dos 

Srs. Peritos responsáveis pela elaboração do parecer técnico (f. 

52/55).

De mais a mais, desnecessária a identificação dos 

titulares do direito autoral violado, uma vez que a ação penal em 

crimes de violação de direito autoral, que é pública e 
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incondicionada, prescinde de representação para sua 

propositura.

De outro turno, em que pese o exame pericial não 

ter discriminado todas as mídias falsificadas apreendidas, tem-

se que o laudo é suficiente a caracterizar o crime de violação de 

direito autoral.

Afinal, a perícia é conclusiva quanto à falsidade, ao 

concluir que “as gravações das peças examinadas não foram 

processadas em estúdios autorizados pelas produtoras, que 

utilizam suportes próprios e específicos” (f. 54).

O que torna inegável a existência do delito.

Isto é o que importa à condenação e sua mantença, 

neste grau de jurisdição, pois.

Vale ressalvar, nesse sentido, que a questão foi 

recentemente sumulada no C.S.T.J.:

“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”.

Portanto, por qualquer ângulo que se analise a 

questão, impossível aventar-se na ausência de materialidade.

E a autoria também é certa.

De efeito.

O acusado foi surpreendido em poder de enorme 

quantidade de mídias falsificadas, dispostas para 
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comercialização.

Esse fato, só por si, caracteriza por sem dúvidas e 

de pronto a autoria, uma vez que não há lógica capaz de fugir a 

essa interpretação.

Quem é apanhado em pleno "iter criminis", como 

aqui, não tem como justificar a situação.

Mas não é só.

Assim as narrativas dos Policiais Militares (i) 

Alberto, f. 117, e (ii) Jucimar, f. 132, que historiam toda a ação 

miliciana, em harmonia de detalhes.

Destacam que, após informações a respeito da 

localização do acusado, em posse de CDs e DVDs piratas, 

efetuaram diligências e logram localizá-lo, momento em que tentou 

empreende fuga.

Asseveram que foi detido e surpreendido a dispor, 

para comercialização, elevada quantidade de CDs e DVDs 

piratas, que trazia consigo.

Jucimar ainda assevera que o acusado era delatado 

como chefe de uma quadrilha de venda de títulos pirateados.

Evidentemente autênticos os relatos.

Enfim e fugir de realidade tamanha é querer não 

enxergar o que os autos mostram com cristalinidade pura.

E nada se alegue contra as palavras daqueles 

agentes da lei.
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Porquanto não há suspeita sobre elas, mormente 

quando, exatamente como aqui, estão coerentes e consonantes ao 

demais do contexto probatório.

A jurisprudência pátria, a esta altura, tem 

constantemente acolhido a palavra policial como prova segura, 

firme e convincente, notadamente quando, como aqui, esteja 

coerente ao mais probatório colacionado e não discrepe do mais 

produzido, em sua essência.

O que só pode levar à certeza do quadro.

No vazio, portanto, a versão exculpatória judicial 

do acusado, mídia digital  negando o crime e alegando que, 

apesar de vender CDs e DVDs piratas no local, as mídias 

apreendidas na ocasião não lhe pertenciam , verdadeiramente 

fantasiosa e perdida em si mesma, quando confrontada, não só 

face sua posição inverossímil, como e principalmente porque 

improvada.

Afirma de forma inverossímil que as mídias 

apreendidas não lhe pertenciam, embora admite que comercializa 

mídias piratas no local.

Em verdadeira historieta fabulosa, quer afastar de 

si a responsabilização de forma sarcástica.

Sem sucesso.

A delação anônima dava conta certa da posse das 

mídias pelo acusado, que tentou se evadir em posse destas ao 

perceber a aproximação policial.
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Surpreendido em poder de centenas de mídias 

piratas, não tem como negar a autoria do crime.

Nesses termos, aceitar tais versões, perante a 

existência de tamanhas evidências em sentido contrário, seria 

fechar os olhos a uma realidade manifesta e dar costas ao óbvio, 

em total e completo desapego às normas genéricas da verdade e de 

bom-senso, que emanam sem nenhuma dúvida dos autos.

Nada obstante deva estar o julgador sempre atento 

e dedicado às teses defensórias, verdade é que há um momento 

em que as versões não podem ser aceitas, pelo óbvio manifesto 

que representam sua irrealidade.

O julgador, então, que é e deve ser homem de bom-

senso e com preocupação com a realidade ideal, pode e deve 

sempre afastar as teses sem qualquer cunho de razoabilidade, 

como aqui. 

Dar-se crédito àquele que é surpreendido em plena 

e objetiva ação delituosa, em detrimento das palavras dos agentes 

da lei, que cumpriam seu papel de proteger a sociedade, seria 

inverter de tal forma os valores que se deixaria em descrédito a 

própria Justiça.

Tanto não é possível, na verdade, exatamente 

porque as escusas são para livrá-lo da responsabilização, que é 

imperiosa, todavia.

Não há, enfim e nem de longe, fragilidade 

probatória.
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Ela, ao reverso, é plena, categórica.

E nada foi feito ou produzido pelas defesas, capaz 

de invalidar ou diminuir a força probante que os autos revelam.

Donde o quadro probatório indicar como autores da 

violação de direito autoral exatamente aqueles que apontados e 

responsabilizados.

Condenação, portanto, inevitável.

“Quantum satis”.

Apenamento criterioso.

Merecedor de reparo, porém, por ocorrência de erro 

material, data venia.

Base fixada acertada e justificadamente acima do 

mínimo legal, em atenção ao péssimo passado criminoso do 

acusado (f. 111-verso e 112-verso, execuções 2 a 6, do apenso 

próprio), a demonstrar que tem no crime a sua balda.

Base, portanto, em 2 anos e 3 meses de reclusão, 

mais 13 dias-multa.

À segunda fase, adequada majoração de 1/6, pela 

reincidência (f. 111, verso, execução 1, do apenso de 

antecedentes).

E aqui, 'data venia', o erro material verificado, 

consistente na digitação de um patamar superior à fração 

empregada (3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, mais 15 diárias), 

que deve ser readequado.
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Assim, aplicado aumento de 1/6, chega-se ao 

patamar final de 2 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, além 

de 15 dias-multa, unitário de patamar.

Quanto ao regime, tem-se o semiaberto como 

adequado 'in casu'.

Afinal, o acusado apresenta um severo 

envolvimento na criminalidade, a desvelar que a segregação, ainda 

que parcial, se apresenta necessária para a ressocialização, uma 

vez que o regime aberto não surtiu o efeito desejado.

Tudo, enfim, nas conformidades do art. 33, §§ 2º e 

3º, do Código Penal.

Em plena atenção, ademais, à reincidência do 

acusado.

Por tais razões, não se demonstra socialmente 

recomendável a substituição da corporal ou o 'sursis' (art. 44, III, e 

art. 77, II, ambos do Código Penal).

POSTO, mantido o mais do decidido, dá-se parcial 

provimento ao apelo do acusado para, reconhecida a ocorrência 

de erro material na dosimetria, redimensionar as penas 

aplicadas para 2 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, mais 

15 dias-multa, no piso.
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