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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0026300-20.2012.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante ELAINE 
DE OLIVEIRA CAVALCANTE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: ""Conheceram em parte e, na parte 
conhecida, negaram provimento ao apelo defensivo. V.U."", de conformidade com o 
voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LEME 
GARCIA (Presidente) e CAMARGO ARANHA FILHO.

São Paulo, 19 de dezembro de 2017. 

Guilherme de Souza Nucci
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação Criminal nº 0026300-20.2012.8.26.0344

Comarca: Marília

Apelante: Elaine de Oliveira Cavalcante

Apelado: Ministério Público

VOTO Nº. 15.312

Apelação. Violação de direito autoral e falsa identidade. 

Acórdão do C. STJ que manteve a condenação da ré 

quanto ao delito de falsa identidade e reconheceu a 

materialidade do crime de violação de direito autoral. 

Prolação de nova sentença condenatória, em cumprimento 

ao v. acórdão. Pleito defensivo de absolvição integral da 

ré. Inviabilidade. Questões já decididas pelo C. STJ, 

incidindo a preclusão sobre a matéria. Possibilidade de 

exame por este E. Tribunal apenas da autoria do crime de 

violação de direito autoral e da respectiva reprimenda. 

Autoria bem comprovada, consoante a prova testemunhal 

produzida nos autos, corroborada pela confissão da ré. 

Condenação mantida. Cálculo de pena também mantido. 

Pena-base no mínimo legal. Regime inicial aberto. 

Substituição da pena corporal por duas penas restritivas 

de direito. Apelo parcialmente conhecido e, na parte 

conhecida, improvido.

Pela r. sentença de fls. 242/247, prolatada 

em 10 de dezembro de 2013 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Angel 

Tomas Castroviejo, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marilia, a 
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ré ELAINE DE OLIVEIRA CAVALCANTE foi condenada como 

incursa no art. 307 do Código Penal, à pena de 3 meses de 

detenção, em regime inicial aberto, substituída por prestação de 

serviços à comunidade, com sua absolvição, por outro lado, da 

conduta tipificada pelo art. 184, § 2º, do Código Penal.

Tanto o Ministério Público quanto a 

defesa da ré interpuseram recursos de apelação (fls. 256/262 e 

281/283), tendo esta C. Câmara deste E. Tribunal de Justiça, em 

10 de março de 2015, consoante o v. acórdão de minha relatoria, 

dado provimento apenas ao apelo defensivo, absolvendo a ré 

também do delito de falsa identidade, previsto no art. 307 do 

Código Penal (fls. 312/320).

Irresignado, o Ministério Público interpôs 

recurso especial (fls. 322/409). 

Após a manutenção integral do v. acórdão 

por esta C. Câmara, em julgamento lastreado no art. 543-C, § 7º, 

do CPC/73 (fls. 448/457), o C. Superior Tribunal de Justiça 

houve por bem dar provimento ao recurso especial ministerial 

“para restabelecer a sentença condenatória quanto ao delito de 

falsa identidade e, reconhecida a suficiência da prova da 

materialidade do crime de violação de direitos autorais, 

determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que se dê 

prosseguimento na ação penal quanto a este ilícito penal” (fls. 

471/473). 

Ato seguinte, em cumprimento ao v. 

acórdão do C. STJ, em 8 de março de 2017, o MM. Juiz de 

Direito, Dr. Luís Cesar Bertoncini, da 1ª Vara Criminal da 



PODER JUDICIÁRIO

  TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação nº 0026300-20.2012.8.26.0344 4

Comarca de Marilia, proferiu nova r. sentença, condenando a ré 

ELAINE DE OLIVEIRA CAVALCANTE como incursa no art. 184, 

§ 2º, do Código Penal, à pena de 2 anos de reclusão, em regime 

inicial aberto, e 10 dias-multa, no piso legal, e como incursa 

também no art. 307 do Código Penal, à pena de 3 meses de 

detenção, em regime inicial aberto, com a substituição das penas 

corporais por duas penas restritivas de direito, consistentes em 

prestação de serviços à comunidade e pena pecuniária de 1 

salário mínimo (fls. 468/470).

A defesa da ré, então, interpôs o presente 

recurso de apelação (fls. 482/494), discorrendo, em síntese, 

sobre a falta de comprovação da materialidade do crime de 

violação de direito autoral, suscitando até mesmo os princípios 

da insignificância e da adequação social. Por sua vez, quanto ao 

crime de falsa identidade, também dispôs sobre a insuficiência 

de elementos de prova da materialidade delitiva. Pugnou, ao 

final, por sua absolvição em relação aos dois delitos descritos na 

denúncia (fls. 485/494).

O recurso foi contrarrazoado (fls. 496/504) 

e a douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou 

pelo conhecimento parcial do apelo defensivo e, na parte 

conhecida, por seu improvimento (fls. 510/519).

É o relatório.

Já de início, consoante bem pontuado 

pela Procuradoria Geral de Justiça, o recurso de apelação 

somente pode ser parcialmente conhecido por este E. Tribunal.

Isso porque, conforme se denota do 
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relatório supracitado, o C. Superior Tribunal de Justiça, em 

julgamento de recurso especial nos autos do presente processo, 

houve por bem “restabelecer a sentença condenatória quanto ao 

delito de falsa identidade” e reconhecer “a suficiência da prova 

da materialidade do crime de violação de direitos autorais”.

Tais questões decididas pelo C. STJ 

restaram preclusas na espécie, diante da ausência de 

impugnação recursal do v. acórdão em tempo hábil, consoante 

se depreende da certidão de fls. 474/475.

Restam incontroversos e impassíveis de 

nova discussão, portanto, os temas referentes (i) ao acerto da 

condenação da apelante pelo crime de falsa identidade, 

incluindo, aqui, a prova da autoria e da materialidade delitivas, 

bem como o cálculo da pena correspondente, e (ii) à 

comprovação da materialidade do crime de violação de direito 

autoral.

Assim, este E. Tribunal somente pode 

analisar, neste momento processual, as questões atinentes à 

comprovação da autoria do delito de violação de direito autoral e 

ao cálculo da respectiva reprimenda, no caso de condenação, 

inexistindo interesse recursal da apelante, sob o prisma da 

utilidade do recurso, quanto às demais questões suscitadas nas 

razões recursais.

Feitas tais observações, em relação à 

parte passível de conhecimento, o recurso de apelação não 

comporta provimento.

Segundo consta nos autos, em 13 de 
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julho de 2012, por volta de 9h45, na Rua Araraquara, nº 450, na 

cidade de Marília, a apelante expôs à venda, com intuito de 

lucro, 17 CDs e 152 DVDs contendo obras cinematográficas e 

fonográficas diversas, sem autorização de seus autores ou 

representantes legais.

Ademais, nas mesmas circunstâncias de 

tempo e local, a apelante atribuiu-se falsa identidade, para obter 

vantagem em proveito próprio.

Conforme acima mencionado, a 

materialidade do crime de violação de direito autoral restou 

incontroversa em razão do julgamento proferido pelo C. STJ, 

malgrado a posição desta Relatoria no sentido de que a 

ausência de identificação de todos os autores responsáveis 

pelas obras violadas impede a tipificação do referido delito.

Por sua vez, seguindo a linha de 

raciocínio estabelecida pelo C. STJ, a autoria em relação ao 

crime de violação de direito autoral foi bem comprovada nos 

autos, especialmente pela própria confissão da apelante e pelos 

depoimentos firmes e harmônicos prestados pelo delegado de 

polícia Gilson e pelo investigador de polícia Anilton.

Assim, é de rigor a manutenção da 

condenação da apelante pelo delito de violação de direito 

autoral, nos moldes da r. sentença condenatória.

O cálculo da respectiva reprimenda 

também não enseja reparo.

A apelante era primária e não possuía 

maus antecedentes à época dos fatos.
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Na primeira fase do cálculo, nos termos 

do art. 59 do Código Penal, andou bem o juiz a quo ao fixar a 

pena-base no mínimo legal, em 2 anos de reclusão e 10 dias-

multa, no piso legal.

Na segunda e na terceira fases, não se 

vislumbram circunstâncias passíveis de valoração no caso 

concreto, devendo ser considerada definitiva a pena no patamar 

supramencionado.

O regime inicial de cumprimento de pena 

deve ser o aberto, nos moldes do art. 33, § 2º, alínea c, do 

Código Penal, observadas as peculiaridades do caso.

Por fim, presentes os requisitos do art. 44 

do Código Penal, é de rigor a substituição da pena privativa de 

liberdade por duas restritivas de direito, consistentes na 

prestação de serviços à comunidade, a ser arbitrada pelo juízo 

das execuções criminais, e prestação pecuniária fixada em 1 

salário mínimo, conforme bem delineado na r. sentença 

recorrida.

Ante o exposto, pelo meu voto, conheço 

em parte e, na parte conhecida, nego provimento ao apelo 

defensivo, mantendo integralmente a r. sentença hostilizada, por 

seus próprios e jurídicos fundamentos.

GUILHERME DE SOUZA NUCCI

Relator
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