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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0076849-06.2012.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante CLAYTON 
LIMA DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO 
PAULO.

ACORDAM, em 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São 
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Revendo o julgamento com fundamento no art. 
1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, fica o réu condenado como incurso no art. 
184, § 2º, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 2 anos de reclusão em regime 
aberto e 10 dias-multa, de valor unitário mínimo, substituída a pena privativa de 
liberdade por restritivas de direitos consistentes na prestação de serviços à comunidade 
pelo mesmo período - na forma e local a serem indicados pelo juízo das execuções - e 
mais 10 dias-multa, de valor unitário mínimo. Oportunamente, encaminhem-se os autos 
à E. Presidência da Seção de Direito Criminal para as providências cabíveis em relação 
ao recurso especial interposto. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que 
integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER DE 
SOUZA (Presidente) e PAIVA COUTINHO.

São Paulo, 13 de dezembro de 2017. 

Alexandre Almeida
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Violação de direito autoral  Acórdão que deu 
provimento ao recurso de apelação para absolver 
o acusado, com fundamento no art. 386, inciso II, 
do Código de Processo Penal  Determinação 
desta Presidência da Seção de Direito Criminal  
Aplicação do art. 1.030, inciso II, do Código de 
Processo Civil  Revisão da decisão, com 
condenação do réu.

Vistos.

CLAYTON LIMA DOS SANTOS, qualificado 

nos autos, foi processado, julgado e ao final condenado por sentença 

prolatada pela MMª Juíza de Direito Dra. Priscila Devechi Ferraz Maia, da 

5ª Vara Criminal da Comarca de Guarulhos, apontado como incurso no art. 

184, §2º, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 2 anos de reclusão 

em regime aberto e 10 dias-multa, de valor unitário mínimo, substituída a 

pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e 

pagamento de 10 dias-multa, de valor unitário mínimo (fls. 75/79).

Inconformado apelou o réu condenado e em 

julgamento realizado em 27 de janeiro de 2016, a Col. 11ª Câmara 

Criminal, por maioria de votos, deu provimento ao recurso para absolver o 

apelante da imputação da prática do delito previsto no art. 184, §2º, do 

Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso II, do Código de 

Processo Penal (fls. 132/138).

Com a publicação do Acórdão, o Ministério 
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Público interpôs recurso especial, com fundamento no art. 105, inciso III, 

letras “a” e “c”, da Constituição Federal, no art. 541 do Código de Processo 

Penal e no art. 26 da lei nº 8.038/90, buscando a reforma da decisão para 

que fosse mantida a condenação do acusado Clayton Lima dos Santos pelo 

crime descrito na denúncia (fls. 141/168).

A Defensoria Pública, por sua vez, opôs 

embargos de declaração (fls. 187/188v) que foram rejeitados (fls. 195/199). 

Processado o recurso especial, vieram aos autos 

as contrarrazões (fls. 203//207).

Por decisão do Excelentíssimo Desembargador 

Presidente da Seção Criminal do Tribunal de Justiça, os autos foram 

encaminhados à Turma julgadora para cumprimento do disposto no art. 

1.030, inciso II, do Código de Processo Civil (fls. 212). 

É o relatório.

Cuida-se de determinação para que seja dado 

cumprimento ao disposto no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo 

Civil, e a Turma julgadora avalie a possibilidade de condenação de Clayton 

Lima dos Santos por infração a art. 184, §2º, do Código Penal.

E, diante da oportunidade para nova análise dos 

argumentos trazidos com o recurso, forçoso concluir que efetivamente 

procede o inconformismo manifestado pelo Ministério Público.

De fato, a materialidade está demonstrada pelo 

laudo pericial de fls. 24/35, que examinou os objetos apreendidos e 

constatou que eram falsos, já que “não apresentam características de 

originalidade, tais como mídias não graváveis, encartes com qualidade e 
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nitidez, e código IFPI”. 

A autoria, por seu turno, é induvidosa, pois em 

todas as oportunidades em que foi ouvido, tanto na fase policial (fls. 10) 

como em juízo (mídia de fls. 81), o acusado admitiu a prática do crime, 

alegando que estava desempregado e para garantir o sustento de sua família 

adquiriu o material na região da Rua 25 de Março, centro da cidade de São 

Paulo, pagando o preço estimado de R$0,60, por mídia, a qual revenderia 

por R$2,00, e ainda esclareceu que exerceu essa atividade por 

aproximadamente quatro meses.

Ora, a confissão judicial é elemento 

importantíssimo de prova, que somente pode ser afastado por 

circunstâncias excepcionais que tornem duvidoso o seu valor. Assim, na 

medida em que segura, coerente e sem desmentidos, cumpre dar valor 

absoluto a essa prova, pois ninguém iria assumir a autoria de um crime sem 

que realmente o tivesse cometido.

Nesse sentido já se decidiu:

“A confissão judicial, sem margem para 

divagações doutrinárias, ou tertúlias hermenêuticas, constitui 

seguríssimo elemento de convicção. Apenas incomum circunstância, aqui 

não vislumbrada, que lhe evidencie a insinceridade, justifica sua recusa. 

Assim, se o acusado admite, sem explicações ou justificações plausíveis, a 

verdade do gesto criminoso que lhe vem atribuído, não há como fugir à 

proclamação da procedência da pretensão punitiva deduzida.” (Apelação 

Criminal n° 297.351-3/5, 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, rel. 

Des. Canguçu de Almeida, julgado em 20/10/2003). 
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Não bastasse isso, o réu foi também incriminado 

pelas testemunhas Manoel Pedro da Silva e Bruno Diego de Souza Bassan, 

policiais que participaram da diligência em que os CDs e DVDs foram 

apreendidos, e que confirmaram que os produtos estavam expostos à venda 

pelo acusado (mídia de fls. 81), razão pela qual a sua responsabilidade era 

indiscutível.

Cumpre observar que era desnecessária a 

identificação do titular do direito violado, se a perícia indicou que os 

objetos foram produzidos sem maiores formalidades.

No mais, acerca da materialidade e dos requisitos 

da perícia nos produtos contrafeitos, tem perfeita aplicação o enunciado da 

Súmula nº 574, do Col. Superior Tribunal de Justiça  “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 .”  motivo pelo qual a condenação é de rigor.

Resta a fixação da pena a ser imposta.

Nesse mister, bem considerados os elementos 

norteadores do art. 59, do Código Penal, verifica-se que as circunstâncias 

judiciais são favoráveis, razão pela qual a pena é estabelecida em 2 anos de 

reclusão e 10 dias-multa, de valor unitário mínimo. Sendo assim, ainda que 

presente a atenuante da confissão, a pena não poderia ser reduzida abaixo 

desse patamar (Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça).

Presentes, outrossim, os requisitos do art. 44, do 
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Código Penal, possível a substituição da privativa de liberdade por 

restritivas de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade 

pelo mesmo período  na forma e local a serem indicados pelo juízo das 

execuções  e mais 10 dias-multa, de valor unitário mínimo.

Finalmente, até mesmo em face da substituição 

acima mencionada, tem-se como justa e suficiente à reprovação da conduta 

do acusado a fixação do regime aberto para o início de cumprimento da 

pena.

Diante do exposto, revendo o julgamento com 

fundamento no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, fica o réu 

condenado como incurso no art. 184, § 2º, do Código Penal, ao 

cumprimento da pena de 2 anos de reclusão em regime aberto e 10 dias-

multa, de valor unitário mínimo, substituída a pena privativa de liberdade 

por restritivas de direitos consistentes na prestação de serviços à 

comunidade pelo mesmo período  na forma e local a serem indicados pelo 

juízo das execuções  e mais 10 dias-multa, de valor unitário mínimo. 

Oportunamente, encaminhem-se os autos à E. 

Presidência da Seção de Direito Criminal para as providências cabíveis em 

relação ao recurso especial interposto.

Custas na forma da lei. 

ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA

                               RELATOR
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