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APELAÇÃO  CRIMINAL.  Violação  de  direito 
autoral.  Absolvição,  por  ausência  de  dolo. 
Recurso  ministerial.  Mera  potencialidade  de 
conhecimento  da  ilicitude  da  conduta  como 
suficiente para configuração do delito.  Crime 
amplamente  divulgado  na  mídia.  Agente  que 
reside  em  município  de  médio  porte, 
componente da zona metropolitana da Capital 
do Estado. Consciência, ao menos, potencial 
da  ilicitude  caracterizada.  Materialidade  e 
autoria  incontestes.  Confissão  judicial, 
confirmada  por  depoimentos  testemunhais. 
Condenação  que  se  impõe.  Provimento  do 
apelo.

Conforme  a  teoria  finalista  do  delito,  a  real  e 
efetiva  consciência  da  ilicitude  da  ação  não  é 
mais exigida para fins de reprovação penal; basta 
a  possibilidade  de  obtê-la,  levado-se  em 
consideração  as  características  da  situação 
concreta.

A confissão do acusado em juízo, aliada à palavra 
das  testemunhas  e  demais  provas  colhidas  no 
processo, constituem elementos suficientes para 
uma condenação.

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima identificados:

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da 
Paraíba,  por  unanimidade,  em DAR  PROVIMENTO AO  APELO,   NOS 
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TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal  interposta pelo Ministério Público 

contra  sentença prolatada em audiência  de  fls.  57/59,  que absolveu o  réu, 

Alípio Ferreira da Silva Filho, da acusação de prática do delito previsto no art. 

184, §2º, do CP.

Segundo a  inicial  acusatória,  no  dia  07/07/2012,  por  volta  das 

19h, próximo ao Mercado Público de Tibiri, na cidade de Santa Rita, o acusado 

foi flagrado vendendo CD's e DVD's falsificados.

Em  suas  razões  recursais  (fls.  60/63),  o  Ministério  Público 

sustenta que restou comprovado nos autos que o acusado, ora apelado, violou 

direitos autorais  dolosamente,  quando expôs à venda,  com intuito  de lucro, 

obras  reproduzidas  irregularmente.  Acresce  que  a  tese  acolhida  pela 

magistrada sentenciante, dando pela ausência de dolo, não pode prosperar. É 

que, segundo o órgão ministerial, a configuração do delito doloso não exige a 

prova de real e efetiva consciência da ilicitude, bastando a possibilidade de tê-

la, o que restou demonstrado nos autos, notadamente por ser a pirataria um 

crime  amplamente  divulgado  na  mídia.  Assim,  conclui  o  apelante,  a 

condenação do acusado é de rigor.

Em contrarrazões de fls. 65/66, suplica a defesa pela manutenção 

da sentença absolutória em todos os seus termos.

Manifestando-se  a  Procuradoria  de  Justiça  (fls.  72/74),  opinou 

pelo provimento do recurso, para que o réu seja condenado conforme a peça 

inicial acusatória.

Desembargador João Benedito da Silva
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É o relatório. 

VOTO

Trata-se de recurso ministerial  contra  sentença absolutória  que 

entendeu não ter o réu agido com dolo ao vender CD's e DVD's falsificados. 

Para  a  magistrada  sentenciante,  o  acusado,  por  ser  pessoa  de  pouca 

instrução,  não possuía  conhecimento  do  que fosse uma violação a  direitos 

autorais.

No  recurso,  o  representante  ministerial  sustenta  que,  para  a 

configuração do dolo, não se faz necessária prova da real e efetiva consciência 

da ilicitude, bastando a possibilidade de tê-la. No caso dos autos, o réu teria 

essa  potencial  consciência  da  natureza  criminosa  do  seu  comportamento, 

notadamente por ser a pirataria um crime amplamente divulgado na mídia.

Com  razão  o  apelante.  Nos  termos  do  art.  21  do  CP,  o 

desconhecimento da lei é inescusável, visto que a ninguém é dado descumprir 

a lei alegando seu desconhecimento (art. 5º, LICC, CF).

Tal afirmação, é certo, não deve ser tomada com radicalidade. Por 

isso  é  que  um  dos  requisitos  da  culpabilidade,  elemento  do  crime,  é, 

justamente, a potencial consciência da ilicitude, ou seja, para que se configure 

o crime, em plenitude, é necessário que o agente, no caso concreto, tenha, ao 

menos, condições de saber que sua conduta fere o ordenamento jurídico.

Assim,  conforme  a  teoria  finalista  do  delito,  a  real  e  efetiva 

consciência da ilicitude da ação não é mais exigida para fins de reprovação 

penal;  basta  a  possibilidade  de  obtê-la,  levado-se  em  consideração  as 

características da situação concreta (“potencial consciência da ilicitude”).

Desembargador João Benedito da Silva
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Na hipótese retratada nos autos, há que se observar que o crime, 

como bem ressaltou o Ministério Público, tem sido objeto de ampla divulgação 

na mídia, notadamente por meio de campanhas de desestímulo à sua prática, 

sendo  certo,  ainda,  que  para  se  ter  conhecimento  do  caráter  delituoso  da 

conduta não é necessário conhecer a Lei de Direitos Autorais.

Além disso, apesar de o réu ser um homem simples, de pouca 

instrução, residia em uma cidade de médio porte (Santa Rita), que faz parte da 

região metropolitana da Capital do Estado, o que, à falta de outros elementos, 

torna inverossímil a tese de que ele não tivesse, à época dos fatos, ao menos, 

a possibilidade de conhecimento acerca da ilicitude de suas ações.

Assim, entendo que o acusado agiu com dolo e culpabilidade, ao 

praticar a conduta prevista no art. 184, §2º, do CP.

Por outro lado,  a materialidade e a autoria delitivas encontram-se 

incontestes nos autos, conforme atestam, respectivamente, o laudo de exame 

técnico-pericial  de constatação de originalidade em mídias  (fls.  31/35)  e  as 

provas  colhidas  em  audiência,  inclusive  a  confissão  do  acusado,  a  seguir 

reproduzidos:

Que no dia do fato se encontrava no local citado na 
denúncia;  […];  Que a acusação feita é verdadeira e 
vendia esses cds e dvds porque estava desempregado 
e tinha cinco filhos para criar; Que comprava os cds e 
dvds no terceirão em João Pessoa; Que comprava a 
um real cada cd e vendia a dois reais; Que fazia uns 
seis meses que estava vendendo esses cds e dvds; 
Que  não  sabia  que  não  podia  vender  esses  cds 
piratas, visto que muitos vendiam esses cds; Que não 
conhecia  a  lei  de  direito  autoral;  Que  atualmente 
trabalha na construção civil; […]. - réu Alípio Ferreira 
da Silva Pinto, em juízo, fl. 56.

Que  no  dia  do  fato  o  depoente  a  serviço  fazendo 
diligências  quando  no  Mercado  Público  de  Tibiri  II 

Desembargador João Benedito da Silva
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foram  constatadas  três  pessoas  que  vendiam  cds 
piratas; Que o réu não tentou reagir à prisão; Que no 
local onde o réu estava havia mais de mil cds piratas; 
Que  a  princípio  foi  constatado  que  os  cds  eram 
piratas;  Que  os  cds  e  dvds  que  foram apreendidos 
eram na maioria de banda de forró e de música; Que 
não havia dvds pornográficos; […]. - Edvaldo Jacinto 
de Souza, em juízo, fl. 54

Que o réu vendia cds piratas vez que o banco do réu 
ficava em frente à casa do depoente; Que o acusado 
na  época  vendia  cds  para  viver;  Que  atualmente  o 
depoente  soube  de  que  o  réu  trabalha  em  uma 
construtora; Que tem conhecimento de que o réu n]ão 
mais vende cds e dvds piratas;  […];  Que esses cds 
eram vendidos no Mercado de Tibiri II. -  Luiz Araújo 
da Silva, em juízo, fl. 55.

Que conhece o acusado; Que os cds eram vendidos 
em um banco na feira; Que os cds eram piratas e o 
réu os comprava no terceirão; Que o réu na época do 
fato o mesmo vivia dessas vendas; Que o réu vendia 
sozinho  os  cds;  Que  na  época  o  réu  estava 
desempregado e tinha cinco filhos; Que atualmente o 
réu trabalha na construção civil em João Pessoa; [...]. - 
Ricardo Riccely Pereira da Costa, em juízo, fl. 52. 

Que conhece o réu mais de um ano; Que o réu tem 
um bom comportamento;  Que tem conhecimento de 
que o réu vendia cds e dvds piratas e os vendia pra 
sobreviver;  Que hoje  em dia  o  mesmo trabalha  em 
João Pessoa;  Que o  réu vendia  os  cds  na feira de 
Tibiri; Que não sabe aonde o acusado comprava esses 
cds;  Que  o  réu  é  casado  e  tem  seis  filhos;  Que 
atualmente  o  réu  trabalha  de  carteira  assinada  - 
Alexandre plácido do Nascimento, em juízo, fl. 53.

Como  se  vê,  o  próprio  réu  confessa  a  prática  do  crime, 

circunstância essa confirmada pela unanimidade das testemunhas ouvidas em 

juízo, o que nos confere a certeza da autoria delitiva.

Por  fim,  apesar  de  não  ter  sido  a  matéria  expressamente 

suscitada no presente feito, hei de aqui deixar consignado que esta Corte de 

Justiça vem seguindo o entendimento do STJ, no sentido de rejeitar a tese da 

adequação social da conduta descrita no delito previsto no art. 184, §2º, do CP. 

Desembargador João Benedito da Silva
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É  que  a  chamada  “pirataria”  traduz  uma  inegável  violação  ao 

direito  do  autor,  do  artista  intérprete,  do  executante  ou  do  produtor  de 

fonograma.  O  tipo  penal,  portanto,  protege  a  propriedade  intelectual,  bem 

jurídico resguardado constitucionalmente (art. 5ª, XXVII e XXVIII, da CF/1988), 

o que denota que a relevância social não pode ser simplesmente descartada.

Nesse sentido:

HABEAS  CORPUS.  VIOLAÇÃO  DE  DIREITO 
AUTORAL (ARTIGO 184, § 2º, DO CÓDIGO PENAL) - 
VENDA  DE  CD'S  E  DVD'S  PIRATEADOS  - 
ADEQUAÇÃO  SOCIAL  DA  CONDUTA  - 
INEXISTÊNCIA. O tão-só fato de estar disseminado o 
comércio de mercadorias falsificadas ou "pirateadas" 
não torna a conduta socialmente aceitável,  uma vez 
que fornecedores e consumidores têm consciência da 
ilicitude da atividade, a qual tem sido reiteradamente 
combatida  pelos  órgãos  governamentais,  inclusive 
com  campanhas  de  esclarecimento  veiculadas  nos 
meios de comunicação. A quantidade de mercadorias 
apreendidas  (90  DVD's  e  130  CD's)  demonstra  a 
existência  de  efetiva  lesão  ao  bem jurídico  tutelado 
pela  norma  penal,  afastando  a  possibilidade  de 
aplicação  do  princípio  da  insignificância.  Ordem 
denegada.  (STJ -  HC 159.474/TO -  Publ.  Em 6-12-
2010. MINISTRA LAURITA VAZ)

AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO  ESPECIAL. 
PENAL.  VIOLAÇÃO  DE  DIREITO  AUTORAL. 
REJEIÇÃO  DA  DENÚNCIA.  PRINCÍPIO  DA 
ADEQUAÇÃO SOCIAL QUE NÃO SE APLICA.  1.  A 
pirataria  de CD's  e DVD's causa prejuízos diretos e 
indiretos  prejudicando  os  autores  das  obras,  os 
empresários  e  a  sociedade,  na  medida  em  que 
aumenta  o  desemprego  e  reduz  o  recolhimento  de 
impostos. 2. A prática rotineira da pirataria no país não 
tem o condão de impedir a incidência do tipo previsto 
no  art.  184,  §  2º,  do  Código  Penal,  pois  não  é 
conferida  ao  Judiciário  a  faculdade  de  avaliar  as 
políticas  declinadas  pelo  Legislativo,  sob  pena  de 
grave  afronta  ao  ordenamento  jurídico  moderno, 
abalizado  num  rígido  modelo  de  distribuição  de 
competências,  o  qual  prima  pela  harmonia  e 
independência  entre  os  Poderes.  3.  A proteção  dos 

Desembargador João Benedito da Silva
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direitos  autorais  encontra  expresso  amparo  nos 
direitos e garantias fundamentais elencados no artigo 
5º  da  Constituição  Federal,  sendo  inadmissível  a 
aplicação da Teoria da Adequação Social.  4.  Agravo 
regimental a que se nega provimento. (STJ – AgRg no 
REsp  1356243/MS,  Rel.  Ministro  MARCO  AURÉLIO 
BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2013, 
DJe 18/03/2013)

Assim,  a  conduta,  ainda  que  hodiernamente  tenha  se  tornado 

rotineira,  não perdeu o  seu caráter  criminoso e  como tal  deve ser  tratada, 

recebendo os seus infratores a devida resposta penal.

Uma vez comprovadas materialidade e autoria, e rejeitada a tese 

de ausência de dolo, há que se CONDENAR o réu, Alípio Ferreira da Silva 

Filho, por infringência ao art. 184, §2, do CP.

Passando  à  análise  das  circunstâncias  judiciais,  temos  que  a 

culpabilidade  ressoa  diminuta,  visto  que,  apesar  de,  como  já  dito,  ter  a 

possibilidade de conhecimento acerca da ilicitude de sua conduta, o grau de 

real consciência mostra-se reduzido, dada a pouca instrução apresentada pelo 

réu. Os antecedentes são favoráveis, já que não há qualquer registro em sua 

folha de antecedentes criminais (fl. 19).

Não  há  informações  desfavoráveis  sobre  a  conduta  social  do 

condenado.  É-lhe  favorável,  de  igual  forma,  a  personalidade,  pois  não  há 

elementos suficientes para formar posicionamento firme a respeito. Os motivos 

do crime militam em favor do acusado, pois praticou o delito para sustentar sua 

família durante período em que esteve desempregado.

As circunstâncias do crime podem ser tidas como as ordinárias ao 

tipo. As consequências do delito não se mostraram graves, pois os produtos 

foram apreendidos (fl. 09). Por fim, não há como se dizer que o comportamento 

da vítima tenha influenciado a conduta do acusado.

Desembargador João Benedito da Silva
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Por tais razões, observando que a pena em abstrato, para o delito 

em comento é de 2 (dois) a 4 (quatro) anos de reclusão e multa, bem como 

diante do fato de que as circunstâncias judiciais foram, em geral, favoráveis ao 

réu, fixo a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa à 

razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, ante 

a situação financeira do agente.

Apesar  de  o  denunciado  ter  confessado  a  conduta,  deixo  de 

atenuar sua pena por ela já ter sido fixada no patamar mínimo legal (Súmula nº 

231  do  STJ).  Diante  da  ausência  de  outras  atenuantes  ou  de  agravantes 

(segunda fase), bem como de causas de aumento ou de diminuição da pena 

(terceira fase), torno a reprimenda definitiva em 2 (dois) anos de reclusão e 
10 (dez) dias-multa,  no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário 
mínimo vigente à época dos fatos.

A pena deverá cumprida em regime inicial aberto, nos termos do 

art. 33, §2º, “c”, do CP.

Ademais, o quantum de pena aplicado, a ausência de violência ou 

grave  ameaça  à  pessoa,  a  primariedade  do  acusado  e  a  valoração  das 

circunstâncias judiciais que, como vimos, foram, em sua maioria, favoráveis ao 

denunciado,   indicam ser  a  substituição da pena corporal  por  restritivas de 

direitos adequada e suficiente aos fins penais.

Deste modo, substituo a pena privativa de liberdade por 2 (duas) 

restritivas de direitos, a saber: prestação de serviço a comunidade, em local a 

ser definido pelo juízo das execuções penais,  ressalvando-se que deve ser 

executada de modo a não prejudicar  a  relação de emprego do acusado,  e 

prestação pecuniária, que fixo no valor de 1 (um) salário mínimo, em favor do 

ECAD-PB – Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, Unidade Paraíba. 

Desembargador João Benedito da Silva
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Por tais razões,  dou provimento à presente apelação criminal, 

para  CONDENAR o réu,  Alípio Ferreira da Silva Filho, por violação ao art. 

184,  §2º,  do  CP,  a  uma pena  de  2  (dois)  anos  de  reclusão,  em regime 
aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do 
salário mínimo vigente à época dos fatos. A pena corporal foi substituída 
por 2 (duas) restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços 
à comunidade e prestação pecuniária, no valor de 1 (um) salário mínimo, 
em benefício do ECAD-PB.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmo. Sr. Des. Joás de Brito Pereira Filho, 

Presidente da Câmara Criminal. Participaram do julgamento, além do Relator, 

o Exmo. Sr. Des. Luis  Silvio Ramalho Junior e o Exmo. Sr. Des. Carlos Martins 

Beltrão Filho.  Presente à sessão o Exmo. Sr. Dr. Álvaro Cristino Pinto Gadelha 

Campos, Promotor de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do 

Estado da Paraíba, aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de setembro do ano de 

2014.

Des. João Benedito da Silva
RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva
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