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APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO  AO  DIREITO
AUTORAL. ARTIGO 184, §1º, AMBOS DO CÓDIGO
PENAL. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.
EMPACTO  ECONÔMICO  MEDIDO  APARTIR  DA
PERCEPÇÃO  DA  VÍTIMA.  ATIPICIDADE  DA
CONDUTA. SUPOSTA  AUTORIZAÇÃO  DA  VÍTIMA.
NULIDADE  DA  SENTENÇA.  EMENDATIO  LIBELLI
INDEVIDA.  ALEGAÇÃO  ISUBSISTENTE.  FATOS
NARRADOS  NA  DENÚNCIA. MATERIALIDADE E
AUTORIA CONSUBSTANCIADAS PARA AMBOS OS
DELITOS. MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO 

-  “  A violação  ao  direito  autoral  e  seu  impacto  econômico
medem-se  pelo  valor  que  os  detentores  das  obras  deixam de
receber ao sofre com a “pirataria”, e não pelo montante que os
falsificadores  obtêm com a sua  atuação imoral  e  ilegal.”  HC
120994, Relator (a): |Min. LUIZ FUX, Primeira Turma.

- Não merece acolhimento a alegação da defesa, no tocante, a
atipicidade da conduta, face a suposta autorização do detentor
dos direitos autorais, uma vez que esta não restou demonstrada
nos autos.

-  Quanto  ao  suposto  erro  na  emendatio  libelli,  ressalte  que
conforme  dicção  do  art.  383  do  CPP,  o  julgador  pode,  sem
modificar  a descrição do fato contida na denúncia ou queixa,
atribuir-lhe definição jurídica diversa, o que se coaduna com o
princípio da ampla defesa, posto que o réu se defende dos fatos.

-  Demonstrado  nos  autos  que  a  sentença  condenatória
pautou-se  em  conjunto  probatório  robusto  e  apto  a
demonstrar  a  materialidade  e  autoria  do  crime,  a
manutenção do édito condenatório é medida que se impõe.



Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados. 

Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO APELO, em
harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Perante a 4ª  Vara  Criminal  da Comarca  de  Campina Grande,
Wemeson Ferreira de Carvalho foi denunciado como incurso nas sanções do art. 184, §
1º e § 2º c/cart. 69 ambos do CP.

Narrou a inicial acusatória de fls. 02/04, que o acusado foi
flagrado,  em 25/03/2015,  expondo  em balcão  da  copiadora  a  apostila  do  curso  de
oftalmologia, tendo o denunciado reproduzido cópias das mesmas recebendo. Narra a
denúncia que o denunciado teria adquirido a apostila original de aluna do curso regular
no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais), tendo, ainda, vendido as testemunhas cópias
do material por R$ 6,30 (seis reais e trinta centavos).

Denúncia recebida em 18 de setembro de 2015 (fl. 33).

Sentença condenatória às fls. 69/75, quando foi fixada pena base
de 02  (dois)  anos  de reclusão  e  10  (dez)  dias-multa, reconhecendo  a  atenuante  de
confissão extra-judicial, mas deixou de atenuar as penas por aplicá-las no mínimo legal,
não havendo circunstâncias agravantes, ou causas de diminuição, passando a elevar a
reprimenda em 1/6 em razão da continuidade delitiva, mantendo-se como definitiva em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime de
cumprimento inicial aberto. Por entender preenchidos os requisitos do art. 44 do CP,
substituiu  a  pena  privativa  de liberdade em prestação de  serviços  à  comunidade ou
entidade pública e prestação pecuniária de 01 (um) salário-mínimo.

Insatisfeito, o réu apelou da sentença (fl. 79), alegando, em suas
razões de fls. 83/90, inicialmente pugna pela aplicação do princípio da insignificância
revelando que o réu teria aferido apenas R$ 6,30(seis reais e trinta centavos) com a
prática delitiva, bem como por se referir a material didático antigo não haveria prejuízo
a vítima, alega ainda que por obedecer a comando de representante do detentor dos
direitos  autorais  não  haveria  crime.  Ao  fim,  aduz  que  a  emendatio  libelli,  foi
inadequadamente aplicada.

Contrarrazões do Ministério Público pugnando que seja negado
provimento ao apelo, às fls. 91/93.

A Procuradoria de Justiça, através de parecer do Dr. José Marcos
Navarro  Serrano, Procurador de Justiça, opinou pelo desprovimento do recurso
apelatório (fls. 102/106).

É o relatório. 
 



VOTO: 

Os requisitos essenciais de admissibilidade do recurso
encontram-se devidamente preenchidos. Inexistindo preliminares aventadas pelas partes
e/ou nulidades as quais tenha que conhecer de ofício, passo ao exame do mérito do
apelo.

Trata-se de apelo que tenta afastar a condenação imputada ao
apelante por prática do crime de violação de direitos autorais.

O apelante pugna pela aplicação do princípio da insignificância
revelando que teria aferido apenas R$ 6,30 (seis reais e trinta centavos) com a prática
delitiva, bem com por se referir a material didático antigo não havia prejuízo a vítima,
alega ainda,  que por  obedecer  a  comando de representante do detentor  dos  direitos
autorais  não haveria  crime.  Ao fim,  aduz a  nulidade da sentença indicando suposto
equívoco  co  julgador  que  ao  promover  a  emendatio  libelli,  teria  fundamentado  na
verdade uma mutatio libelli.

Em que  pese  o  inconformismo  do  recorrente,  não  há  razões
aptas a fundamentar o provimento do apelo, devendo a sentença ser mantida.

 Inicialmente,  o  réu  pugna  pela  aplicação  do  princípio  da
insignificância, pois teria aferido apenas R$ 6,30 (seis reais e trinta centavos) com a
prática delitiva. No entanto, é importante ressaltar que, segundo se extrair dos autos e da
própria  sentença,  o  acusado  confessou  ter  adquirido  o  material  de  uma  aluna  da
FACISA, pelo valor de R$ 120 (cento e vinte reais) o que por si já revela o propósito de
obtenção do lucro. 

Ademais, ressalte-se que deve importar na análise de impacto da
conduta criminosa o que a vítima sofreu impacto da conduta do agente criminoso, o
material reproduzido e exposto ilegalmente retornaria a vítima cerca de R$ 16.0000,00
(dezesseis mil reais), conforme relatado pela autoridade policial, fls. 26. 

Neste sentido aresto STF: 

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO
DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS:
CF.  ART. 102, I,  “D” E “I”.  ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO
ESTRITO.  INTERPRETAÇÃO  EXTENSIVA:  PARADOXO.
ORGANICIDADE DO DIREITO. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL
(ART. 184, § 2º, DO CP). ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA
COM  RESPALDO  NO  PRINCÍPIO  DA  ADEQUAÇÃO  SOCIAL.
IMPROCEDÊNCIA DA TESE DEFENSIVA. NORMA INCRIMINADORA
EM  PLENA  VIGÊNCIA.  CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS.  FIXAÇÃO  DA PENA-BASE  ACIMA DO  MÍNIMO
LEGAL. POSSIBILIDADE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IGUAL
OU INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. REGIME INICIAL ABERTO (ART.
33, § 2º, C, DO CP). CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
IMPOSIÇÃO  DE  REGIME  MAIS  GRAVOSO.  VIABILIDADE.  BIS  IN
IDEM.  INOCORRÊNCIA.  SUBSTITUIÇÃO  DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE  POR  OUTRA RESTRITIVA DE  DIREITOS.  VEDAÇÃO.
UTILIZAÇÃO  DO  HABEAS  CORPUS  COMO  SUCEDÂNEO  DE
REVISÃO  CRIMINAL.  IMPOSSIBILIDADE.  HABEAS  CORPUS
EXTINTO  POR  INADEQUAÇÃO  DA VIA ELEITA.  1.  O  princípio  da
adequação social  reclama aplicação criteriosa,  a  fim de se  evitar  que  sua



adoção indiscriminada acabe por incentivar a prática de delitos patrimoniais,
fragilizando  a  tutela  penal  de  bens  jurídicos  relevantes  para  vida  em
sociedade. 2. A violação ao direito autoral e seu impacto econômico medem-
se pelo valor que os detentores das obras deixam de receber ao sofrer com a
“pirataria”,  e  não  pelo  montante  que  os  falsificadores  obtêm  com  a  sua
atuação  imoral  e  ilegal.  3.  Deveras,  a  prática  não  pode  ser  considerada
socialmente tolerável haja vista os expressivos prejuízos experimentados pela
indústria  fonográfica  nacional,  pelos  comerciantes  regularmente
estabelecidos e pelo Fisco, fato ilícito que encerra a burla ao pagamento de
impostos.  4.  In  casu,  a  conduta  da  paciente  amolda-se  ao  tipo de  injusto
previsto  no  art.  184,  §2º,  do  Código  Penal,  porquanto  comercializava
mercadoria pirateada (CD’s e DVD’s de diversos artistas, cujas obras haviam
sido  reproduzidas  em  desconformidade  com  a  legislação).  5.  As
circunstâncias  judiciais  elencadas  no  artigo  59  do  Código  Penal,  quando
desfavoráveis,  autorizam  a  fixação  da  pena-base  em  patamar  acima  do
mínimo  legal,  desde  que  fundamentada  a  exasperação.  Precedentes:  HC
104.827, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 06.02.13; HC
111.365, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 19.03.13; ARE
675.214-AgR, Segunda Turma,  Relator  o Ministro Gilmar Mendes,  DJ  de
25.02.13; HC 113.880, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia,
DJ de 17.12.12; HC 112.351, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen
Lúcia,  DJ de 08.11.12; RHC 114.742, Primeira Turma, Relator o Ministro
Dias  Toffoli,  DJ  de  08.11.12;  HC  108.390,  Primeira  Turma,  Relatora  a
Ministra Rosa Weber, Dj de 07.11.12. 6. O regime inicial de cumprimento da
pena  não  resulta  tão-somente  de  seu  quantum,  mas,  também,  das
circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, a que faz
remissão o artigo 33, § 3º, do mesmo Código. Destarte, não obstante a pena
ter sido fixada em quantidade que permite o início de seu cumprimento em
regime aberto, nada impede que o juiz, à luz do artigo 59 do Código Penal,
imponha regime mais gravoso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma,
Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 06.02.13; HC 111.365, Primeira Turma,
Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 19.03.13; ARE 675.214-AgR, Segunda
Turma,  Relator  o Ministro Gilmar Mendes,  DJ de 25.02.13;  HC 113.880,
Segunda  Turma,  Relatora  a  Ministra  Cármen  Lúcia,  DJ  de  17.12.12;  HC
112.351, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 08.11.12;
RHC  114.742,  Primeira  Turma,  Relator  o  Ministro  Dias  Toffoli,  DJ  de
08.11.12; HC 108.390, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJ
de 07.11.12. 7. A valoração negativa das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal obsta a substituição da pena privativa de liberdade
por outra restritiva de direitos. Precedentes: RHC 118.405, Segunda Turma,
Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 27.02.14; HC 114.171, Segunda
Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 04.10.13; RHC 115.227,
Primeira  Turma,  Relator  o  Ministro  Dias  Toffoli,  DJe  de  14.08.13;  RHC
114.715, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 08.08.13.
8. A utilização da reincidência para aumentar a pena-base e, também, para
impor regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso não configura bis
in idem. 9. In casu, a) a paciente foi condenada pela prática do crime previsto
no artigo 184, § 2º,  do Código Penal  (violação de direitos autorais);  b)  a
pena-base foi fixada em 2 (dois) anos de reclusão e aumentada, em 1/3 (um
terço),  em  razão  da  reincidência  específica;  c)  o  quantum  total  da  pena
imposta à paciente foi de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão; d) o juiz
singular  fixou  o  regime  inicial  semiaberto  e  deixou  de  substituir  a  pena
privativa de liberdade por outras restritivas de direito, com fundamento nos
maus antecedentes  e  na reincidência específica da paciente.  10.  O habeas
corpus  não  pode  ser  utilizado  como  sucedâneo  de  revisão  criminal.
Precedentes: HC 111.412-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux,
DJe de 14.08.13; RHC 116.038, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz
Fux, DJe de 15.08.13; RHC 116.204, Segunda Turma, Relatora a Ministra
Cármen Lúcia,  DJe  de  02.05.13;  HC 115.609,  Segunda Turma,  Relator  o
Ministro  Ricardo  Lewandowski,  DJe de  1º.04.13;  RHC 111.547,  Primeira
Turma,  Relator  o  Ministro  Dias  Toffoli,  DJe  de  15.06.12.  11.  In  casu,  a
condenação transitou em julgado em 18.03.13. 12. A competência originária
do  Supremo  Tribunal  Federal  para  conhecer  e  julgar  habeas  corpus  está



definida,  taxativamente,  no  artigo  102,inciso  I,  alíneas  “d”  e  “i”,  da
Constituição Federal, sendo certo que os pacientes não estão arrolados em
nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 13. Habeas corpus
extinto por inadequação da via eleita. (HC 120994, Relator (a): Min. LUIZ
FUX, Primeira Turma, julgado em 29/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO
Dje-093 DIVULG 15-05-2014 PUBLIC 16-05-2014)

Mostra-se  portanto  descabido  e  inaplicável  o  princípio  da
insignificância na hipótese dos autos.

Desta feita, ficou evidenciado nos autos que o réu no interior da
Copiadora Itararé reproduziu apostilas a partir de originais, sendo ainda aprendidas 58
(cinquenta e oito) apostilas originais que estavam expostas a venda, com claro objetivo
de conseguir lucro.

No tocante,  a  suposta  atipicidade  da  conduta,  face  a  suposta
autorização do detentor dos direitos autorais,  esta não ficou demonstrada nos autos,
ressalto, pelo menos dois pontos acolhidos na sentença que afastam o argumento do
apelante: a) Os próprios autos revelam que as testemunhas não se apresentaram como
funcionárias da empresa detentora dos direitos autorais, mas sim meros interessados na
cópia do material exposto com o fim de obtenção lucrativa; b) não há qualquer contato
ou mandato que demonstre que as testemunhas tinham esta atribuição conferida pela
vítima, segundo as testemunhas relatam uma situação fática que por si evidenciou a
conduta  criminosa,  já  que  o  ambiente  da  copiadora  com a  exposição  das  apostilas
evidenciava a conduta e esta foi praticada sem qualquer comando da vítima.

Quanto  ao  suposto  erro  na  emendatio  libelli,  ressalte  que
conforme dicção do art. 383 do CPP o julgador pode, sem modificar a descrição do fato
contida na denúncia ou queixa, atribuir-lhe definição jurídica diversa, o que se coaduna
com o princípio da ampla defesa, posto que o réu se defende dos fatos.

No  caso  concreto  a  julgadora  monocrática,  de  forma
acertada,  entendeu  que  os  fatos  narrados  na  inicial  demonstram  não  apenas  a
adequação dos fatos ao tipo previsto no §1º do art.  184 como também a prática
prevista no art. 184, § 2º do CP. 

Em  relação  a  dosimetria  mostra-se  escorreita  a  decisão
atacada,  tendo aplicado aos crimes a pena base no mínimo legal e em razão da
continuidade delitiva ter  elevado a reprimenda em 1/6 tornando-a definitiva em
02(dois), não merecendo retoque também neste ponto.

Portanto,  analisando  detidamente  as  provas  dos  autos,  em
confronto  com a  pretensão  recursal,  acrescido  do  fato  do  réu  ter  admitido  que
reproduziu a cópia da apostila de titularidade da vítima, restam comprovadas de
forma induvidosa a autoria e materialidade delitiva.

Por  tais  razões,  NEGO  PROVIMENTO  AO  APELO,  em
harmonia com o parecer ministerial.     

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Arnóbio  Alves  Teodósio,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele  participando  os
Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos,



relator,  Marcos William de Oliveira (Juiz Convocado, com jurisdição limitada,  para
substituir o Exmo. Sr. Des. Arnóbio Alves Teodósio), revisor, e João Benedito da Silva.

Presente à sessão o  Excelentíssimo  Senhor  Francisco  Sagres
Macedo Vieira, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Des. Manoel Taigy de
Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal  de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 15 de agosto de 2017.

Des. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS
                                 RELATOR


