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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0056726-58.2013.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é 
apelante MARIA DA SILVA SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo. 
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
SÉRGIO COELHO (Presidente) e COSTABILE E SOLIMENE.

São Paulo, 14 de dezembro de 2017.

ANDRADE SAMPAIO

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 0056726-58.2013.8.26.0577

Apelante: Maria da Silva Santos 
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São José dos Campos
Voto nº 1.441

APELAÇÃO CRIMINAL. Violação de direito autoral. 

Apreensão de CDs e DVDs falsificados. Sentença 

condenatória. Defesa pede a absolvição pela atipicidade da 

conduta.  Autoria e materialidade bem delineadas. A 

condenação era mesmo de rigor. Impossibilidade de se 

aplicar o princípio da adequação social. Viabilidade de 

perícia por amostragem. Desnecessária, ainda, a 

identificação e a inquirição do sujeito passivo. Precedentes 

do STJ. Pena bem dosada. Regime aberto. Pena privativa 

de liberdade substituída por duas penas restritivas de 

direitos. Sentença mantida. Recurso improvido.

Ao relatório da r. sentença, que acolho, acresço que, 

por decisão do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de São José dos 

Campos, MARIA DA SILVA SANTOS restou condenada às penas de 02 

(dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 

(dez) dias-multa, no piso, por incursa no artigo 184, §2º do Código Penal 

(fls. 150/156).

A reprimenda corporal foi substituída por duas 

restritivas de direitos consistentes em (i) prestação de serviços à 

comunidade, pelo prazo da pena corporal e (ii) prestação pecuniária no 

valor de um salário-mínimo, ambas em favor de entidade assistencial a ser 

definida pelo Juízo das Execuções.

Inconformada, a Defensoria Pública apena objetivando 

a absolvição por atipicidade da conduta (fls. 161/168).
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Contrarrazões ministeriais às fls. 177/180 em resposta 

à tese defensiva.

Regularmente processado, a douta Procuradoria Geral 

de Justiça opina pelo improvimento do recurso (fls. 185/189).

É o relatório, passo a decidir.

As provas produzidas demonstraram de forma 

induvidosa a efetiva responsabilidade criminal da ré.

Segundo narra a denúncia, em 26 de julho de 2013, 

por volta das 18h50, na Avenida XV de Novembro, 45, sala 24, Centro, em 

São José dos Campos, MARIA DA SILVA SANTOS tinha em depósito e 

expunha à venda, com intuito de lucro, 7.156 (sete mil cento e cinquenta e 

seis) cópias de fonograma e de videofonograma, reproduzidas com 

violação do direito do autor e do produtor das obras.

A acusada tinha em depósito e expunha à venda, em 

uma sala comercial situada no local dos fatos, mais de 7.000 (sete mil) 

cópias de músicas e filmes, gravados em CDs e DVDs piratas, e o fazia 

com o propósito de vendê-los. O material era clandestino, reproduzido sem 

autorização dos titulares dos direitos autorais.

Apreendido durante verificação de denúncia anônima 

e submetido à perícia, foi constatada a falsificação.

A materialidade restou comprovada pelo boletim de 

ocorrência (fls. 03/05), pelo auto de exibição e apreensão (fl. 6) e pelo 

laudo pericial das mídias (fls. 09/13).

A autoria, igualmente, foi demonstrada.

Os investigadores de polícia Gustavo Veríssimo 

Ramos e Valdecir Donizetti Campos narraram, perante a autoridade judicial 

que, no dia dos fatos, foram verificar uma denúncia de venda de produtos 

falsificados. Foram atendidos pela acusada e os itens, CDs e DVDs 
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estavam expostos no local. MARIA DA SILVA declinou que os produtos não 

pertenciam a ela, mas não soube informar quem era o proprietário. Para 

chegar ao local era necessário tocar o interfone, e a pessoa que estava na 

sala comercial autorizava a entrada. A única pessoa no local era a 

acusada, que disse ser responsável somente pela comercialização dos 

itens (mídia de fls. 149).

Interrogada em solo policial, MARIA DA SILVA 

SANTOS narrou que estava passando por dificuldades financeiras, motivo 

pelo qual aceitou a oferta de um rapaz desconhecido para comercializar os 

CDs e DVDs que ele trazia de São Paulo, pelo que ganharia R$ 30,00 

(trinta reais) por dia. Ao final do expediente, um “boy” passava e recolhia o 

dinheiro arrecadado. Não sabe nem ao menos o nome do proprietário dos 

itens falsificados (fls. 30/31).

Devidamente intimada a prestar suas declarações em 

juízo, deixou de comparecer, razão pela qual foi decretada sua revelia (fls. 

144/145).

Pois bem.

Além das provas orais que demonstram materialidade 

e autoria, tem-se o laudo pericial que afirma categoricamente que “as peças 

examinadas não são autênticas, tratando-se de reproduções grosseiras de 

audiovisuais, efetuadas em discos graváveis e desprovidas de 

características de originalidade”. Quanto ao conteúdo, asseverou que ele 

“corresponde aos títulos ilustrados em seus discos e/ou encartes” (fls. 

09/13).

Presentes materialidade e a autoria, configura-se o 

delito previsto no artigo 184, § 2º, do Código Penal.

Conforme a orientação da Súmula 502 do C. Superior 

Tribunal de Justiça, “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 
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venda CDs e DVDs piratas”.

Anoto que no tipo penal em exame, as condutas de 

adquirir e ter em depósito são também apenadas, independente da prova 

da mercancia dos produtos contrafeitos.

Em que pese o artigo 530-D do Código de Processo 

Penal determinar que, depois de apreendidos objetos pertinentes a crime 

contra a propriedade imaterial, devem ser periciados, tal exigência foi 

relativizada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no 

AREsp 276.128-MG (Rel. Min. Walter de Almeida Guilherme, julgado em 

02/10/2014 - Informativo 549).

O entendimento é de que não é razoável exigir do 

laudo pericial a catalogação de centenas ou milhares de CD's e DVD's, com 

a indicação de cada título e autor da obra apreendida e contrafeita, sendo 

válida a perícia realizada nas características externas do material 

apreendido, bem como a realizada por amostragem.

Ademais, considerar imperiosa a identificação e oitiva 

dos titulares dos direitos violados e artistas impossibilitaria a ação contra a 

pirataria.

Sendo o crime em tela sujeito a ação penal pública 

incondicionada e tendo sido constatada, por laudo pericial, a falsidade das 

mídias, é desnecessária, para a configuração de sua tipicidade, a 

identificação e inquirição do sujeito passivo.

Nesse sentido, também já decidiu o C. Superior 

Tribunal de Justiça:

“FALTA DE COMPROVAÇÃO DA 
MATERIALIDADE DELITIVA. PERÍCIA 
QUE NÃO TERIA IDENTIFICADO AS 
SUPOSTAS VÍTIMAS DO CRIME, QUE 
TAMBÉM NÃO TERIAM SIDO 
INQUIRIDAS PARA CONFIRMAR A 
OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS 
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DIREITOS AUTORAIS. 
DESNECESSIDADE. CONSTATAÇÃO 
DA FALSIDADE DAS MÍDIAS 
ENCONTRADAS EM PODER DO 
PACIENTE POR MEIO DE EXAME 
TÉCNICO. SUFICIÊNCIA. 1. O 
procedimento a ser observado nos casos 
de crimes contra a propriedade imaterial 
perseguidos mediante ação penal pública, 
como é o caso dos autos, encontra-se 
disposto nos artigos 530-B a 530-H do 
Código de Processo Penal, merecendo 
destaque o que contido nos artigos 530-B 
a 530-D, pelos quais a autoridade policial 
apreenderá os bens objeto do delito, que 
serão submetidos à perícia, que integrará 
os autos do processo. 2. O exame técnico 
tem por finalidade atestar a ocorrência ou 
não de reprodução procedida com 
violação aos direitos autorais, sendo 
desnecessária a identificação das 
supostas vítimas, até mesmo porque o 
ilícito em exame é, consoante consignado 
alhures, perseguido mediante ação penal 
pública incondicionada, nos termos do 
inciso II do artigo 186 do Estatuto 
Repressivo. 3. Comprovada a 
materialidade do crime previsto no § 2º do 
artigo 184 do Código Penal por meio da 
perícia que atestou serem falsificados os 
cd's e dvd's apreendidos com o paciente, 
mostra-se totalmente dispensável e 
irrelevante a inquirição dos produtores das 
mídias a partir das quais teriam sido feitas 
as cópias com ele encontradas para 
confirmarem que seus direitos autorais 
teriam sido violados.”

(HC 191.568-SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 
julgado em 7/2/2013, DJe 19/02/2013).

Ainda assim, saliente-se que a perícia chegou a 

identificar alguns dos autores que tiveram seus direitos autorais violados (fl. 

09/13), o que basta para a caracterização do crime.

Anota-se que incabível a aplicação do princípio da 

adequação social, sob o argumento de que tal delito seria aceito e 
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praticado com expansão pela sociedade.

A aceitação popular à contrafação de CD's e DVD's 

(pirataria) não pode imunizar o agente contra as consequências penais da 

referida conduta.

Igualmente, a omissão do Estado em reprimir tal 

conduta não a torna lícita. 

Assim, caracterizado o tipo penal previsto no artigo 

184, § 2º, do Código Penal, mantém-se a condenação.

A dosimetria também não comporta reparo.

Fixada no mínimo, a reprimenda não sofreu qualquer 

alteração nas fases subsequentes, tornando-se definitiva em 02 (dois) anos 

de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no piso.

Estabelecido o regime aberto, não há alteração a 

realizar.

A pena corporal foi bem substituída por duas 

restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços comunitários e 

prestação pecuniária.

Irretorquível a decisão de piso.

Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao 

recurso mantendo-se, in totum, a r. decisão atacada por seus próprio e 

jurídicos fundamentos.

ANDRADE SAMPAIO

RELATOR
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