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OBS: Na jurisprudência citada, sempre que não houver indicação do 
tribunal, entenda-se que é do Superior Tribunal de Justiça. 
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Tese 377 

VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL – EXPOR À VENDA DVD’S 

FALSIFICADOS – VIDEOFONOGRAMA – TIPICIDADE DA CONDUTA – 

ESPÉCIE DE OBRA INTELECTUAL. 

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

que é surpreendido expondo à venda DVD’s falsificados, não se podendo 

falar em atipicidade da conduta em razão de o tipo penal não se referir ao 

termo videofonograma, uma vez que se trata de espécie de obra 

intelectual, sendo esta elementar da figura penal em exame. 

(D.O.E.,  p. )          

 

 

 

 

 

 

 



 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 

Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais 
Rua Riachuelo, 115, 9º andar, sala 906, São Paulo – SP – CEP 01007-904 

 Tel: (11) 3119-9689 – Fax: (11) 3119-9677 – email: recursoespecial@mp.sp.gov.br  

 

Recurso Especial nº 0010626-95.2011.8.26.0292 Página 2 
 

Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente da 

Seção Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 

nos autos da Apelação Criminal nº 0010626-95.2011.8.26.0292, 

Comarca de Jacareí, em que figura como apelante L.A. e, como 

apelada, a Justiça Pública, com fundamento no artigo 105, inciso 

III, alíneas “a” e “c”, da Constituição da República e artigos 26 e 

seguintes da Lei nº 8.038/90, vem interpor recurso especial 

para o Colendo Superior Tribunal de Justiça, contra o v. acórdão 

de ff. 206/211, pelos motivos adiante deduzidos. 

 

 

1- O RESUMO DOS AUTOS 

 

  L.A. foi denunciado como incurso no art. 184, § 2º do 

Código Penal, porque no dia 18 de julho de 2012, expunha à 

venda, com intuito de lucro, no centro da cidade de Jacareí, 191 

CD’S de música e 764 DVD’S, todos reproduzidos com violação do 

direito de autor, do direito de artista intérprete, executante e do 

direito do produtor de fonograma, sem a expressa autorização dos 
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titulares dos direitos. A peça inicial acusatória foi recebida em 21 

de agosto de 2012 (f. 117). 

 

  Finda a instrução processual, consoante r. sentença de 

ff. 160/163, publicada em 14 de junho de 2013, foi o réu 

condenado ao cumprimento da pena de 02 (dois) anos de 

reclusão, inicialmente no regime aberto, e ao pagamento de 10 

(dez) dias-multa, fixados no valor unitário mínimo, como incurso 

no art. 184, § 2º, do Código Penal. A pena privativa de liberdade 

foi substituída por duas penas restritivas de direitos. 

 

  Apreciando recurso de apelação interposto pelo 

acusado, a Colenda 7ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por maioria de votos, 

deu provimento ao recurso para o fim absolver L.A. da acusação 

formulada na denúncia, com fundamento no art. 386, inciso III, do 

Código de Processo Penal (quanto aos DVD’S) e 386, inciso VII, 

também do Código de Processo Penal (no que se refere aos 

fonogramas), de conformidade com o voto do Relator, que integra 

o v. acórdão, a seguir transcrito: 

 

“ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 

0010626- 95.2011.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante 

L.A., é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. 

 

ACORDAM, em 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de 

Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, 
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deram provimento ao recurso interposto por L.A. para absolvê-lo da 

acusação feita na denúncia, com fulcro no art. 386, inciso III (quanto aos 

Dvd's - videofonogramas) e 386, VII (em relação aos fonogramas) ambos 

do CPP; fica vencido o 3 º Juiz, que lhe negava provimento.", de 

conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão. 

 

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 

FRANCISCO MENIN (Presidente) e GRASSI NETO. 

 

São Paulo, 5 de dezembro de 2013. 

 

FERNANDO MIRANDA 
RELATOR 

 

 

Voto nº 25.797 
Apelação: 0010626-95.2011. 8.26.0292 
Apelante: L.A. 
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO 
Processo: 920/2011 
2ª Vara Criminal da Comarca de Jacareí – SP 
 

 

Trata-se de apelação interposta por L.A. contra a r. sentença de 

fls. 159/163, cujo relatório se adota, que julgou procedente a denúncia e 

o condenou a cumprir dois anos de reclusão, em regime aberto e ao 

pagamento de dez dias-multa, no piso mínimo legal, como incurso no 

artigo 184, § 2º, do Código Penal, substituída a reclusiva por restritiva de 

direitos e dez dias-multa. 
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A defesa pleiteia a absolvição sustentando atipicidade da 

conduta em razão do princípio da insignificância e da adequação social 

(fls. 174/178). 

 

Contrariado o recurso (fls. 180/182), sobreveio o parecer da 

douta Procuradoria Geral de Justiça, pelo desprovimento do apelo (fls. 

188/193). 

 

É o relatório. 

 

Trata-se de imputação da conduta tipificada no artigo 184, § 2º, 

do Código Penal, porque o réu expunha à venda, com intuito de lucro, 

CD's e DVD's reproduzidos sem  autorização dos autores ou de seus 

representantes, assim violando direitos autorais. 

 

Absolve-se o apelante por atipicidade de conduta. 

 

Coincidem com o alvitre deste relator valioso estudo e 

comentários feitos por Roberto Delmanto e outros in “Código Penal 

Comentado”, a páginas 563/567, Editora Renovar, 7ª Edição, agosto de 

2007: “VIDEOFONOGRAMA: Como referido nas notas acima, onde 

comentamos o caput e os § § 1º e 2º do art. 184 do CP, olvidou-se o 

legislador do objeto material videofonograma (imagem e som, música 

ou não, fixados em suporte material conhecido como videotape, DVD e 

demais tecnologias de mídia), ao contrário do objeto material que 

constava dos antigos §§ 1º e 2º deste artigo, que faziam menção 

expressa ao videofonograma. Não obstante o videofonograma (video + 

fonograma) abranja tanto a imagem quanto o áudio, o que poderia até 

dar ensejo à interpretação de que a reprodução não autorizada de 
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videofonograma se subsumiria às hipóteses dos §§ 1 º e 2º em razão de 

o fonograma estar também presente, entendemos que, em face da 

proibição da interpretação extensiva e da analogia in malam partem em 

matéria penal (cf. nossos comentários ao art. 1º do CP), enquanto não 

for corrigido esse lapso, a reprodução não autorizada de 

videofonograma (imagens + áudio) poderá configurar apenas o delito do 

caput, o que tem reflexos, inclusive, na modalidade de ação penal 

(privada ao invés da pública - cf. art. 186), não cabendo ao intérprete 

suprimir a falha do legislador para ampliar a possibilidade de punição 

criminal. Poder-se-ia dizer, outrossim, que tendo em vista o conceito 

extremamente amplo de "obra intelectual" constante da Lei nº 

9.610/98, cujo art. 7º, VI, faz menção às "obras audiovisuais, sonorizadas 

ou não, inclusive as cinematográficas", o videofonograma restaria 

abrangido pelos §§ 1 º e 2º do art. 184. Todavia, considerando-se que a 

lei penal não contempla palavras desnecessárias, essa argumentação 

não se sustenta em face da menção feita pelo legislador ao fonograma. 

Com efeito, caso quisesse o legislador penal dar a mesma abrangência à 

locução "obra intelectual" constante da Lei nº 9.610/98, não haveria 

necessidade de se referir ao fonograma, o qual, assim como o 

videofonograma, estaria compreendido neste amplo conceito cível de 

"obra intelectual". De forma contrária ao entendimento por nós 

defendido, GUILHERME DE SOUZA NUCCI (Código Penal Comentada, 4ª 

ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, p. 630) sustenta que "não se pode 

deixar de dar a eles (fonogramas) a indispensável interpretação 

extensiva, para dar lógica e sentido à nova norma editada, que busca 

maior - e não menor - proteção aos direitos do autor". Igualmente, LUIS 

REGIS PRADO, para quem o art. 184 do CP é norma penal em branco, 

necessariamente complementada pela Lei nº 9.610/98 no que concerne 

aos conceitos de obra intelectual, interpretação, execução e fonograma 
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(Curso de Direito Penal Brasileiro, 4ª Ed. São Paulo, Revista dos 

Tribunais, 2006, p. 61)”. 

 

Vale acrescer que odioso, data venia, seria admitir-se vedada 

interpretação extensiva “in malam partem”, mormente para a proteção 

de direito privado, não se cuidando de norma penal em branco, pois o 

legislador insculpiu, claramente, a elementar “fonograma”, não 

deixando margem a que se interprete tal conceito além do que significa. 

 

Vê-se, pois, respeitados os entendimentos adversos, que, na 

mais abrangente e discutível das hipóteses, quando muito, que a 

conduta imputada ao réu seria, em tese, somente amoldável à descrita 

no “caput”, do artigo 184, do Código Penal, de ação privada, consoante 

expresso preceito do artigo 186, inciso I, do mesmo Código. Neste 

ponto, sim, caberia indagar qual a extensão do conceito de “direito de 

autor”. 

 

E, no tocante aos fonogramas, não há nos autos suficiente prova 

sobre a materialidade do delito, pois, não obstante atestada a 

falsificação pelo laudo pericial de fls. 15/18, não se comprovou, 

efetivamente, “violação de direito autoral”, uma vez que não houve 

identificação, imprescindível, de sujeitos passivos. 

 

O laudo pericial indicou que se tratava de “cópias ilegítimas”. 

Contudo, não foram apurados os “autores” das obras (artistas, 

gravadoras, produtoras, distribuidoras etc.), ou seja, não foi identificado 

o sujeito passivo. Sendo assim, não restou confirmado que tais direitos 

autorais eram, de fato, protegidos por lei (não se sabendo se existia 
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algum tipo de autorização para reproduções outras que não as originais, 

pelo menos na forma como encontradas no produto apreendido). 

 

O crime não se caracteriza por simples falsificação, isto é, não 

basta verificar que se trata de material dito “pirata”. É imprescindível a 

verificação de que tais reproduções se deram em desrespeito a direito 

autoral de vítima certa e determinada. Tal procedimento não foi 

realizado, de tal modo que não houve oitiva ou ao menos identificação 

de qualquer sujeito passivo. 

 

Não pode haver presunção de um crime, principalmente, 

quando a identificação de seu resultado se faz necessária. 

 

Em face do exposto, dá-se provimento ao recurso interposto por 

L.A. para absolvê-lo da acusação feita na denúncia, com fulcro no artigo 

386, inciso III (quanto aos Dvd's - videofonogramas) e 386, VII (em 

relação aos fonogramas) ambos do Código de Processo Penal. 

 

FERNANDO MIRANDA 
RELATOR” 

 

 

 Assim decidindo, a Colenda 7ª Câmara de Direito 

Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, violou norma 

federal, especificamente o art. 184, § 2º, do Código Penal, 

no que se refere à atipicidade da conduta relativa aos 

videofonogramas e, concomitantemente, envolvendo o 

mesmo dispositivo penal supracitado, o v. acórdão dissentiu 

da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, 
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no que tange aos fonogramas, por entender imprescindível 

a identificação dos sujeitos passivos. 

 

 

2- NEGATIVA DE VIGÊNCIA À LEI FEDERAL – ART. 184, § 2º, 

DO CÓDIGO PENAL 

 

 

 Dispõe o art. 184 do Código Penal: 

 

Violação de direito autoral 
 
        Art. 184. Violar direitos de autor e os que lhe são conexos: (Redação 
dada pela Lei nº 10.695, de 1º.7.2003) 

 
        Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa. (Redação dada 
pela Lei nº 10.695, de 1º.7.2003) 
        § 1o Se a violação consistir em reprodução total ou parcial, com intuito de 
lucro direto ou indireto, por qualquer meio ou processo, de obra intelectual, 
interpretação, execução ou fonograma, sem autorização expressa do autor, do 
artista intérprete ou executante, do produtor, conforme o caso, ou de quem os 
represente: (Redação dada pela Lei nº 10.695, de 1º.7.2003) 
     
    Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. (Redação dada pela 
Lei nº 10.695, de 1º.7.2003) 
    
     § 2o Na mesma pena do § 1o incorre quem, com o intuito de lucro direto 
ou indireto, distribui, vende, expõe à venda, aluga, introduz no País, adquire, 
oculta, tem em depósito, original ou cópia de obra intelectual ou fonograma 
reproduzido com violação do direito de autor, do direito de artista intérprete 
ou executante ou do direito do produtor de fonograma, ou, ainda, aluga 
original ou cópia de obra intelectual ou fonograma, sem a expressa 
autorização dos titulares dos direitos ou de quem os represente. (Redação 
dada pela Lei nº 10.695, de 1º.7.2003) 
 
        § 3o Se a violação consistir no oferecimento ao público, mediante cabo, 
fibra ótica, satélite, ondas ou qualquer outro sistema que permita ao usuário 
realizar a seleção da obra ou produção para recebê-la em um tempo e lugar 
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previamente determinados por quem formula a demanda, com intuito de 
lucro, direto ou indireto, sem autorização expressa, conforme o caso, do autor, 
do artista intérprete ou executante, do produtor de fonograma, ou de quem os 
represente: (Redação dada pela Lei nº 10.695, de 1º.7.2003) 
 
        Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. (Incluído pela Lei 
nº 10.695, de 1º.7.2003) 
     
    § 4o O disposto nos §§ 1o, 2o e 3o não se aplica quando se tratar de exceção 
ou limitação ao direito de autor ou os que lhe são conexos, em conformidade 
com o previsto na Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, nem a cópia de 
obra intelectual ou fonograma, em um só exemplar, para uso privado do 
copista, sem intuito de lucro direto ou indireto. (Incluído pela Lei nº 10.695, de 
1º.7.2003) 

 

 

 Segundo DAMÁSIO, os parágrafos do artigo 184 do Código 

Penal contêm formas qualificadas em relação ao tipo fundamental, 

uma vez que o intuito de lucro direto ou indireto justifica a punição 

do agente com reclusão, de dois a quatro anos (JESUS, Damásio 

E. de. Direito Penal, 3º vol., Parte Especial, São Paulo: Saraiva, 

2010, 19ª ed., p. 43).  

 

 Portanto, desde logo é pertinente reforçar que a análise das 

figuras qualificadas, em especial, no caso, o § 2º do art. 184 do 

Código Penal, implica a observância do caput da citada figura 

penal, da qual o § 2º é simples desdobramento para o fim de 

maior rigor punitivo. 

 

 Segundo Rogério Greco, “Os direitos autorais possuem a 

natureza jurídica de bens móveis, conforme salienta o art. 3º da 

Lei 9.610/98, sendo considerado como autor a pessoa física 

criadora de obra literária, artística ou científica (art. 11). Pertence-

lhe os direitos morais e patrimoniais sobre a obra que criou (art. 
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22), cabendo-lhe o direito exclusivo de utilizar, fruir,  e dispor das 

mencionadas obras (art. 28).” (GRECO, Rogério. Curso de Direito 

Penal – Parte Especial, 6ª ed., 2009, p. 375, Niterói: Editora 

Impetus). 

 

 Para Cezar Bitencourt, “O bem jurídico protegido é o direito 

autoral, que, na verdade, constitui um complexo de direitos – 

morais e patrimoniais – nascidos com a criação da obra. Em outros 

termos, o objeto jurídico de proteção penal é a propriedade 

intelectual. Os direitos autorais abrangem os direitos de autor e os 

direitos que lhe são conexos. Direitos conexos aos do autor são os 

relativos à interpretação e à execução da obra por seu criador, 

considerando-se como tais a gravação, reprodução, transmissão, 

representação ou qualquer outra modalidade de comunicação ao 

público. O direito de arena também constitui um direito conexo ao 

de autor. A locução “violar direitos do autor” adquiriu abrangência 

ampliada para significar violação de todo e qualquer direito 

autoral, inclusive aqueles denominados conexos. Os direitos de 

autor nascem com a criação e utilização econômica de obra 

(intelectual, artística, estética, científica, literária, escultural ou 

cultural) e decorrem do próprio ato de criação; podem ser morais 

e patrimoniais.” (BITENCOURT, Cezar Ribeiro. Tratado de Direito 

Penal – Parte Especial, vol. 3, 4ª ed., 2008, p. 348, São Paulo: 

Saraiva). 

 

 Direito de autor, enfim, é todo o direito – moral ou 

patrimonial – que decorre da criação de obra intelectual. A 

propósito, a Constituição Federal, no inciso XXVII do art. 5º, 

proclama que “aos autores pertence o direito exclusivo de 



 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 

Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais 
Rua Riachuelo, 115, 9º andar, sala 906, São Paulo – SP – CEP 01007-904 

 Tel: (11) 3119-9689 – Fax: (11) 3119-9677 – email: recursoespecial@mp.sp.gov.br  

 

Recurso Especial nº 0010626-95.2011.8.26.0292 Página 12 
 

utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível 

aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar”. 

 

 Segundo o v. acórdão vergastado, o § 2º do art. 184 do CP 

não reprime as condutas típicas que envolvem videofonogramas. O 

motivo consiste no fato de que essas obras não foram 

mencionadas na citada figura penal, que se ocupou 

exclusivamente dos fonogramas. 

 

 Essa equivocada interpretação desarticula a proteção penal 

estabelecida pelo Código Penal aos videofonogramas, espécie de 

obra intelectual, não obstante indiscutível violação dos direitos de 

autor, expressamente mencionados na figura fundamental do art. 

184, da qual seu § 2º é mero desdobramento com o objetivo de 

punir mais severamente aqueles que realizam as condutas 

tipificadas com o intuito de lucro. 

 

 A apreciação restritiva adotada pelo acórdão combatido não 

é inédita e já foi rechaçada no âmbito do próprio Tribunal de 

Justiça de São Paulo. 

 

Com efeito, a 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de 

Justiça de São Paulo, ao analisar o recurso em sentido estrito nº 

0007463-69.2010.8.26.0510, a refutou afirmando que: 

 

“... o artigo 184, § 2º, do Código Penal não 

tipifica apenas a conduta de quem expõe à venda ou 

tem em depósito, ou mesmo aluga ‘fonograma 

reproduzido com violação do direito de autor’. A 
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norma penal também criminaliza o ato de expor à 

venda ou ter em depósito, com intuito de lucro, 

‘obra intelectual’, expressão de abrange, sem 

dúvida, o ‘videofonograma’, objeto material do delito 

que se imputa ao acusado.” (trecho extraído do voto 

do Relator, Des. Almeida Toledo, elaborado em 10 

de janeiro de 2012). 

 

 O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul 

também se ocupou do tema, isto é, a alegada atipicidade da 

conduta de expor à venda videofonogramas com violação de 

direito autoral, em face do § 2º do art. 184 do CP. Os 

Desembargadores integrantes da 4ª Câmara Criminal do Tribunal 

do Rio Grande do Sul, examinando a apelação sob nº 

70040374167, em 17 de fevereiro de 2011, afirmaram a 

tipicidade da conduta em questão, sublinhando que: 

 

 “No mérito, também não assiste razão aos 

apelantes. Não se trata de fato atípico, como insiste 

a defesa, pois a exposição à venda de DVD’S 

falsificados é conduta que se subsume ao tipo penal 

do art. 184, §2º, do CP. Embora a insurgência da 

defesa, argumentando que DVD é videofonograma e 

o tipo penal menciona apenas fonograma – que são 

os CD’S – Guilherme Nucci explica que os DVD’S 

são, na verdade, espécies de obra intelectual, que é 

elementar que está prevista no tipo penal, por isso 

não merece acolhimento a tese de atipicidade do 

fato. Nucci (Código Penal Comentado, 2005, fls. 
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742/743), ainda registra que ‘a omissão ao termo 

videofonograma não encontra justificativa, até 

porque a Exposição de Motivos 596, que 

encaminhou o Projeto da atual Lei 

10.695/2003, fez sempre menção a esse tipo 

de obra e não somente ao fonograma’.” 

 

 

 Videofonograma, interessante frisar, nada mais é do que o 

meio do qual se valeu o autor de obra intelectual para o fim de 

veicular e perpetuar o registro de sua criação. Trata-se, enfim, do 

“produto de fixação de imagem e som em suporte material (p. ex., 

o videocassete e o videodisco)” (Dicionário Aurélio da Língua 

Portuguesa, 5ª ed., Curitiba: Positivo, 2010). 

 

Portanto, não faz o menor sentido, privar o videofonograma 

da proteção penal reservada ao autor de obra intelectual 

simplesmente porque sua criação nos é transmitida em suporte 

que contém imagem e som. 

 

 Aliás, o art. 7º da Lei nº 9.610/98 define a obra intelectual 

como as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou 

fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou 

que se invente no futuro, destacando, dentre tantas outras, as 

obras audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as cinematográficas 

(art. 7º, inciso VI). 

 

 A interpretação adotada pelo acórdão combatido não pode, 

portanto prevalecer. 



 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 

Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais 
Rua Riachuelo, 115, 9º andar, sala 906, São Paulo – SP – CEP 01007-904 

 Tel: (11) 3119-9689 – Fax: (11) 3119-9677 – email: recursoespecial@mp.sp.gov.br  

 

Recurso Especial nº 0010626-95.2011.8.26.0292 Página 15 
 

 

Imaginemos que a trilha sonora de um filme fosse destacada e 

gravada separadamente. Exposta à venda sem autorização do seu autor, 

com intuito de lucro, estaria configurado o crime previsto no art. 184, § 

2º, do CP. O mesmo, absurdamente, não ocorreria com as imagens da 

mesma obra intelectual. 

 

 É lícito inferir que o argumento adotado pelo v. acórdão combatido 

é simples estratégia que tem o escopo de evitar a menção expressa à 

denominada teoria ou princípio da adequação social, adotada para 

justificar o desprezo à proteção que o Direito Penal instituiu ao direito de 

autor. 

 

  

 

Nesse ponto, destaca-se o posicionamento do Superior Tribunal de 

Justiça: 

 

 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITOS 
AUTORAIS. OFENSA AO ART. 184, § 2°, DO CP. ATIPICIDADE DA 
CONDUTA. PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO SOCIAL E DA 
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO 
PROVIDO. 
1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, quando do 
julgamento do Recurso Especial nº 1.193.196/MG, representativo 
de controvérsia, firmou entendimento no sentido da 
inaplicabilidade do princípio da adequação social ao delito 
descrito no art. 184, § 2º, do Código Penal. Desse modo a 
jurisprudência desta Corte firmou orientação no sentido de 
considerar típica, formal e materialmente, a conduta prevista no 
referido artigo, afastando, assim, a aplicação do princípio da 
insignificância e da adequação social. 
2. Agravo regimental não provido. 
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(AgRg no REsp 1377155/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, 
QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 28/10/2013) 

 

 

 

 Diante do exposto, forçoso reconhecer que o v. acórdão 

vergastado, ao interpretar equivocadamente o § 2º do art. 184 do 

Código Penal, acabou por reconhecer a atipicidade do 

comportamento descrito na denúncia em relação aos 

videofonogramas e, consequentemente, negou vigência ao referido 

dispositivo penal. 

 

 

 

 

 

3 - DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DESNECESSIDADE DE 

IDENTIFICAÇÃO E OITIVA DAS VÍTIMAS DA VIOLAÇÃO DO 

DIREITO AUTORAL 

 

 Da leitura do v. acórdão hostilizado depreende-se que a absolvição 

do réu baseou-se, também, em outro fundamento. 

 

 Com efeito, concluiu o acórdão que em relação aos fonogramas, 

não obstante atestada a falsificação, não se comprovou a violação do 

direito autoral, uma vez que não houve a imprescindível identificação dos 

sujeitos passivos. 

 



 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 

Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais 
Rua Riachuelo, 115, 9º andar, sala 906, São Paulo – SP – CEP 01007-904 

 Tel: (11) 3119-9689 – Fax: (11) 3119-9677 – email: recursoespecial@mp.sp.gov.br  

 

Recurso Especial nº 0010626-95.2011.8.26.0292 Página 17 
 

 Para maior clareza transcrevemos trecho do v. acórdão combatido, 

proferido pela 7ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de 

Justiça de São Paulo: 

 
“E, no tocante aos fonogramas, não há nos autos suficiente prova sobre a 

materialidade do delito, pois, não obstante atestada a falsificação pelo laudo pericial de fls. 

15/18, não se comprovou, efetivamente, “violação de direito autoral”, uma vez que não 

houve identificação, imprescindível, de sujeitos passivos. 

 

O laudo pericial indicou que se tratava de “cópias ilegítimas”. Contudo, não foram 

apurados os “autores” das obras (artistas, gravadoras, produtoras, distribuidoras etc.), ou 

seja, não foi identificado o sujeito passivo. Sendo assim, não restou confirmado que tais 

direitos autorais eram, de fato, protegidos por lei (não se sabendo se existia algum tipo de 

autorização para reproduções outras que não as originais, pelo menos na forma como 

encontradas no produto apreendido). 

 

O crime não se caracteriza por simples falsificação, isto é, não basta verificar que se 

trata de material dito “pirata”. É imprescindível a verificação de que tais reproduções se 

deram em desrespeito a direito autoral de vítima certa e determinada. Tal procedimento 

não foi realizado, de tal modo que não houve oitiva ou ao menos identificação de qualquer 

sujeito passivo. 

 

Não pode haver presunção de um crime, principalmente, quando a identificação de 

seu resultado se faz necessária. 

 

Em face do exposto, dá-se provimento ao recurso interposto por L.A. para absolvê-

lo da acusação feita na denúncia, com fulcro no artigo 386, inciso III (quanto aos Dvd's - 

videofonogramas) e 386, VII (em relação aos fonogramas) ambos do Código de Processo 

Penal.” (ff. 210/211) 
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Assim decidindo, a Egrégia Corte Bandeirante dissentiu de anterior 

jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça na interpretação 

do art. 184, §2º, do CP, autorizando a presente interposição, nos termos 

no art. 105, III, “c”, da Constituição Federal, com base na seguinte tese: 

 

 

“Comprovada a materialidade do crime previsto no § 2.º do artigo 184 do Código Penal 
por meio da perícia que atestou serem falsificados os cd's e dvd's apreendidos com a 
paciente, mostra-se totalmente dispensável e irrelevante a inquirição dos produtores das 
mídias a partir das quais teriam sido feitas as cópias encontradas para confirmarem que 
seus direitos autorais teriam sido violados”. 
(HC 233.230/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 16/04/2013, DJe 
24/04/2013) 

 

 No mesmo sentido: 

 

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ESPECIAL 
CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. RESPEITO AO SISTEMA RECURSAL PREVISTO NA CARTA 
MAGNA. NÃO CONHECIMENTO. 
1. Nos termos do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, o Superior Tribunal de 
Justiça é competente para julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou 
última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do 
Distrito Federal e Territórios, nas hipóteses descritas de forma taxativa nas suas alíneas "a", 
"b" e "c". 
2. Com o intuito de homenagear o sistema criado pelo Poder Constituinte Originário para a 
impugnação das decisões judiciais, necessária a racionalização da utilização do habeas 
corpus, o qual não deve ser admitido para contestar decisão contra a qual exista previsão 
de recurso específico no ordenamento jurídico. 
3. Em se tratando de direito penal, destinado a recuperar as mazelas sociais e tendo como 
regra a imposição de sanção privativa de liberdade, o direito de locomoção, sempre e 
sempre, estará em discussão, ainda que de forma reflexa. Tal argumento, entretanto, não 
pode mais ser utilizado para que todas as matérias que envolvam a persecutio criminis in 
judictio até a efetiva prestação jurisdicional sejam trazidas para dentro do habeas corpus, 
cujas limitações cognitivas podem significar, até mesmo, o tratamento inadequado da 
providência requerida. 
4. Tendo em vista que a impetração aponta como ato coator acórdão proferido por ocasião 
do julgamento de apelação criminal, contra a qual seria cabível a interposição do recurso 
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especial, depara-se com flagrante utilização inadequada da via eleita, circunstância que 
impede o seu conhecimento. 
5. Como o writ foi impetrado antes da alteração do entendimento jurisprudencial desta 
Corte Superior de Justiça, o alegado constrangimento ilegal será enfrentado para que se 
analise a possibilidade de eventual concessão de habeas corpus de ofício. 
VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS (ARTIGO 184, § 2º, DO CÓDIGO PENAL). VENDA DE CD'S 
E DVD'S PIRATAS. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA 
SUBSIDIARIEDADE E DA ULTIMA RATIO. INOCORRÊNCIA. CONDUTA SOCIALMENTE 
ADEQUADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. FATOS FORMAL E MATERIALMENTE TÍPICOS. 
PRECEDENTES DO STJ E DO STF. 
1. Da leitura do artigo 184 do Código Penal, não se pode afirmar que se trataria de preceito 
incriminador instituído pelo legislador com a inobservância aos princípios da intervenção 
mínima e da ultima ratio, já que na sociedade atual, com os avanços tecnológicos e a 
existência de inúmeros meios de reprodução, difusão e comercialização de obras 
intelectuais e fonogramas, mostra-se necessária a incidência do Direito Penal de modo a 
punir aqueles que o fazem com violação aos direitos do autor. 
2. Igualmente, não se pode afirmar que a conduta daquele que comercializa cd's e dvd's 
"piratas", reproduzidos ilegalmente, seria socialmente adequada. Conquanto o princípio da 
adequação social oriente o legislador na criação e revogação de normas penais, o certo é 
que ele não permite a revogação de tipos penais já existentes, o que só é possível mediante 
a edição de lei específica, nos termos do artigo 2º da Lei de Introdução às normas do 
Direito Brasileiro. 
3. Esta Corte Superior de Justiça tem reiteradamente decidido que a compra e venda de 
cd's e dvd's "piratas", apesar de disseminada, não é socialmente adequada, sendo inclusive 
severamente combatida pelo Poder Público, motivo pelo é formal e materialmente típica, 
entendimento que também é compartilhado pelo Supremo Tribunal Federal. 
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 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, 
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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. 
PLEITEADA APLICAÇÃO DA PENA PREVISTA NOS §§ 1º E 2º DA LEI 9.609/1998 AO CRIME 
PREVISTO NO § 2º DO ARTIGO 184 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. OBJETOS 
MATERIAIS DISTINTOS. MAIOR ABRANGÊNCIA DO DELITO DISPOSTO NO ESTATUTO 
REPRESSIVO. MAIOR GRAVIDADE E REPROVABILIDADE DA CONDUTA. INEXISTÊNCIA DE 
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO 
EVIDENCIADA. 
1. Em que pese as razões da impetração no sentido de que não seria razoável o tratamento 
diferenciado entre os tipos previstos no § 2º do artigo 184 do Código Penal e o constante 
do artigo 12 da Lei 9.609/1998, não há como admitir a imposição da mesma reprimenda 
para crimes cujo objeto material é distinto. 
2. Ademais, há que se destacar que o artigo 184 do Estatuto Repressivo, notadamente após 
a redação que lhe foi dada pela Lei 10.695/2003, constitui tipo penal bem mais abrangente 
que o disposto na Lei 9.609/1998, o que reforça a impossibilidade de se lhes cominar 
sanções idênticas. Precedente da colenda Quinta Turma. 
3. Não há que se falar em desproporcionalidade da pena cominada à violação de direitos 
autorais, quando comparada com reprimendas previstas para outros tipos penais, pois o 
próprio legislador, atento aos reclamos da sociedade que representa, entendeu que tal 
conduta merecia reprimenda considerável, especialmente pelos graves e extensos danos 
que acarreta, estando geralmente relacioanada à outras práticas criminosas, como a 
sonegação fiscal e a formação de quadrilha, entre outros. 
PRETENDIDA APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO AO 
PACIENTE. MATÉRIA NÃO SUSCITADA PELA DEFESA EM SEDE RECURSAL. APELAÇÃO. EFEITO 
DEVOLUTIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 
1. O efeito devolutivo do recurso de apelação criminal encontra limites nas razões expostas 
pelo recorrente, em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos no âmbito 
processual penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte 
que defende os interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula 
constitucional do devido processo legal. 
2. Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão que deu parcial provimento ao apelo do 
paciente não fez qualquer menção à apontada necessidade de aplicação do benefício da 
suspensão condicional do processo ao paciente, até mesmo porque nas razões recursais do 
reclamo a defesa não a aventou, tendo sustentado em sua irresignação, apenas a sua 
absolvição pela atipicidade da conduta, insuficiência de provas quanto à materialidade 
delitiva e o intuito de lucro, além da aplicação da pena prevista para o crime previsto no 
artigo 12, § 1º, da Lei 9.609/1998. 
3. Tal matéria deveria ter sido, por óbvio, arguida no momento oportuno e perante o juízo 
competente, no seio do indispensável contraditório, circunstância que evidencia a 
impossibilidade de análise da impetração por este Sodalício, sob pena de se configurar a 
indevida prestação jurisdicional em supressão de instância. 
4. Habeas corpus não conhecido. 
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(HC 191.568/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2013, DJe 
19/02/2013) 
 

 

3.1 – ACÓRDÃO PARADIGMA 

 

 A COLENDA 5ª TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no 

julgamento do AgRg nos EDcl no REsp nº 1.387.261/SP, Rel. Min. MARCO 

AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 05/11/2013, DJe 12/11/2013, publicado 

na Revista Eletrônica de Jurisprudência, ora oferecido como paradigma 

(cópia anexo), assim decidiu sobre o tema: 

 

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS ACLARATÓRIOS NO RECURSO 
ESPECIAL. 1. DIREITO AUTORAL. OFENSA AO ART. 184, § 2º, DO CP. CONTRARIEDADE AOS 
ARTS. 530-B, 530-C, 530-D E 386, II E VII, TODOS DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA DA 
MATERIALIDADE. PERÍCIA DEVIDAMENTE REALIZADA. DESNECESSIDADE DE EXCESSIVO 
FORMALISMO.  PRESCINDIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DAS VÍTIMAS. 2. VIOLAÇÃO AO ART. 
59 DO CP. NÃO VERIFICAÇÃO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. 
CONDENAÇÕES DISTINTAS COM TRÂNSITO EM JULGADO. OBSERVÂNCIA AO VERBETE Nº 
241/STJ. 3. CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL. 
PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MULTIRREINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. 
CIRCUNSTÂNCIA MAIS REPROVÁVEL. 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA 
PROVIMENTO. 
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de ser 
dispensável excessivo formalismo no que concerne à constatação da materialidade do 
delito de violação de direito autoral. Verificando-se que a perícia realizada sobre os 
aspectos externos do material apreendido revelou que todo o produto é falso, haja vista 
não possuir características de fabricação comuns aos utilizados no padrão de confronto, 
não há se falar em ausência de prova da materialidade. Outrossim, é pacífico ser 
desnecessária a identificação das vítimas, que tiveram seu direito autoral violado, 
porquanto referido fato não retira a falsidade do material apreendido, não elidindo, 
portanto, a imputação penal. 
2. No que concerne à apontada violação ao art. 59 do Código Penal, mostra-se 
devidamente justificado o reconhecimento dos maus antecedentes e da multirreincidência 
específica. De fato, da leitura do acórdão condenatório, tem-se que a pena-base foi 
majorada ante a existência de maus antecedentes, e agravada pelo fato de o recorrente ser 
multirreincidente específico. Observa-se a existência de pelo menos duas condenações com 
trânsito em julgado anterior aos fatos narrados nos autos, o que dá suporte ao aumento 
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pela multirreincidência, e duas condenações por fatos anteriores, cujo trânsito ocorreu 
apenas em 2007, o que autoriza a elevação da pena por maus antecedentes. Patente, 
ademais, terem sido valoradas condenações distintas em cada fase, não se verificando, 
assim, bis in idem. Dessarte, foi devidamente observado o verbete nº 241 da Súmula do 
Superior Tribunal de Justiça, o qual dispõe não ser possível a reincidência ser considerada 
como agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial. 
3. Reconhecida a multirreincidência específica, não se mostra possível promover a 
compensação integral e exata entre a confissão e a reincidência, no caso concreto. Com 
efeito, a condição de multirreincidente específico exige, indubitavelmente, maior 
reprovação que a conduta perpetrada por acusado que carregue a condição de reincidente 
por força de um único evento isolado em sua vida. Por fim, tratando-se de 
multirreincidência específica, encontra-se devidamente justificada a fração de aumento. 
4. Agravo regimental a que se nega provimento. 
(AgRg nos EDcl no REsp 1387261/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA 
TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 12/11/2013) 
 

 

 Eis na íntegra o voto e o relatório do Ministro Relator: 
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PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS ACLARATÓRIOS NO RECURSO 
ESPECIAL. 1. DIREITO AUTORAL. OFENSA AO ART. 184, § 2º, DO CP. CONTRARIEDADE AOS 
ARTS. 530-B, 530-C, 530-D E 386, II E VII, TODOS DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA DA 
MATERIALIDADE. PERÍCIA DEVIDAMENTE REALIZADA. DESNECESSIDADE DE EXCESSIVO 
FORMALISMO. PRESCINDIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DAS VÍTIMAS. 2. VIOLAÇÃO AO ART. 
59 DO CP. NÃO VERIFICAÇÃO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. 
CONDENAÇÕES DISTINTAS COM TRÂNSITO EM JULGADO. OBSERVÂNCIA AO VERBETE Nº 
241⁄STJ. 3. CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL. 
PRINCÍPIO DAINDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MULTIRREINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. 
CIRCUNSTÂNCIA MAIS REPROVÁVEL. 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA 
PROVIMENTO. 
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de ser 
dispensável excessivo formalismo no que concerne à constatação da materialidade do 
delito de violação de direito autoral. Verificando-se que a perícia realizada sobre os 
aspectos externos do material apreendido revelou que todo o produto é falso, haja vista 
não possuir características de fabricação comuns aos utilizados no padrão de confronto, 
não há se falar em ausência de prova da materialidade. Outrossim, é pacífico ser 
desnecessária a identificação das vítimas, que tiveram seu direito autoral violado, 
porquanto referido fato não retira a falsidade do material apreendido, não elidindo, 
portanto, a imputação penal. 
2. No que concerne à apontada violação ao art. 59 do Código Penal, mostra-se 
devidamente justificado o reconhecimento dos maus antecedentes e da multirreincidência 
específica. De fato, da leitura do acórdão condenatório, tem-se que a pena-base foi 
majorada ante a existência de maus antecedentes, e agravada pelo fato de o recorrente ser 
multirreincidente específico. Observa-se a existência de pelo menos duas condenações com 
trânsito em julgado anterior aos fatos narrados nos autos, o que dá suporte ao aumento 
pela multirreincidência, e duas condenações por fatos anteriores, cujo trânsito ocorreu 
apenas em 2007, o que autoriza a elevação da pena por maus antecedentes. Patente, 
ademais, terem sido valoradas condenações distintas em cada fase, não se verificando, 
assim, bis in idem. Dessarte, foi devidamente observado o verbete nº 241 da Súmula do 
Superior Tribunal de Justiça, o qual dispõe não ser possível a reincidência ser considerada 
como agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial. 
3. Reconhecida a multirreincidência específica, não se mostra possível promover 
a compensação integral e exata entre a confissão e a reincidência, no caso concreto. 
Com efeito, a condição de multirreincidente específico exige, indubitavelmente, maior 
reprovação que a conduta perpetrada por acusado que carregue a condição de reincidente 
por força de um único evento isolado em sua vida. Por fim, tratando-se de 
multirreincidência específica, encontra-se devidamente justificada a fração de aumento. 
4. Agravo regimental a que se nega provimento. 
 

ACÓRDÃO 
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Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Quinta Turma do 
Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, 
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental. 
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Regina Helena Costa e Jorge Mussi votaram com o Sr. 
Ministro Relator. 
Ausente, justificadamente, a Sra. Ministra Laurita Vaz. 
 

Brasília (DF), 05 de novembro de 2013 (data do julgamento). 
 

MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator 
 
 
 

AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 1.387.261 - SP (2013⁄0099017-2) 

RELATÓRIO 

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE: 

Trata-se de agravo regimental interposto por Evandro Leite dos Santos contra decisão 
monocrática, da minha lavra, que rejeitou os embargos de declaração opostos contra 
decisão que deu parcial provimento ao recurso especial, nos seguintes termos: 

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. 1. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 E 620 DO CPP. 

OMISSÃO PARCIAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE ACERCA DA CONFISSÃO 

ESPONTÂNEA. DESNECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS. VALORAÇÃO QUE PODE SER 

FEITA NESTA CORTE. 2. NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 41 DO CPP. INÉPCIA DA 

DENÚNCIA. NÃO VERIFICAÇÃO. DINÂMICA DELITIVA DEVIDAMENTE NARRADA. AMPLA 

DEFESA ASSEGURADA. 3.DIREITO AUTORAL. OFENSA AO ART. 184, § 2º, DO CP. 

CONTRARIEDADE AOS ARTS. 530-B, 530-C, 530-D E 386, II E VII, TODOS DO CPP. NÃO 

OCORRÊNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. PERÍCIA DEVIDAMENTE 

REALIZADA. DESNECESSIDADE DE EXCESSIVO FORMALISMO. PRESCINDIBILIDADE DE 

IDENTIFICAÇÃO DAS VÍTIMAS. 4. VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CP. NÃO VERIFICAÇÃO. 

DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES DISTINTAS COM 

TRÂNSITO EM JULGADO. OBSERVÂNCIA AO VERBETE Nº 241⁄STJ. 5. OFENSA AO ART. 65, III, 

"D", DO CP. OCORRÊNCIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL RETRATADA EM JUÍZO. EFETIVA 

UTILIZAÇÃO PARA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO. INCIDÊNCIA DA 

ATENUANTE.6. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA 

PENA. MULTIRREINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CIRCUNSTÂNCIA MAIS REPROVÁVEL. 7. RECURSO 

ESPECIAL A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. 
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Sustenta o embargante, em síntese, que os fundamentos da decisão agravada "não 
retratam e decidem as reais matérias, pretensões e razões contidas na irresignação recursal 
manifestada pelo agravante, eis que não se pronunciou expressamente sobre o fato 
arguido de que o laudo pericial é incompleto e até mesmo imprestável à comprovação da 
materialidade do delito em questão". Assevera que a perícia limitou-se ao exame das 
características extrínsecas, o que é insuficiente à demonstração da materialidade. 

Pugna, outrossim, pela compensação integral da reincidência com a confissão. 
Subsidiariamente, pede o redimensionamento da exasperação. Por fim, afirma ter sido 
violado o art. 59 do Código Penal, haja vista a majoração da pena-base justificar-se em 
ações penais em andamento, o que não se admite, a teor do verbete nº 444 da Súmula 
desta Corte. 

É o relatório. 

AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 1.387.261 - SP (2013⁄0099017-2) 
 

VOTO 
 

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE (RELATOR): 
 

A insurgência não merece prosperar. 

Com efeito, conforme explicitado na decisão agravada, a jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça é assente no sentido de ser dispensável excessivo formalismo no que 
concerne à constatação da materialidade do delito de violação de direito autoral. De fato, 
prevalece não ser necessário que a perícia seja realizada sobre todos os bens apreendidos, 
nos crimes de violação a direito autoral, bastando, para a comprovação da materialidade, 
que o exame seja feito por amostragem. De fato, para a configuração do delito em questão, 
é suficiente a apreensão e perícia de uma única mídia, desde que constatada sua falsidade. 

Nesse sentido: 

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO DE 

DIREITO AUTORAL. MATERIALIDADE E TIPICIDADE COMPROVADAS. PERÍCIA REALIZADA POR 

AMOSTRAGEM. CONSTATAÇÃO DA FALSIDADE DAS MÍDIAS PERICIADAS. DESNECESSIDADE 

DE IDENTIFICAÇÃO E INQUIRIÇÃO DOS SUJEITOS PASSIVOS. HABEAS CORPUS 

NÃO CONHECIDO. - (...). - Embora o art. 530-D do Código de Processo Penal disponha que a 

perícia seja feita sobre todos os bens apreendidos, nos crimes de violação a direito autoral, 

basta, para a comprovação da materialidade, que a referida prova seja feita 

por amostragem. Isso porque, para a configuração do delito em questão, é suficiente a 
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apreensão e perícia de uma única mídia, desde que constatada sua falsidade. - No caso em 

tela, a materialidade do crime restou amplamente demonstrada, uma vez que foram 

apreendidos cerca de 147 (cento e quarenta e sete) CDs e DVDs, tendo, por amostragem, 

sido realizada perícia em 10 (dez) das referidas mídias, atestando-se a falsificação das 

mesmas. - Sendo o crime de violação de direito autoral descrito no art. 184, § 2º do Código 

Penal sujeito a ação penal pública incondicionada e tendo sido constatada, por 

laudo pericial, a falsidade da mídia, é desnecessária, para a configuração de sua tipicidade, 

a identificação e inquirição do sujeito passivo. Habeas corpus não conhecido. (HC 

197.783⁄SP, Relatora a Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA 

DO TJ⁄SE), DJe 26⁄04⁄2013). 

 
Portanto, verificando-se que a perícia realizada sobre os aspectos externos do material 
apreendido revelou que todo o produto é falso, haja vista não possuir características de 
fabricação comuns aos utilizados no padrão de confronto, não há se falar em ausência de 
prova da materialidade. Outrossim, é pacífico ser desnecessária a identificação das vítimas, 
que tiveram seu direito autoral violado, porquanto referido fato não retira a falsidade do 
material apreendido, não elidindo, portanto, a imputação penal. 
 
Ao ensejo, veja-se o seguinte julgado: 
 
(...). VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS (ARTIGO 184, § 2.º, DO CÓDIGO PENAL). VENDA DE 
CD'S E DVD'S PIRATAS. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS 
DA SUBSIDIARIEDADE E DA ULTIMA RATIO. INOCORRÊNCIA. CONDUTA SOCIALMENTE 
ADEQUADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. FATOS FORMAL E MATERIALMENTE TÍPICOS. 
PRECEDENTES DO STJ E DO STF. 1. Da leitura do artigo 184 do Código Penal, não se pode 
afirmar que se trataria de preceito incriminador instituído pelo legislador com a 
inobservância aos princípios da intervenção mínima e da ultima ratio, já que na sociedade 
atual, com os avanços tecnológicos e a existência de inúmeros meios de reprodução, 
difusão e comercialização de obras intelectuais e fonogramas, mostra-se necessária a 
incidência do Direito Penal de modo a punir aqueles que o fazem com violação aos direitos 
do autor. 2. Igualmente, não se pode afirmar que a conduta daquele que comercializa cd's e 
dvd's "piratas", reproduzidos ilegalmente, seria socialmente adequada. Conquanto 
o princípio da adequação social oriente o legislador na criação e revogação de normas 
penais, o certo é que ele não permite a revogação de tipos penais já existentes, o que só é 
possível mediante a edição de lei específica, nos termos do artigo 2.º da Lei de 
Introdução às normas do Direito Brasileiro. 3. Esta Corte Superior de Justiça 
tem reiteradamente decidido que a compra e venda de cd's e dvd's "piratas", apesar de 
disseminada, não é socialmente adequada, sendo inclusive severamente combatida pelo 
Poder Público, motivo pelo é formal e materialmente típica, entendimento que também 
é compartilhado pelo Supremo Tribunal Federal. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA 
MATERIALIDADE DELITIVA. PERÍCIA QUE NÃO TERIA IDENTIFICADO AS SUPOSTAS VÍTIMAS 
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DO CRIME, QUE TAMBÉM NÃO TERIAM SIDO INQUIRIDAS PARA CONFIRMAR A 
OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS 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 
aidentificação 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 § 2.º do artigo 184 do Código Penal por meio da perícia que atestou serem 
falsificados os cd's e dvd's apreendidos com a paciente, mostra-se totalmente dispensável e 
irrelevante a inquirição dos produtores das mídias a partir das quais teriam sido feitas as 
cópias encontradas para confirmarem que seus direitos autorais teriam sido violados. 
4. Habeas corpus não conhecido. (HC 233.230⁄MG, Relator o Ministro JORGE MUSSI, DJe 
24⁄04⁄2013). 
 
Por fim, no que concerne à apontada violação ao art. 59 do Código Penal, reitero estar 
devidamente justificado o reconhecimento dos maus antecedentes e da multirreincidência 
específica. De fato, da leitura do acórdão condenatório, tem-se que a pena-base foi 
majorada em 4 (quatro) meses, ante a existência de maus antecedentes, e agravada em ½ 
(metade), pelo fato de o recorrente ser multirreincidente específico. Ao verificar as 
condenações que justificaram referidas majorações, constato não haver nenhuma 
irregularidade. 
 
Com efeito, de plano, observo a existência de pelo menos duas condenações com trânsito 
em julgado anterior aos fatos narrados nos autos (fl. 79 e 83), o que dá suporte ao aumento 
pela multirreincidência, e duas condenações por fatos anteriores, cujo trânsito ocorreu 
apenas em 2007 (fls. 148⁄151), o que autoriza a elevação da pena por maus antecedentes. 
Patente, ademais, terem sido valoradas condenações distintas em cada fase, não se 
verificando, assim, bis in idem. Dessarte, foi devidamente observado o verbete nº 241 da 
Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual dispõe não ser possível a reincidência ser 
considerada como circunstância agravante e, simultaneamente como agravante. 
 
Ao ensejo: 
 
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. ROUBOS 
MAJORADOS (DUAS VEZES) EM CONCURSO FORMAL E EXTORSÃO QUALIFICADA. 
DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 
MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. 
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CONDENAÇÕES DEFINITIVAS E DISTINTAS. AUMENTO DE 1⁄4 (UM QUARTO) NA SEGUNDA 
FASE.PATAMAR DE ACRÉSCIMO JUSTIFICADO. MULTIREINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. (...). - Em 
sede de habeas corpus, somente nos casos de flagrante ilegalidade, com expressa violação 
aos artigos 59 e 68 do Código Penal, é que se admite a modificação da dosimetria da 
pena aplicada pelas instâncias ordinárias, tendo em vista que os estreitos limites do 
remédio constitucional não comportam a análise do conjunto fático-probatório produzido 
nos autos. - A fixação da pena-base acima do mínimo legal foi devidamente fundamentada 
e se deu de forma proporcional, tendo em vista que as circunstâncias judiciais não 
foram inteiramente favoráveis ao paciente, tendo sido destacado a existência de maus 
antecedentes e a personalidade do paciente voltada para a prática de crimes, visto que, 
além de possuir condenações anteriores, cometeu os crimes apenas seis meses após ser 
beneficiado com o livramento condicional. - Descabida a alegação de ocorrência de bis 
in idem, uma vez que foram utilizadas condenações com trânsito em julgado distintas para 
a exasperação de pena-base a título de maus antecedentes e caracterização da 
reincidência. – Inexiste constrangimento ilegal quando as instâncias ordinárias, 
considerando as peculiaridades do caso concreto, estabelecem o aumento de 1⁄4 
(um quarto) na segunda fase do cálculo da pena, justificando a adoção desse patamar na 
multireincidência específica do condenado. Precedentes. - (...). (HC 222.437⁄SP, Relatora a 
Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ⁄SE), 
DJe 27⁄05⁄2013). 
Outrossim, não obstante ser pacífica a possibilidade de compensação entre a agravante da 
reincidência e a atenuante da confissão espontânea, nos termos do que assentou a Terceira 
Seção desta Corte, no julgamento dos Embargos de Divergência nº 1.154.752⁄RS, observo 
não ser possível a compensação integral, haja vista se tratar de multirreincidência 
específica. De fato, ainda que possível a compensação, é preciso atender certos parâmetros 
para a sua aplicação, como a espécie, a natureza e os graus de reincidência, sob pena de 
violação aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. 
 
Por oportuno: 
 
AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO 
PERMITIDO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. APLICAÇÃO DA PENA. 
CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL 
VERIFICADO. ORDEM CONCEDIDA. PARTICULARIDADES DO CASO 
OBSERVADAS. PROPORCIONALIDADE E PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA REPRIMENDA 
RESPEITADOS. DECISÃO MONOCRÁTICA CONFIRMADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O novo 
entendimento da Terceira Seção desta Corte Superior é de que a agravante da reincidência 
pode ser compensada com a atenuante da confissão espontânea, devendo o julgador 
atentar para as singularidades do caso concreto (EREsp nº 1.154.752⁄RS). 2. A compensação 
entre circunstâncias agravantes e atenuantes deve observar o princípio 
da proporcionalidade, para que não se faça letra morta do art. 67 do CP, tampouco se viole 
o princípio da individualização da reprimenda. 3. Deve-se atentar, sempre que possível a 
compensação entre a reincidência e a confissão espontânea, à quantidade de 
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condenações anteriores geradoras de reincidência, ao tipo de delitos em que condenado 
definitivamente o agente, observando-se ainda, em relação à confissão, se esta foi total ou 
parcial, e outras particularidades específicas do caso concreto. 4. Ostentando a paciente 
uma única condenação anterior transitada em julgado definitivamente, devida 
a compensação da agravante do art. 61, I, do CP, com a atenuante do art. 65, III, d, do CP, 
devendo ser confirmada a decisão monocrática proferida, por seus próprios fundamentos. 
5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 197302⁄DF, Relator o Ministro JORGE 
MUSSI, DJe 10⁄10⁄2012) 
 
Assim, reconhecida a multirreincidência específica, o que ensejou o agravamento da pena 
em ½ (metade), considero não ser possível promover a compensação integral e exata entre 
a confissão e a reincidência, no caso concreto. Com efeito, a condição de multirreincidente 
específico do recorrente exige, indubitavelmente, maior reprovação do que a conduta 
perpetrada por acusado que carregue a condição de reincidente por força de um único 
evento isolado em sua vida. Por fim, tratando-se de multirreincidência específica, entendo 
estar devidamente justificada a fração de aumento. 
 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. 
 
É como voto.” 

 

 

Como se vê, exsurge o dissídio jurisprudencial pela prolação do v. 
acórdão recorrido. 

 

 

3.2 - DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA DIVERGÊNCIA 
JURISPRUDENCIAL 

 

 Para o julgado impugnado: 

 

“E, no tocante aos fonogramas, não há nos autos suficiente prova sobre a 

materialidade do delito, pois, não obstante atestada a falsificação pelo laudo pericial de fls. 
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15/18, não se comprovou, efetivamente, “violação de direito autoral”, uma vez que não 

houve identificação, imprescindível, de sujeitos passivos. 

 

O laudo pericial indicou que se tratava de “cópias ilegítimas”. Contudo, não foram 

apurados os “autores” das obras (artistas, gravadoras, produtoras, distribuidoras etc.), ou 

seja, não foi identificado o sujeito passivo. Sendo assim, não restou confirmado que tais 

direitos autorais eram, de fato, protegidos por lei (não se sabendo se existia algum tipo de 

autorização para reproduções outras que não as originais, pelo menos na forma como 

encontradas no produto apreendido). 

 

O crime não se caracteriza por simples falsificação, isto é, não basta verificar que se 

trata de material dito “pirata”. É imprescindível a verificação de que tais reproduções se 

deram em desrespeito a direito autoral de vítima certa e determinada. Tal procedimento 

não foi realizado, de tal modo que não houve oitiva ou ao menos identificação de qualquer 

sujeito passivo. 

 

Não pode haver presunção de um crime, principalmente, quando a identificação de 

seu resultado se faz necessária. 

 

Em face do exposto, dá-se provimento ao recurso interposto por L.A. para absolvê-

lo da acusação feita na denúncia, com fulcro no artigo 386, inciso III (quanto aos Dvd's - 

videofonogramas) e 386, VII (em relação aos fonogramas) ambos do Código de Processo 

Penal.” (ff. 210/211) 

 

 

 Já para o aresto paradigma: 
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“Portanto, verificando-se que a perícia realizada sobre os aspectos externos do material 

apreendido revelou que todo o produto é falso, haja vista não possuir características de 

fabricação comuns aos utilizados no padrão de confronto, não há se falar em ausência de 

prova da materialidade. Outrossim, é pacífico ser desnecessária a identificação das vítimas, 

que tiveram seu direito autoral violado, porquanto referido fato não retira a falsidade do 

material apreendido, não elidindo, portanto, a imputação penal. 

 

 

Ao ensejo, veja-se o seguinte julgado: 

 

 

(...). VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS (ARTIGO 184, § 2.º, DO CÓDIGO PENAL). VENDA DE 

CD'S E DVD'S PIRATAS. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS 

DA SUBSIDIARIEDADE E DA ULTIMA RATIO. INOCORRÊNCIA. CONDUTA SOCIALMENTE 

ADEQUADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. FATOS FORMAL E MATERIALMENTE TÍPICOS. 

PRECEDENTES DO STJ E DO STF. 1. Da leitura do artigo 184 do Código Penal, não se pode 

afirmar que se trataria de preceito incriminador instituído pelo legislador com a 

inobservância aos princípios da intervenção mínima e da ultima ratio, já que na sociedade 

atual, com os avanços tecnológicos e a existência de inúmeros meios de reprodução, 

difusão e comercialização de obras intelectuais e fonogramas, mostra-se necessária a 

incidência do Direito Penal de modo a punir aqueles que o fazem com violação aos direitos 

do autor. 2. Igualmente, não se pode afirmar que a conduta daquele que comercializa cd's e 

dvd's "piratas", reproduzidos ilegalmente, seria socialmente adequada. Conquanto 

o princípio da adequação social oriente o legislador na criação e revogação de normas 

penais, o certo é que ele não permite a revogação de tipos penais já existentes, o que só é 

possível mediante a edição de lei específica, nos termos do artigo 2.º da Lei de 

Introdução às normas do Direito Brasileiro. 3. Esta Corte Superior de Justiça 

tem reiteradamente decidido que a compra e venda de cd's e dvd's "piratas", apesar de 

disseminada, não é socialmente adequada, sendo inclusive severamente combatida pelo 
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Poder Público, motivo pelo é formal e materialmente típica, entendimento que também 

é compartilhado pelo Supremo Tribunal Federal. 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 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 

aidentificação 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 § 2.º do artigo 184 do Código Penal por meio da perícia que atestou serem 

falsificados os cd's e dvd's apreendidos com a paciente, mostra-se totalmente dispensável e 

irrelevante a inquirição dos produtores das mídias a partir das quais teriam sido feitas as 

cópias encontradas para confirmarem que seus direitos autorais teriam sido violados. 

4. Habeas corpus não conhecido. (HC 233.230⁄MG, Relator o Ministro JORGE MUSSI, DJe 

24⁄04⁄2013).” 

 

 Em resumo, para o Tribunal Bandeirante:  

 

“O laudo pericial indicou que se tratava de “cópias ilegítimas”. Contudo, não foram 

apurados os “autores” das obras (artistas, gravadoras, produtoras, distribuidoras etc.), ou 
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seja, não foi identificado o sujeito passivo. Sendo assim, não restou confirmado que tais 

direitos autorais eram, de fato, protegidos por lei (não se sabendo se existia algum tipo de 

autorização para reproduções outras que não as originais, pelo menos na forma como 

encontradas no produto apreendido).” 

 

 

 Enquanto o Superior Tribunal de Justiça assentou: 

 

“Portanto, verificando-se que a perícia realizada sobre os aspectos externos do material 

apreendido revelou que todo o produto é falso, haja vista não possuir características de 

fabricação comuns aos utilizados no padrão de confronto, não há se falar em ausência de 

prova da materialidade. Outrossim, é pacífico ser desnecessária a identificação das vítimas, 

que tiveram seu direito autoral violado, porquanto referido fato não retira a falsidade do 

material apreendido, não elidindo, portanto, a imputação penal.” 

 

 

 

 Como se vê, os dois julgados cuidam do mesmo tema, isto é, se 

para a tipificação do crime de violação de direito autoral, disposto no art. 

184, §2º, do CP, é necessária a identificação e a oitiva dos titulares do 

direito autoral prejudicado. O v. acórdão impugnado afirmou que sem 

essa prova não é possível a condenação do acusado, enquanto que o v. 

aresto paradigma assentou ser totalmente dispensável e irrelevante 

essa inquirição. 

 

 Desse modo, deve prevalecer neste feito a orientação do Tribunal 

Superior, cassando-se o v. acórdão recorrido e restaurando-se a 

condenação do réu nas penas do art. 184, §2º, do CP. 
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4. Do pedido 

 

   Posto isso, demonstrados a negativa de vigência e o 

dissenso jurisprudencial, ambos envolvendo a configuração do 

crime de violação de direito autoral definido no art. 184, § 2º, do 

Código Penal, aguarda o Ministério Público do Estado de São Paulo 

que seja deferido o processamento do presente recurso especial, a 

fim de que, subindo à elevada consideração do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça, mereça provimento, cassando-se o v. acórdão 

recorrido (ff. 206/211), para que seja restabelecida a r. decisão de 

primeiro grau proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal 

da Comarca de Jacareí (ff. 160/163). 

 

São Paulo, 27 de janeiro de 2014. 
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