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RESUMO 

 

ALCÂNTARA, Carlos Henrique Pereira. A teoria da adequação social no direito penal: 

aspectos controvertidos e aplicação na jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo. 

Dissertação (Mestrado). Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2017. 

 

A evolução do tratamento dado à teoria da adequação social no Direito Penal sinaliza 

tratar-se de um instituto jurídico relevante, porém alvo de muitas objeções. O presente 

estudo tem como propósito inicial a investigação dos aspectos controvertidos que 

permeiam a teoria, a fim de que se possa traçar um panorama geral da função por ela 

desempenhada no cenário jurídico-penal. Para tanto, serão levadas em consideração as 

principais discussões doutrinárias sobre o conceito, a importância, as diferenças em relação 

a outros institutos e a inserção na teoria do delito. Com um arcabouço teórico formado, 

será possível analisar criticamente o modo como a jurisprudência do Tribunal de Justiça de 

São Paulo vem apreciando a adequação social. Para isso, serão empregados os métodos 

quantitativo e qualitativo para a exposição de algumas decisões recentes que tangenciam os 

fundamentos da teoria na aplicação do direito. À luz das construções doutrinárias, será 

possível traçar um panorama geral dos principais erros do magistrado na análise dessa 

ferramenta jurídica. Por fim, mostra-se importante o estabelecimento de alguns critérios e 

parâmetros para a aplicação da teoria da adequação social na seara penal. O propósito 

desse trabalho é contribuir para a construção de um Direito Penal em consonância com a 

realidade social. 

 

Palavras-chave: Direito Penal. Adequação social. Teoria do delito. Hermenêutica jurídica. 

Jurisprudência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RÉSUMÉ 

 

ALCÂNTARA, Carlos Henrique Pereira. La théorie de l'adéquation sociale en droit 

pénal: des aspects controversés et l’application dans la jurisprudence de la Cour de Justice 

de São Paulo. Mémoire (Maîtrise). Faculté de Droit, Université de São Paulo, São Paulo, 

2017. 

 

L'évolution du traitement donné à la théorie de l'adéquation sociale en droit pénal indique 

qu'elle constitue un institut juridique important, mais elle est l’objet de beaucoup 

d’objections. Le présent mémoire a pour objectif initial l'étude des principaux aspects 

controversés qui imprègnent la théorie, afin de donner un aperçu genéral de sa fonction 

dans le scénario juridique-pénal. Ainsi, il faudra pendre en compte les discussions 

doctrinales sur le concept, l'importance, les différences par rapport aux autres instituts et 

l'insertion dans la théorie du crime. Avec un cadre théorique formé, il sera possible 

d'analyser critiquement la manière dont la jurisprudence de la Cour de Justice de São Paulo 

est favorable à apprécier l'adéquation sociale. Pour cela, les méthodes quantitatives et 

qualitatives seront utilisées pour exposer quelques décisions récentes qui touchent les 

fondements de la théorie dans l'application de la loi. A la lumière de la construction 

doctrinale, un aperçu général des principales erreurs du magistrat sera dressé dans l'analyse 

de cet outil juridique. Enfin, c’est important d'établir certains critères et paramètres pour 

l'application de la théorie de l'adéquation sociale en champ pénal. Le but de ce mémoire est 

de contribuer à la construction d'un Droit Penal conforme à la réalité sociale. 

 

Mots-clés: Droit pénal. Adéquation sociale. Théorie du crime. Herméneutique juridique. 

Jurisprudence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

ALCÂNTARA, Carlos Henrique Pereira. The theory of social adequacy in criminal law: 

controversial aspects and application in the jurisprudence of the Court of Justice of São 

Paulo. Dissertation (Master). Law School, University of São Paulo, São Paulo, 2017. 

 

The evolution of the treatment given to the theory of social adequacy in Criminal Law 

indicates that it is a relevant legal institute, but it is the object of much criticism. The 

present research has the initial purpose of investigating the controversial aspects that 

permeate the theory, in order to provide an overview of the role played by it in the legal-

penal scenario. In order to do so, the main doctrinal discussions on the concept, 

importance, differences in relation to other institutes and insertion in the theory of crime 

will be taken into account. With a theoretical framework formed, it will be possible to 

critically analyze the way in which the jurisprudence of the Court of Justice of São Paulo 

has been appreciating the social adequacy. For this, the quantitative and qualitative 

methods will be used for the exposition of some recent decisions that analyze the bases of 

the theory in the application of the law. In the light of doctrinal constructions, it will be 

possible to give an overview of the main errors of the magistrate in the analysis of this 

legal tool. Finally, it is important to establish some criteria and parameters for the 

application of the theory of social adequacy in criminal justice. The purpose of this paper is 

to contribute to the construction of a Criminal Law according to the social reality. 

 

Keywords: Criminal Law. Social adequacy. Theory of crime. Legal hermeneutics. 

Jurisprudence. 
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INTRODUÇÃO 

 

As bases que justificam a existência de normas com caráter sancionador penal 

sempre estiveram intimamente vinculadas à realidade social vigente em cada época 

histórica, o que explica o fato de as funções desempenhadas pelo Direito Penal terem como 

fundamento a existência de uma sociedade organizada e estruturada de determinada 

maneira. Nesse sentido, como já acentuava BATISTA, para se compreender o direito dos 

romanos ou dos brasileiros no século XIX, basta que se analise como tais povos viviam e 

se organizavam para a produção e distribuição de bens e mercadorias nesse período
1
. Pode-

se afirmar, então, que, não obstante seja o Direito Penal modelado pela sociedade, é 

também por ela influenciado e com ela interage. 

Diante dessas observações, não há dúvidas de que a concepção do que se tem por 

socialmente adequado em determinada realidade social, aliada aos reflexos advindos dessa 

temática no âmbito jurídico, nunca foi algo incontroverso e pacífico entre doutrinadores e 

magistrados. 

A ideia de adequação social surgiu pela primeira vez em 1939, idealizada pelo 

penalista alemão Hans WELZEL. O autor partiu da premissa de que uma conduta, para ser 

penalmente sancionada, necessita de reprovação social. Não basta que o comportamento do 

agente lesione ou ponha em perigo um bem jurídico tutelado pelo Direito Penal, mas é 

necessário, sobretudo, que haja uma valoração social negativa da conduta em análise, de 

modo a justificar a intervenção do aparelho repressivo do Estado. Assim, a criminalização 

de determinado comportamento somente será legítima caso esteja em consonância com os 

valores sociais vigentes. 

Nessa linha de raciocínio, a justificativa para a construção do social e do 

adequado em Direito Penal se baseia no fato de que os sistemas jurídico e social são 

interligados e correlacionados. Dada intervenção mínima do Direito Penal na vida social, 

seria perfeitamente justificável a exigência de que os comportamentos individuais 

encontrassem respaldo nos valores extraídos da sociedade, até mesmo como meio de 

promoção da tarefa preventiva a que o Direito Penal se propõe
2
. De nada adiantaria a 

produção legislativa visando à tutela de um bem jurídico, se as condutas dos membros de 

uma comunidade não se pautassem nos valores explicitados na norma. 

                                                            
1 BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao direito penal brasileiro. Rio de Janeiro: Revan, 2011, p. 19. 
2 GOMES, Mariângela Gama de Magalhães. O princípio da proporcionalidade no direito penal. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2003 p. 129. 
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Por conseguinte, não há dúvida de que a teoria welzeliana constitui um 

instrumento de valor, sobre o qual se procede uma avaliação tanto do bem jurídico, como 

também da adequação típica. É inadmissível que uma realidade socialmente adequada 

possa fazer parte do conceito material de delito. 

E esse estudo ganha relevância quando se considera que o Direito Penal, enquanto 

ultima ratio, não pode estar desvinculado da sociedade, uma vez que a tarefa preventiva 

somente será realizada com êxito caso as normas sancionadoras de cunho criminal estejam 

respaldadas nos valores sociais vigentes. 

Com base em todas as construções doutrinárias ao longo dos seus quase oitenta 

anos de vida, a adequação social foi aceita por alguns, recusadas por outros, mas 

dificilmente ignorada nos manuais e escritos de Direito Penal
3
. 

Por essa razão, ao se realizar um estudo mais detido e aprofundado deste instituto 

jurídico, é absolutamente necessário, em um primeiro momento, que se analise o seu 

conceito e as suas bases, expondo as principais discussões atinentes à sua aplicação no 

âmbito penal. Assentadas essas premissas, parte-se para a análise de como a jurisprudência 

vem aplicando ou afastando a aplicação da consagrada teoria no Direito Penal, até mesmo 

como norte para a interpretação de diversas modalidades delitivas existentes no 

ordenamento jurídico brasileiro. 

Com um panorama geral das discussões doutrinária e jurisprudencial, será 

possível visualizar o real tratamento dado à adequação social pelo sistema jurídico-penal 

como um todo. E, então, haverá elementos suficientes para que sejam tecidas 

considerações críticas, propondo-se, ao final, critérios para uma efetiva aplicação da teoria 

da adequação social no Direito Penal. 

Por isso é que, no primeiro capítulo deste trabalho, optou-se por abordar os 

aspectos mais gerais do instituto. O propósito é realizar uma exposição do seu conceito, 

origem e natureza jurídica. Nesse momento, também será analisada a sua inserção na teoria 

tripartida do delito, tendo como elementos a tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade. 

Tendo em vista os propósitos e limites desta pesquisa, não se pretende desenvolver longos 

percursos doutrinários sobre o tema, até porque já há trabalhos específicos que se dedicam 

                                                            
3 RIBEIRO DE FARIA, Maria Paula Bonifácio. A adequação social da conduta no direito penal ou o valor 

dos sentidos sociais na interpretação da lei penal. Porto, Ed. Universidade Católica, 2005, p. 32. 
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a essa tarefa
4
, para os quais se remete o leitor. Logo, a análise se circunscreverá aos 

aspectos mais relevantes e controvertidos da teoria welzeliana. 

No segundo capítulo, e ainda sob o enfoque doutrinário, serão tratados alguns 

temas específicos relacionados à adequação social. Para tanto, a teoria será analisada à luz 

do bem jurídico, da imputação objetiva e do princípio da insignificância. Também se 

investigará a existência de uma identidade conceitual entre ações socialmente adequadas 

exemplares e habituais. E não há como trabalhar com essas questões, sem fazer menção a 

um dos exemplos mais recorrentes, e também dos mais problemáticos, envolvendo a teoria 

da adequação social: a violência desportiva. 

Na sequência, serão feitas breves considerações sobre o multiculturalismo. O 

objetivo é verificar a possibilidade de se sustentar, ainda hoje, a existência de 

comportamentos socialmente adequados em uma realidade permeada por múltiplos valores 

e manifestações culturais em um mesmo quadrante espaço-temporal. Por fim, mostra-se 

igualmente relevante a abordagem das principais críticas concernentes à teoria em apreço, 

seja em razão da sua desnecessidade, generalidade e imprecisão, seja pela sua relação com 

o princípio da legalidade e com a segurança jurídica. 

Dado esse primeiro passo, no terceiro capítulo, partir-se-á para uma análise 

jurisprudencial. Primeiramente, serão feitas considerações acerca da importância de se 

estudar a adequação social à luz da jurisprudência. Após, será construída uma metodologia 

de pesquisa empírica, para que, então, as decisões sejam analisadas. 

Este trabalho se propõe a expor dados quantitativos dos julgados, a fim de que se 

tenha uma base do número de decisões e da natureza dos crimes ou contravenções nos 

quais há discussão envolvendo a aplicação da adequação social. 

A pesquisa quantitativa fornecerá subsídios para uma análise qualitativa dos 

acórdãos. Com base nas infrações penais levantadas, será feita uma exposição dos 

argumentos empregados pelos magistrados para aplicar ou rejeitar a teoria. Aqui já se 

vislumbra a importância da primeira parte da dissertação ao delinear as principais 

discussões doutrinárias sobre a temática tratada. 

Adianta-se, desde logo, que o intuito desse estudo não é verificar uma suposta 

adequação social dos crimes e contravenções pesquisados. Para tanto, entrariam em cena 

outros aspectos relevantes e que fogem ao âmbito da pesquisa, como a evolução 

sociocultural brasileira em relação a dado comportamento. Além de complexa, essa 

                                                            
4 A título exemplificativo, citem-se: RIBEIRO DE FARIA, op. cit.; SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. 

Fundamentos da adequação social em direito penal. São Paulo: Quatier Latin, 1ª ed., 2010. 
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temática demanda pesquisa e estudo específicos, mediante a obtenção de dados empíricos. 

Esta dissertação, ao contrário, propõe-se a fornecer um norte mais abrangente a respeito de 

como os aplicadores do Direito têm analisado a teoria da adequação social. 

No quarto e último capítulo, em vista de todo o cenário construído, serão tecidas 

considerações críticas ao tratamento dispensado à adequação social na jurisprudência, à luz 

dos principais erros cometidos pelo julgador. Finalmente, propor-se-ão alguns critérios 

para a identificação do socialmente adequado no Direito Penal. Tem-se como meta a busca 

de soluções para a construção de um Direito Penal mais próximo da realidade 

sociocultural. 
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1 A TEORIA DA ADEQUAÇÃO SOCIAL: ASPECTOS GERAIS 

 

1.1 O conceito de adequação social 

 

Em uma sociedade contemporânea e plural, permeada por múltiplos valores 

sociais em um mesmo quadrante espaço-temporal, parece inquestionável que a finalidade 

do Direito Penal não se restringe à luta e repressão contra o crime, ou à prevenção de 

delitos pelos setores da vida comunitária, tais como escola, família e Estado; pelo 

contrário, a tutela punitiva criminal vai além, protegendo valores ético-sociais da ação e, 

consequentemente, a ordem moral que o direito é acionado a consolidar
5
. 

Nesse sentido, WELZEL leciona que a missão primária do Direito Penal não é a 

proteção atual de bens jurídicos, uma vez que, quando esse ramo do ordenamento entra 

efetivamente em ação, em geral tais bens já foram violados. Mais essencial ainda é a 

missão de assegurar a real vigência dos valores do ato da consciência jurídica, sobretudo 

porque, ao proibir e castigar a inobservância dos valores fundamentais dessa consciência, o 

Direito Penal prestigia o juízo ético-social dos cidadãos, fortalecendo a sua permanente 

fidelidade jurídica. Desse modo, o jurista alemão defende que a ampla função ético-social 

do Direito Penal é a responsável pela garantia de modo mais profundo e enérgico da 

proteção dos bens jurídicos, do que a mera ideia de proteção de bens
6
. 

CEREZO MIR parece concordar com essa ideia, sustentando que, embora a 

parcela dominante da doutrina entenda que a tarefa incumbida ao Direito Penal seja a 

proteção de bens vitais e fundamentais do indivíduo e da comunidade
7
, não há como se 

                                                            
5 TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios básicos de direito penal. São Paulo: Saraiva, 5ª ed., 2000, p. 7. 
6 WELZEL, Hans. Derecho penal aleman. Santiago: Editoral Juridica e Chile, 4ª ed., 1997, p. 3. O autor 

complementa que a mera proteção de bens jurídicos tem um fim unicamente preventivo e negativo. A 

proteção dos valores ético-sociais da ação, por outro lado, constitui o fundamento mais sólido que sustenta o 

Estado e a sociedade. E prossegue o autor afirmando que somente através da proteção dos valores ético-

sociais da ação é que se pode lograr uma proteção efetivamente duradoura e eficaz dos bens jurídicos. Por 

exemplo: por trás da proibição de matar está primariamente a ideia de assegurar o respeito pela vida dos 

demais, como consequência da proteção de um valor do ato, e justamente por isso também pode ser 

considerado assassino aquele que destrói arbitrariamente a vida humana sem valor social, como a de um 

delinquente condenado à morte. O valor do ato, como a fidelidade, a obediência e o respeito pela pessoa, traz 

uma visão mais ampla do que a mera proteção do valor material (bem jurídico) em si.  
7 Vide, por exemplo, BECHARA, Ana Elisa Liberatore Silva. Bem jurídico-penal. São Paulo: Quartier Latin, 

1ª ed., 2014, p. 70 e ss. A autora defende que as considerações de WELZEL, no sentido de que cabe ao 

Direito Penal a função de assegurar a efetiva vigência dos valores de ato da consciência jurídica, “embora se 

distanciem da noção de pecado, revelam-se ainda fortemente enraizadas na consciência social, fundada em 

valores morais, não podendo prevalecer no plano de uma ordem jurídico-penal democrática, baseada na 

coexistência de zonas de consenso e zonas de conflito”. Segundo a professora, “a identificação da função da 
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esquecer do fomento ao respeito dos bens jurídicos, através da consciência dos cidadãos. A 

seleção de bens jurídicos tutelados pelo Direito Penal e a determinação do âmbito de 

proteção desses bens desempenham um papel decisivo nas concepções ético-sociais 

dominantes em determinada época histórica, o que faz com que esse ramo do ordenamento 

disponha como delitos as infrações mais graves das normas da ética-social. E é isso que 

explica as diversas regulações de algumas figuras delitivas
8
. 

Para ilustrar, o Código Penal brasileiro tipificava como crime, em seu artigo 240, 

a conduta de “cometer adultério”, cominando uma pena de quinze dias a seis meses de 

detenção. Isso reflete, em boa medida, a mentalidade social à época da produção 

legislativa, em que a instituição da família com base na união monogâmica e na fidelidade 

conjugal constituía valor extremamente relevante
9
. Como bem ressalta ANDREUCCI, a 

incriminação do adultério se justificava na medida em que era necessário proteger a ordem 

familiar, através da tutela jurídico-penal da fidelidade conjugal, como forma de assegurar a 

subsistência do matrimônio e reforçar os laços de afeto e solidariedade entre os membros 

da família
10

. 

 Somente em 2005, com a edição da Lei nº 11.106, o adultério deixou de ser crime 

no ordenamento jurídico-penal brasileiro, porque já não mais se coadunava com a ordem 

sociocultural vigente
11

, seja pela sua incidência massiva na sociedade, seja porque os 

                                                                                                                                                                                    
intervenção penal com a proteção de bens jurídico-penais, cumprida a partir da determinação do conteúdo 

material do delito, impede, assim, que qualquer tipo de interesse ou convicção moral cuja violação não tenha 

repercussão social negativa relevante possa servir de fundamento de incriminação, constituindo, portanto, 

garantia fundamental do Direito Penal moderno”. 
8 CEREZO MIR, José. Derecho penal: Parte General. São Paulo: RT, 1ª ed., 2007, p. 25-30. 
9 CATÃO, Yolanda. Notas sobre a punição do adultério e descriminalização. Revista de Direito Penal, n. 

13/14, jan./jun. 1974, p. 69-70. A autora ensina que a monogamia e a condenação do comportamento 

adulterino surgem com o desenvolvimento da propriedade privada e com o predomínio do homem da 

sociedade. Com o crescimento das riquezas, a propriedade passou a se concentrar nas mãos do elemento 

masculino, adquirindo este um papel mais relevante do que a mulher no seio familiar. Institui-se o direito 

hereditário paterno e a filiação masculina, o que tornava necessária a fidelidade conjugal feminina para 

assegurar a certeza da paternidade. Do ponto de vista social, estabelece-se o domínio da família patriarcal 

enquanto unidade moral, legal, econômica e política da sociedade; exige-se a subordinação da mulher à 

figura masculina, com a criminalização do adultério. Por fim, aponta a autora o “caráter histórico da 

monogamia e do crime de adultério e suas conexões com a evolução da sociedade e o estabelecimento do 

patriarcado”. E prossegue: “A visão tradicional do casamento, com o enfoque valorativo da infidelidade 

conjugal e a necessidade de proteger determinada ordem ético-familiar constitui essencialmente, em nossa 

opinião, permanência de ideologias originárias de épocas remotas. Esses valores foram preservados através 

dos tempos pelo sistema patriarcal e, sob novos prismas, persistem até hoje em nossa sociedade. A família 

tradicional ainda existente no mundo de hoje possui algumas características da estrutura familiar patriarcal, o 

que talvez explique como se manteve até nossos dias a incriminação do adultério, que nos parece em 

desacordo com a ordem sócio-cultural vigente”. 
10 ANDREUCCI, Ricardo Antunes. Da incriminação do adultério. Tese de doutorado apresentada à 

Faculdade de Direito da USP, 1967, p. 48-49. 
11 Sobre essa temática, Luiz Regis PRADO bem esclarece que o Poder Legislativo, ao criar tipos penais, faz 

uma opção, o que revela o espírito de sua época histórica. A própria noção de injusto está atrelada a uma 

decisão valorativa do órgão próprio. Por isso, a consideração de uma conduta como delituosa deve se limitar 

javascript:LinkDetalhesPeriodico(parent.hiddenFrame.modo_busca,29,25,12496,1,'periodico',13325,0);
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cônjuges passaram a tolerá-lo cada vez, reduzindo-se a censura social que recaía sobre 

ele
12

. 

É de se notar, portanto, que os valores ético-sociais da ação influenciam todo o 

sistema jurídico-penal. O Direito Penal se orienta de acordo com um escala de valores da 

vida em sociedade, de modo que a sua transgressão enseja a atuação punitiva do Estado, 

mediante a tipificação de comportamentos desvaliosos e imposição da pena 

correspondente
13

. Por isso, a estrutura de uma norma penal não pode estar desvinculada da 

estrutura dos processos sociais
14

, ou seja, a teoria do Direito Penal positivo pode e deve 

estar fundada na teoria da estrutura dos sistemas sociais
15

. 

E é por meio do questionamento de como tais valores poderiam influenciar na 

caracterização do injusto, que a adequação social ganha sentido enquanto diretriz 

normativa do sistema jurídico-penal. 

Em sua concepção original, WELZEL invocou a adequação social para afirmar 

que determinadas ações que se moviam funcionalmente dentro de uma ordem 

historicamente construída estariam fora do conceito de injusto. Com se verá adiante, em 

que pesem as mudanças de entendimento quanto à inserção desse instituto na teoria 

tripartida de delito, o jurista acabou concluindo que a adequação social constitui o estado 

normal de liberdade de atuação social que se encontra na base dos tipos penais, sendo, 

portanto, um princípio geral de interpretação
16

. 

Os exemplos fornecidos por WELZEL para justificá-la envolviam, dentre outros, 

o caso do sobrinho que manda seu tio rico para realizar uma viagem de trem na esperança 

de que ele morra; a mulher que induz seu marido a aceitar um emprego em uma empresa 

perigosa, com o intuito de que ele faleça; e as restrições à liberdade de locomoção nos 

                                                                                                                                                                                    
à violação de normas sociais sobre as quais exista um consenso praticamente ilimitado e com as quais é 

possível os indivíduos se conformarem (PRADO, Luiz Regis. Bem jurídico-penal e Constituição. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2ª ed., 1997, p. 80-81). 
12 ANDREUCCI, op. cit., p. 88-90. Note-se que, já na década de 1960, o autor, embora tenha defendido a 

incriminação do adultério em sua tese doutoral, sinalizou a posição de alguns doutrinadores de que ele vinha 

sofrendo um processo de degradação na escala de valores, “não colidindo com o mínimo ético, não 

provocando repulsa social, enfim, não atacando as normas culturais, de molde a justificar a proteção jurídico-

penal”. 
13 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral, vol. 1. São Paulo: Saraiva, 14ª ed., 

2009, p. 8. 
14 GOMES, Mariângela Gama de Magalhães. Teoria geral da parte especial do direito penal. São Paulo: 

Atlas, 1ª ed., 2013, p. 101. A autora leciona que “(...) é na realidade social que o legislador deve apreender os 

fenômenos criminosos, de modo que, somente quando determinadas condutas apresentarem uma séria 

ameaça aos bens jurídicos mais relevantes é que se justifica traduzi-las em enunciados normativos, ou seja, 

em tipos penais incriminadores”. 
15 MIR PUIG, Santiago. Introducción a las bases del derecho penal. Buenos Aires: Julio César Faria, 2ª ed., 

2003, p. 48. 
16 WELZEL, op. cit., p. 67. 
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meios de transporte coletivos
17

. Parte-se do pressuposto de que, em tais situações, o Direito 

Penal não estaria autorizado a intervir, mormente porque as ações estariam circunscritas ao 

âmbito normal de atuação social
18

. 

Já nos anos 1960, FIORE sustentou que a definição de adequação social é 

rigorosamente técnica, referindo-se a duas entidades jurídicas. De um lado, substitui a 

noção de bem jurídico individual e estático por uma concepção de bem com real função no 

contexto social. Por outro lado, reconhece que a ação só pode ser incriminada quando se 

põe em contradição com um valor essencial a ela inerente: o valor do ato consistente no 

respeito ao bem jurídico tutelado. Assim, se a ação é praticada em respeito a esse valor, 

ainda que lese o objeto de proteção da norma, não pode estar inserida no modelo de 

incriminação
19

. 

Em uma perspectiva mais contemporânea, SACHER também identifica dois 

metaníveis da adequação social. O primeiro deles considera os bens jurídicos em um 

constante intercâmbio, o que possibilita a fixação da adequação fática de determinados 

comportamentos. Já o segundo metanível é alcançado quando se tem por socialmente 

adequado não apenas o exercício fático de atuação ou reação sobre os bens, mas também as 

regras sociais que dominam um mundo historicamente existente, em uma comunidade 

concreta
20

. 

                                                            
17 WELZEL, Hans. Derecho Penal: Parte General. Trad. Carlos Fontán Balestra. Buenos Aires: Roque 

Depalma Editor, 1956, p. 64-65. O autor explica que, se o tio rico falecer, não poderá o sobrinho ser 

responsabilizado por homicídio, pois as viagens de trem são socialmente adequadas, apesar de contar com 

perigo de lesões. Da mesma forma, a mulher que envia seu marido para trabalhar em uma empresa perigosa, 

por exemplo, uma mineradora, não reponde pelo resultado morte, se ele vier a morrer, visto que a exploração 

de pedreiras e minas é uma atividade socialmente adequada. 
18 É por isso que tem razão Claus ROXIN, ao defender que a adequação social cumpre a função de ressaltar a 

figura delitiva de modo mais nítido possível e declarar atípicas as ações que se encontram fora de seus 

limites. Ainda que o jurista entenda, atualmente, que essa ferramenta tenha sido substituída por instrumentos 

hermenêuticos mais precisos, ele reconhece que um comportamento que se move dentro de uma ordem 

social, aceito pela generalidade de indivíduos, somente pode ser considerado socialmente adequado se excluir 

a figura delitiva (ROXIN, Claus. Derecho penal: Parte general. Traducción y notas de Diego-Manuel Luzón 

Peña, Miguel Díaz y García Conlledo e Javier de Vicente Remesal. Madrid: Civitas, 1997, p. 295; ROXIN, 

Claus. Observaciones sobre la adecuación social en el derecho penal. Cuadernos de doctrina y jurisprudencia 

penal, Buenos Aires, v. 7, n. 12, 2001, p. 85.). 
19 FIORE, CARLO. L’azione socialmente adeguata nel diritto penale. Napoli: Morano, 1966, p. 134-135. O 

autor ainda complementa: “Parlale di azione socialmente adeguata non significa quindi introdurre nel 

discorso giuridico um’entità metagiurudica. Adequatezza sociale è soltanto uno slogan con il quale si 

intende contrassegnare il valore di azioni che non constituiscono agressione giuridicamente rilevante del 

bene, nonostante il pericolo che quest’ultimo corre, perchè il tipo dell’illecito non è dato unicamente dal 

disvalore dell’evento collegato all’azione in un processo causale, ma anche dal disvalore stesso dell’azione, 

che per il diritto risulta essenzialmente dal suo significato intenzionale di atto e di fenomeno sociale”. 
20 SACHER, Mariana. Rasgos normativos en la teoría de la adecuación social de Welzel. In: HIRSCH, Hans 

Joachim; CEREZO MIR, José; DONNA, Edgardo Alberto (orgs.). Hans Welzel en el pensamiento penal de 

la modernidad: homenaje en el centenario del nacimiento de Hans Welzel. Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni, 

2005, p. 585. 
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Por sua vez, ZAFFARONI ressalta outro aspecto a ser levado em consideração. 

Para ele, a adequação social deve ser entendida como um critério para afastar do âmbito 

penal determinados comportamentos considerados “normais” pela sociedade. Sustenta o 

penalista argentino que há um bom número de condutas que, embora abarcadas pelos tipos 

penais, não devem ser submetidas ao juízo provisório de desvalor que a tipicidade implica, 

em razão de sua “normalidade”
21

. 

Nesse ponto, é importante observar que condutas normais não se confundem com 

comportamentos socialmente habituais. A “normalidade” de uma ação deve ser aqui 

entendida como aquela condizente com o desenvolvimento social, sob uma perspectiva 

histórico-cultural
22

, e não como uma prática reiterada em determinada comunidade, que, 

como se verá, pode não ser socialmente adequada. 

Diante disso, remanesce a dúvida: de onde se extraem os valores ético-sociais da 

ação? 

Em seminário de JAKOBS realizado em 1992, CANCIO MELIÁ sinalizou que a 

referência à gênese histórica dos valores ético-sociais não significa que a avaliação deva 

ser empírica, ou seja, averiguada a partir das convenções sociais do momento. A 

formulação welzeliana de que a ação humana consiste em um fenômeno socialmente 

relevante, isto é, como ação inserida no âmbito de vida social, permite afirmar que é a 

adequação social que faz possível que os tipos penais sejam injustos tipificados, o que não 

condiz com uma interpretação exclusivamente fática do conceito. Na sua visão, a 

adequação social não provém do âmbito extrajurídico e tampouco contém elementos 

auxiliares na interpretação individual dos tipos penais; refere-se, antes de tudo, a conteúdos 

normativos do tipo
23

. 

Não parece ser esse o melhor entendimento, visto que uma avaliação empírica e 

extrassistêmica é essencial para a identificação do socialmente adequado
24

. Os elementos 

                                                            
21 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. La adecuación social de la conducta. Revista de Derecho Penal y 

Criminología, Argentina, nº 1, 1971, p. 71. 
22 HIRSCH, Hans Joachim. Adecuación social y teoría del injusto. Derecho penal: obras completas: libro 

homenaje, Tomo III. Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni, 2002, p. 10. Em sua definição de ações socialmente 

adequadas, o penalista as identifica como aquelas atividades que se movem por completo no marco da ordem 

ético-social normal da vida comunitária, historicamente gerado, ou seja, todas aquelas atividades que estão 

vinculadas de tal modo com a vida social que devem ser consideradas como completamente normais. A partir 

dessa definição, nota-se que o autor identifica a normalidade de uma conduta sob uma perspectiva histórico-

cultural. 
23 CANCIO MELIÁ, Manuel. La teoría de la adecuación social en Welzel. Anuario de Derecho Penal y 

Ciencias Penales, Madrid, vol. 46, n. 2, mai./ago. 1993, p. 714-715. 
24 Claus ROXIN vai além, ponderando que a legislação e a jurisprudência tem considerável poder de decisão 

para precisar conceitos delineados social e culturalmente, na qual nem um ontologismo sócio-cultural puro, 

nem um normativismo livre de dados empíricos seriam aceitáveis. Essas duas formas devem se fazer 

javascript:LinkDetalhesPeriodico(parent.hiddenFrame.modo_busca,1,0,121437,1,'periodico',79502,0);
javascript:LinkDetalhesPeriodico(parent.hiddenFrame.modo_busca,1,0,121437,1,'periodico',79502,0);
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externos, provenientes do âmbito extrajurídico, possibilitam ao legislador e ao intérprete da 

norma a apreensão dos valores socioculturais vigentes em determinada comunidade e em 

certo período histórico, de forma a viabilizar a real compreensão da adequação social
25

. 

A propósito, vai nessa linha a tese defendida por SILVEIRA. O autor ensina que a 

adequação social deve ser entendida como um instrumento hermenêutico de valor, sobre o 

qual se avalia não somente o bem jurídico afetado, mas também a própria adequação típica. 

Verifica-se, então, se a tipicidade se aperfeiçoou ou não, de modo extrassistêmico, ou seja, 

considerando a realidade socialmente adequada. De modo algum, o que é tolerado ou 

aceito pela sociedade, em uma perspectiva histórico-cultural, pode integrar o conceito 

material de delito
26

. 

SILVEIRA pontua, desse modo, que o conceito de adequação social está ligado à 

história, mesmo porque os valores comunitários variam conforme o tempo. E essa 

interação entre os sistemas social e jurídico propicia uma resistência ao formalismo 

positivista fechado, permitindo a flexibilização da letra dura da lei, com o intuito de se 

buscar uma Justiça mais ideal
27

. 

Nesse contexto, é oportuna a colocação de RIBEIRO DE FARIA, ao discorrer que 

a adequação social, de um lado, traduz a comunicação de dois mundos, ou seja, o 

equilíbrio e a convergência entre as valorações éticas e sociais vigentes em uma 

comunidade, em determinado momento histórico, e os comportamentos e fatos que, em 

virtude de seu desenvolvimento técnico e funcional, essa sociedade tem que valorar; por 

outro lado, ela também apresenta um conceito dinâmico, considerando que a sociedade e 

seus valores se alteram e reciprocamente se adéquam
28

. 

RUEDA MARTÍN destaca, ainda, outro aspecto relevante. Segundo a autora, a 

avaliação dos comportamentos socialmente adequados está atrelada à sua utilidade social. 

                                                                                                                                                                                    
presentes no processo de obtenção dos conceitos jurídicos (Finalismo: um balanço entre seus méritos e 

deficiências. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, v. 15, n. 65, mar./abr. 2007, p. 15-16). 
25 ROLDÁN BARBERO, Horácio. Adecuación social y teoría jurídica del delito. Sobre el contenido y los 

límites de una interpretación sociológica restrictiva de los tipos penales. Córdoba: Universidad de Córdoba, 

1992, p. 115; Essa ideia também pode ser extraída das palavras de Ivan Luis da SILVA: “Quanto ao 

entendimento de que o método teleológico deve preponderar na interpretação do tipo penal, cabe destacar que 

esse critério atua apenas no âmbito intranormativo, enquanto o critério da adequação social é de natureza 

extranormativa, permitindo, assim, atribuir-se um conteúdo sociológico ao processo de compreensão dos 

elementos do tipo penal (...) pode-se afirmar que a teoria da adequação social é um critério hermenêutico 

autônomo, mesmo diante do critério teleológico, pois desempenha a função extranormativa de atribuir um 

conteúdo sociológico ao procedimento de interpretação do tipo penal, o qual efetivamente apenas deve 

abranger condutas socialmente inadequadas ao convívio social pacífico e ordenado” (Teoria da adequação 

econômica da conduta: o significado econômico da conduta em face da tutela penal antitruste. Tese de 

Doutorado apresentada à Universidade Federal de Pernambuco, 2009, p. 272-273). 
26 SILVEIRA, op. cit., p. 217. 
27 Idem, ibidem, p. 218. 
28 RIBEIRO DE FARIA, op. cit., p. 43. 
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Isso significa que a análise de determinação da adequação social é essencialmente 

valorativa, sendo que, na hora de se levar a cabo essa valoração, entra em jogo uma série 

de considerações relevantes, tal como a utilidade da conduta em virtude da qual essa classe 

de comportamentos é tolerada (envolvendo, por exemplo, o tráfego, a indústria, o esporte), 

exigindo que se faça uma ponderação de interesses
29

. 

Para exemplificar, as restrições à liberdade de locomoção do passageiro de um 

transporte coletivo entre as paradas obrigatórias constituem ações socialmente adequadas, 

na medida em que cumprem uma função na vida moderna: evitar o agravamento do 

tráfego. Pode-se sustentar que o condutor que impede a descida do passageiro atua com 

dolo de realizar o tipo de cárcere privado, considerando a ausência de consentimento deste 

em não permanecer no veículo? Em virtude de uma ponderação de interesses, 

consubstanciada na utilidade social dessa atividade socialmente valorada, esse 

comportamento do condutor não está abarcado pelo tipo penal e não é por si mesmo 

doloso, uma vez que o agente não atua com a consciência e vontade de realização do 

resultado típico
30

. 

Igualmente, as intervenções médico-cirúrgicas com fim terapêutico não podem 

configurar o delito de lesão corporal, uma vez que constituem ações socialmente 

adequadas por sua utilidade social e pelo resultado produzido, qual seja, a melhora da 

saúde e a proteção da vida do paciente
31

. 

De acordo com RUEDA MARTÍN, a adequação social é um juízo mediante o 

qual se valora determinado comportamento, constituindo um critério normativo externo no 

âmbito da interpretação do sentido dos tipos penais. Esse critério hermenêutico tem 

natureza extrassistêmica, pois, por meio dele, as valorações sociais da ação, atreladas à sua 

utilidade social, ingressam no sistema penal, exigindo do intérprete uma ponderação de 

interesses
32

. 

                                                            
29 RUEDA MARTÍN, María Ángeles. La teoría de la adecuación social. In: HIRSCH, Hans Joachim; 

CEREZO MIR, José; DONNA, Edgardo Alberto (orgs.). Hans Welzel en el pensamiento penal de la 

modernidad: homenaje en el centenario del nacimiento de Hans Welzel. Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni, 

2005, p. 490. A autora destaca que “el ‘fin acreedor’, el ‘valor preponderante para la generalidad’ son 

criterios de la permisión y la utilidad social depende de si el sector de la actividad, a la que pertence la 

acción respectiva, es socialmente útil”. E conclui: “en el análisis de este nivel debemos partir de una 

ponderación de intereses en la que los objetos de la ponderación son el valor e interés de la utilidad social 

que produce una determinada actividad social y, con carácter general, el desvalor de los riesgos de la 

misma”. 
30 Idem, ibidem, p. 497-500. 
31 Idem, p. 505. 
32 Idem, p. 532. 
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Ainda na tentativa de se buscar um conceito, é preciso frisar que a adequação 

social não se propõe a revogar tipos penais. Se assim o fosse, certamente haveria uma crise 

de legitimidade da produção do direito, considerando que cabe apenas ao Poder 

Legislativo, dentro de suas funções típicas, criar e revogar normas sancionatórias de caráter 

penal
33

. Não é dado ao magistrado descriminalizar condutas previstas em lei, sob pena de 

usurpar de sua função de julgar conforme a norma. 

Por isso, defende-se a ideia de que a adequação social constitui instrumento de 

interpretação restritiva dos tipos
34

, que, por vezes muito amplos, abarcam condutas que, 

sob a perspectiva histórico-social, não deveriam constituir delitos. Nessa linha, o seu 

propósito é justamente limitar o alcance da norma penal, excluindo de seu âmbito 

determinados comportamentos concretos
35

 que, à luz da realidade social, sejam plenamente 

tolerados
36

. 

Nas palavras de BEM: 

 

Atribuindo-se exclusivamente ao legislador a função de decidir o que pode ser 

ou não considerado relevante, num critério externo de interpretação, seria 

temerário não permitir ao julgador, na análise dos casos concretos, restringir a 

excessiva abertura do tipo, porque é dever do julgador acompanhar as mudanças 

e as transformações da ordem social e histórica. E isso não significará uma 

reconstrução do tipo37. 

 

Para aclarar esse ponto de vista, tome-se como exemplo a violência no boxe. 

Como se sabe, em tal modalidade esportiva, as lesões corporais sofridas pelos lutadores 

são completamente aceitáveis, até mesmo em virtude do contato físico entre eles. Indaga-

se: aquele que, agindo em respeito às regras do jogo, desfere um golpe em seu oponente, 

vindo a lesioná-lo, pode responder criminalmente por lesão corporal? Quando se procede a 

uma leitura do artigo 129, caput, do Código Penal (“Ofender a integridade corporal ou a 

                                                            
33 De acordo com Mariângela Gama de Magalhães GOMES, “(...) o poder de criação de figuras delitivas que 

é concedido pelo cidadão ao órgão Legislativo condiciona-se, lógica e implicitamente, à não delegação dessa 

faculdade aos Poderes Executivo e Judiciário. Garante-se, dessa forma, que o cidadão não poderá ser 

submetido, pelo Estado, a penas que não sejam aquelas admitidas pelo povo (...) Observa-se, portanto, que, 

uma vez atribuído o monopólio da criminalização ao Poder Legislativo, evita-se, por um lado, uma 

possibilidade de arbítrio por parte do Poder Judiciário, posto que ficam restringidas as fontes substanciais e 

subordinado o juiz à lei” (Direito Penal e...,  op. cit., p. 12). 
34 SILVA, op. cit., p. 255. O autor bem sustenta que “a teoria da adequação social é um instrumento de 

interpretação sociológica restritiva do tipo penal à medida que busca identificar a relevância penal da ação a 

partir de seu significado na realidade social historicamente estabelecida e segundo uma dimensão funcional 

dos bens jurídicos”. 
35 ROXIN, Derecho penal…, op. cit., p. 297. 
36 WELZEL, Derecho Penal…, op. cit., p. 66. Nesse sentido, o penalista alemão sustenta que a função 

metódica da adequação social é fazer um recorte das palavras formais dos tipos, de forma a excluir os 

eventos da vida social que materialmente não lhes pertençam, a fim de que se chegue realmente a uma 

tipificação do injusto penal. 
37 BEM, Leonardo Schmitt de. Direito Penal Desportivo: homicídios e lesões no âmbito da prática 

desportiva. São Paulo: Quartier Latin, 1ª ed., 2009, p. 294-295. 
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saúde de outrem”), até seria possível subsumir formalmente a conduta do boxeador à 

norma penal em apreço. 

Todavia, é evidente que, à luz da adequação social, esse comportamento do 

lutador está excluído do âmbito da norma, até porque a própria sociedade tolera os riscos à 

integridade física em prol dos benefícios que o esporte proporciona. E isso não significa 

que o tipo do artigo 129 do Código Penal esteja revogado, mas apenas que uma 

interpretação muito ampliativa de seu conteúdo poderia ensejar a inclusão de condutas 

socialmente aceitáveis
38

. 

Por isso, não sem razão, RIBEIRO DE FARIA sustenta: 

 

A adequação social é um juízo de desvalor global da conduta, que, se é certo que 

– e essa objecção é incontornável – traduz uma valoração supra-individual, que 

não subjectiva, ou referida exclusivamente ao bem jurídico tutelado pela norma 

de incriminação, supõe uma ponderação complexa capaz de definir o sentido da 

norma no caso concreto39. 

 

Em suma, levando em consideração tais ponderações iniciais, pode-se concluir 

que a adequação social constitui uma importante ferramenta hermenêutica, por meio da 

qual se exclui do âmbito penal determinadas condutas que, avaliadas sob uma perspectiva 

extrassistêmica e em função de sua utilidade social, estejam em sintonia com a ordem 

histórico-cultural vigente. Trata-se de relevante forma de aproximação entre o Direito 

Penal e a sociedade, contribuindo para a construção de um ordenamento jurídico em 

consonância com a realidade social
40

. 

No entanto, desde a sua formulação inicial por WELZEL, nos anos 1930, até os 

dias atuais, ainda há muitas controvérsias sobre a sua aceitação e o seu modo de aplicação, 

como se verá com mais detalhes no decorrer deste trabalho. 

 

                                                            
38 Nesse sentido, WELZEL (Derecho Penal: Parte..., op. cit., p. 65) afirma que quem decide que um alpinista 

escale determinado trecho não pratica o crime de homicídio caso esse alpinista venha a sofrer um acidente 

pela concreção do perigo normal a esse esporte. Isso porque as lesões esportivas, desde que observadas as 

regras do jogo e tomadas todas as precauções, são consequências normais do esporte, aceitas socialmente. 

WELZEL concluiu, portanto, que todos os tipos e os conceitos nele empregados, como lesionar, matar, 

danificar, não devem ser entendidos em um sentido causal-exterior; seu conteúdo resulta muito mais de sua 

função na totalidade social, a cuja ordem se refere e a cuja lesão preveem. 
39 RIBEIRO DE FARIA, op. cit., p. 504. 
40 Como observa Alamiro Velludo SALVADOR NETTO, ao formular o conceito de adequação social, 

WELZEL percebeu o caráter histórico das postulações vedadas e deu o primeiro passo para a inserção do 

Direito Penal nas relações sociais (Tipicidade penal e sociedade de risco. São Paulo: Quartier Latin, 1ª ed., 

2006, p. 75). 
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1.2 Adequação social e o Finalismo 

 

De início, importante consignar que a adequação social não pode ser desvinculada 

do Finalismo jurídico-penal, sobretudo porque é nessa corrente dogmática que o seu 

conceito ganhou contornos mais concretos. 

A orientação do pensamento finalista se pautou essencialmente na oposição a um 

Direito marcadamente positivista
41

, cujos fundamentos respaldavam as arbitrariedades e os 

excessos do movimento nazista reinante nas décadas de 1930 e 1940
42

. Objetivando limitar 

os abusos do Estado nazista no fim da 2ª Guerra Mundial, essa corrente de pensamento 

favoreceu a busca de princípios e valores capazes de frear a vontade predominante das 

autoridades estatais
43

. Seu maior expoente é Hans WEZEL. 

Sob a perspectiva finalista, o conceito ontológico de ação desenvolvido por 

WELZEL a considera como o exercício de uma atividade final, e não puramente causal. 

Isso significa que a finalidade, ou o caráter final da ação, se baseia no fato de que o agente, 

dentro de certos limites, pode prever as consequências de sua conduta, designar-lhe fins 

diversos e conduzir sua atividade à consecução dos fins almejados. Segundo essa lógica, a 

direção final de uma ação se realiza sob duas facetas: a primeira delas envolve a 

antecipação dos fins, seleção dos meios necessários e análise dos efeitos concomitantes; a 

segunda, por sua vez, traduz o desenvolvimento da direção final da ação para o mundo 

real
44

. 

                                                            
41 SILVEIRA, op. cit., p. 99. 
42 BITENCOURT, op. cit., p. 75. Explica o autor que a concepção finalista representa uma mudança abrupta 

em relação ao positivismo jurídico e relativismo axiológico do neokantianismo. 
43 MOCCIA, Sergio. El derecho penal entre ser y valor: función de la pena y sistemática teleológica, 

Montevidéu/Buenos Aires, Editorial IB, 2003, p. 19. 
44 WELZEL, O novo sistema jurídico-penal. Uma introdução à doutrina da ação finalista, São Paulo: RT, 1ª 

ed., 2001, p. 27-29; WELZEL, Hans. A dogmática no direito penal. Revista de Direito Penal, 13/14, jan./jun. 

1974, p. 12. Em momento posterior, o autor sustentou que deveria ter caracterizado a ação como 

“cibernética”, e não como “finalista”, justamente para enfatizar não o objetivo ou a finalidade, mas a direção. 

Ele ressalta que, em 1935, dotou a palavra Finalität, pois não existia outra mais acertada. Norbert WIENER a 

encontrou em 1948: “cibernética”. Com esta palavra, de origem grega, empregada por Platão com frequência, 

se ressaltou, com maior exatidão idiomática a “direção” e o “encaminhamento”. A direção para o objetivo 

refere-se ao caso mais importante de uma ação, mas não é o único: o objetivo pode ser totalmente irrelevante 

(no aspecto jurídico), enquanto o que é juridicamente importante é a própria direção e encaminhamento, se se 

realiza de modo improcedente e não cuidadoso: na ação culposa. Ele prossegue, afirmando que haveria sido 

melhor que tivesse falado não da ação “finalista”, mas “cibernética”, ou seja, da ação como acontecimento 

dirigido e orientado pela vontade; HIRSCH, Hans Joachim. Acerca de la crítica al finalismo. Anuario de 

derecho penal y ciencias penales, Madrid, v. 58, n. 1, jan./abr. 2005, p. 15. O autor expõe que uma das 

críticas feitas ao finalismo de WELZEL diz respeito ao subjetivismo, ou seja, a colocação do dolo do autor 

no injusto, contradizendo as exigências básicas de um Estado de Direito existentes na objetivização do 

injusto penal. Para rebater a crítica, sustenta o penalista: “Frente a ello es preciso indicar, sin embargo, que 

el momento del querer en cuestión, esto es, en el caso de los delitos dolosos el dolo típico, es tenido en 

cuenta, según cada versión dogmática de un derecho penal de culpabilidad, entre los presupuestos del 
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Nessa perspectiva, CEREZO MIR destaca que apenas as ações finalistas surgem 

como condutas especificamente humanas, podendo ser valoradas juridicamente, de modo 

que uma conduta não finalista (como os movimentos reflexos ou o sonambulismo) não 

pode ser considerada uma ação humana
45

. 

Nota-se, então, que a proposta de WELZEL critica profundamente a chamada 

“doutrina da ação causal”, cujos adeptos sustentavam que a ação constituiria mero 

processo causal desencadeador de um impulso voluntário no mundo exterior, 

independentemente do fato de o agente tê-lo querido ou pudesse prevê-lo. Segundo o 

jurista alemão, o causalismo desconsidera a função constitutiva da vontade como fator de 

direção da ação, transformando-a em simples processo causal promovido por um ato 

voluntário qualquer
46

. 

Por tais razões, seria inviável que a doutrina da ação causal obtivesse um conceito 

social de ação, com conteúdo determinado. Isso porque, se as consequências causais de um 

ato voluntário são ilimitadas (considerando-se todos os processos causais envolvidos), não 

há como delimitar o conceito de ação. De acordo com WELZEL, apenas mediante a 

                                                                                                                                                                                    
delito, ya sea en la culpabilidad o bien ya en el injusto. Pero tampoco el injusto es reducido, pues si bien la 

ausencia del dolo típico excluye, con razón, el injusto doloso de que se trate, queda en pie, no obstante, la 

posibilidad de que exista un injusto imprudente. Si falta también la imprudencia, entonces ya no queda más 

lugar alguno para un injusto penal. De una visión causal del resultado no surge injusto delictivo alguno. 

Finalismo, entonces, no significa una renuncia al aspecto objetivo del injusto. Él solamente indica que el 

contenido de voluntad de la acción exige ser considerado desde el punto de vista de la estructural del delito 

no al llegar al nivel de la culpabilidad, sino ya en el nivel del injusto”; GRACIA MARTÍN, Luis. O 

finalismo como método sintético real-normativo para a construção da teoria do delito. Ciências Penais: 

Revista da Associação Brasileira de Professores de Ciências Penais, São Paulo, v. 2, n. 2, jan./jun. 2005, p. 

13. O jurista, em defesa da corrente finalista de WELZEL, defende que a orientação das normas à finalidade, 

ou seja, à vontade de realização, é uma condição de possibilidade para que o Direito Penal possa cumprir 

seus fins. Por isso, a estrutura lógico-objetiva da ação, representada pela finalidade, deve ser reconhecida 

como um dado ontológico que já pré-determina, de um modo lógico, não o conteúdo valorativo específico, 

mas sim a estrutura e o objeto de toda vedação e de todo mandato. Portanto, se nenhuma norma reguladora de 

comportamentos humanos pode ter como objeto nada que não sejam ações finais, a vontade de realização 

deve ser objeto, necessariamente, dos próprios juízos de desvalor da antinormatividade, do injusto e da 

antijuridicidade. Isso significa, por outro lado, que a estrutura lógico-objetiva da ação impõe, de modo 

necessário, um conceito pessoal de injusto e, com isso, determina tanto que o dolo seja considerado um 

elemento do tipo de injusto dos delitos dolosos, como que a contrariedade da vontade de realização ao dever 

objetivo de cuidado seja também uma questão pertencente ao tipo de injusto dos delitos imprudentes. 
45 CEREZO MIR, José. La influencia de Welzel y del finalismo, en general, en la Ciencia del Derecho penal 

española y en la de los países iberoamericanos. Anuario de derecho penal y ciencias penales, Madrid, v. 62, 

único, jan./dez. 2009, p. 73. O penalista observa que o Direito deve partir da concepção do ser humano como 

pessoa. Esse problema não pode ser resolvido unicamente na esfera do “ser”, mas sim na esfera do “dever 

ser”. Desde esse ponto de vista, é possível considerar que WELZEL, em respeito à dignidade da pessoa 

humana, reconheceu o ser humano como pessoa autônoma. Se o Direito não quer ser mera força ou terror, 

tem que obrigar o homem como pessoa, como ser responsável. 
46 WELZEL, O novo sistema..., op. cit., p. 35. Esses argumentos levam Hans WELZEL a identificar a 

finalidade como “vidente” e a ação como “cega”. Prossegue o autor afirmando que o causalismo ignora que 

toda ação é uma obra (mais ou menos acabada), através da qual a vontade humana configura, isto é, dirige o 

suceder causal. O conteúdo da vontade, que antecipa mentalmente as consequências possíveis de uma ação 

voluntária e que dirige, conforme um plano e sobre a base do saber causal, o suceder externo, converte-se em 

um mero ‘reflexo’ do processo causal externo na alma do autor. 
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referência final a um determinado resultado (como meio, fim ou efeito concomitante) é 

possível definir o que seja uma conduta de ‘matar’, de ‘apoderar-se’ de uma coisa alheia, 

uma ‘coação’, uma ação de ‘enganar’ etc; só assim se obtém um conceito social de ação, 

com um conteúdo determinado
47

. 

E foi justamente o fato de WELZEL ter compreendido a ação, não como uma lei 

desvinculada do tempo, mas como portadora de um conteúdo social, que levou ao 

surgimento da adequação social
48

. 

O jurista alemão, desenvolvendo uma teoria com raízes ontológicas
49

, baseadas na 

vida social, insurge-se contra o conceito valorativamente neutro de crime proposto por 

BELING
50

, mormente porque a estrutura tripartida de delito, consistente em uma ação 

típica, antijurídica e culpável não implicava um caráter completamente “desvalorado” do 

tipo
51

; pelo contrário, para WELZEL, o tipo compreendia tanto os elementos objetivos, 

quanto os subjetivos ou anímicos
52

. 

Assim, segundo sua teoria, o tipo penal seleciona, dentre uma infinidade de 

condutas humanas existentes, aquelas que são mais relevantes para o Direito Penal, 

                                                            
47 Idem, ibidem, p. 36. 
48 ROXIN, Finalismo: um balanço..., op. cit., p. 12. Aponta o autor que ações que, conforme o seu 

significado social, não correspondiam aos parâmetros estabelecidos legalmente, não poderiam ser descritas 

como típicas, mesmo quando eram claramente finais. WELZEL foi tão longe a ponto de considerar como fato 

atípico o homicídio de guerras e também a execução de penas de morte. 
49 CEREZO MIR, José. Ontologismo y normativismo en el finlismo de los años cincuenta. In: HIRSCH, 

Hans Joachim; CEREZO MIR, José; DONNA, Edgardo Alberto (orgs.). Hans Welzel en el pensamiento 

penal de la modernidad: homenaje en el centenario del nacimiento de Hans Welzel. Buenos Aires: Rubinzal-

Culzoni, 2005, p. 48-50. O autor explica que o ontológico diz respeito ao conhecimento do ser e que não 

pode ser confundido com o fático ou o real. Assim, ao falar em um conceito ontológico de ação, WELZEL 

quis dizer que ela não é mera soma de elementos objetivos e subjetivos, mas uma direção do curso causal 

pela vontade humana. O conteúdo da vontade pertence à ação se o conceito desta corresponder ao ser dela 

mesma. 
50 REALE JUNIOR, Miguel. Instituições de Direito Penal: Parte Geral, vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 2ª 

edição, 2006, p. 137-138. Segundo o autor, BELING defendia que o tipo constitui a descrição objetiva do 

crime, não abarcando elementos subjetivos, tampouco possuindo conteúdo valorativo. 
51 SILVEIRA, op. cit., p. 26. O autor ressalta que “até aquele momento, a teoria do delito mostrava-se 

impermeável ao social, mantendo-se como construção fechada e alheia a qualquer sorte ou preocupação. Foi 

somente a partir de então que se deu uma mitigação em tal pensamento, irrompendo a indagação tangencial 

de como o entorno social poderia influir na interpretação da temática do penalmente sancionável”. 
52 WELZEL, O novo sistema jurídico..., op. cit., p. 59; GRACIA MARTÍN, op. cit., p. 15. Defendendo o 

deslocamento do dolo e da culpa (elementos subjetivos) para a tipicidade, sob a perspectiva finalista, sustenta 

GRACIA MARTÍN que, quando se parte de um conceito pré-jurídico de ação, como exige a perspectiva da 

concepção do homem como pessoa, e como também reclamam tanto a função como os fins do Direito Penal, 

então não poderá estar em consonância com essas exigências nenhuma divisão da ação em uma parte objetiva 

ou externa que fosse objeto do juízo parcial de injusto, e uma parte subjetiva ou anímica que o fosse de outro 

juízo parcial distinto, como é o de censura da culpabilidade. Uma regulação assim não respeitaria a estrutura 

lógico-objetiva da ação e seria, por isso mesmo, completamente equivocada, contraditória e incapaz de 

cumprir o seu fim. Se a “ação” é, na esfera pré-jurídica, um fenômeno unitário final-causal de sentido, e 

apesar disso retiramos ou abstraímos dela o conteúdo da vontade de realização para configurar como objeto 

da valoração do injusto somente a sua parte externa, então será preciso indagar qual é o verdadeiro objeto da 

tipicidade, e questionar se o Direito Penal poderá continuar falando com propriedade de um conceito de 

“ação” típica. 
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precisamente no sentido de que elas devam ser necessariamente antijurídicas ou jurídicas, 

mas nunca “valorativamente neutras”
53

. 

Essa própria escolha de quais comportamentos serão criminalizados ou não já 

sinaliza uma diferença valorativa da ação para o Direito Penal: nem todas as condutas 

praticadas em uma vida social necessitam de intervenção jurídico-penal, porquanto há 

aquelas que não lesam ou não põem em perigo um bem jurídico, o que aponta um critério 

de valor na escolha da criminalização. Aliás, esclarece BETTIOL que, se quiser falar em 

elementos do crime em termos de juridicidade, deve-se mencionar as valorações 

necessárias a fim de que um fato saia dos acontecimentos da natureza e ingresse no mundo 

do Direito. Afinal, o delito não está no fato em si, mas no juízo de valor que se faz sobre 

ele
54

. 

Segundo WELZEL, a tipicidade não implica necessariamente a antijuridicidade, 

ou seja, o fato de haver uma conduta descrita em um tipo penal, não a torna contrária ao 

ordenamento jurídico, já que ela pode estar autorizada por um preceito permissivo. Isso 

ocorre porque o tipo penal não descreve apenas condutas proibidas, mas também autoriza 

determinados comportamentos diante de situações específicas
55

, como, por exemplo, matar 

alguém em legítima defesa. Assim, conclui o jurista que a antijuridicidade, entendida como 

“a contradição da realização de um tipo com o ordenamento jurídico em seu conjunto”, 

pressupõe a tipicidade (uma conduta só pode ser contrária ao Direito, se estiver descrita em 

uma norma proibitiva), mas a recíproca não é verdadeira. 

Com a descrição material da conduta relevante para o Direito Penal, é possível 

compreendê-la como jurídica ou antijurídica e culpável ou não culpável. Essa função do 

tipo penal já o coloca como um elemento independente na estrutura tripartida de crime, 

prévio ao juízo de antijuridicidade e culpabilidade da conduta. No entanto, o tipo penal, 

completa WELZEL, não se esgota em sua descrição essencialmente legal, mas exige do 

intérprete avaliar o seu conteúdo material
56

, mesmo porque, se assim não fosse, seria 

                                                            
53 WELZEL, O novo sistema jurídico..., op. cit., p. 59. 
54 BETTIOL, Giuseppe. Objetivismo e subjetivismo no âmbito da noção de delito. Revista Brasileira de 

Criminologia e Direito Penal, Rio de Janeiro, v. 3, n. 9, abr./jun. 1965, p. 30. 
55 ROXIN, Claus. Teoría del tipo penal. Buenos Aires: Ediciones Delpama, 1979, p. 5. Complementa o autor 

que uma conduta tipicamente adequada, ou seja, contrária à norma, estará em oposição com a ordem jurídica 

em sua totalidade, se no caso não ocorrer uma proposição permissiva. Ele exemplifica: quem lesiona a saúde 

alheia incorre não apenas em uma forma tipicamente adequada, mas também antijurídica, se não estiver 

presente um fundamento de justificação. 
56 Nota-se aqui uma crítica do pensamento ontológico de WELZEL ao positivismo jurídico, cujas bases 

metodológicas envolviam a cientificismo, enquanto certeza de que as ciências físico-experimentais 

absorveriam e resolveriam todas as questões que a sociedade apresentasse, de modo a excluir juízos de valor 

e limitar o seu objeto ao Direito Positivo (MIR PUIG, op. cit., p. 188 e ss).  
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inviável a aplicação de um tipo penal aberto, cujos elementos devem ser necessariamente 

completados pelo juiz
57

. 

A adequação social, nesse contexto, procurou eliminar o “desvalor da ação” nos 

delitos dolosos e culposos
58

. A ideia de que os tipos penais proibitivos preveem formas de 

condutas contrárias ao direito não pode estar dissociada da relevância social de tais 

condutas. Se por um lado elas se referem à sociedade como um todo, por outro, são 

inadequadas a uma vida social ordenada
59

. 

Nesse sentido, todos os comportamentos que correspondem à ordenação social 

historicamente desenvolvida no âmbito de uma comunidade não podem constituir ilícitos
60

. 

Parte-se da lógica de que os tipos penais não devem ser fórmulas vazias ou opacas aos 

sentidos sociais a que se dirigem, pois, do contrário, suas funções precípuas restariam 

prejudicadas. WELZEL pretendeu, assim, ir além de uma simples valoração da ação final 

recriminada, mas visualizou, antes de tudo, uma questão prévia de valoração social
61

. 

Para exemplificar, não parece razoável que uma mulher venha a ser 

responsabilizada criminalmente por ter dado à luz um filho que se tornou assassino 

posteriormente, pois a gravidez, enquanto não seja resultado de uma violação de conduta 

proibida pelo ordenamento jurídico-penal (como por exemplo, o estupro), é tolerada e 

aceita pela sociedade. Da mesma forma, não deve ser considerada uma ação típica de 

homicídio a conduta de engravidar uma mulher tuberculosa com o intuito de produzir sua 

morte, em razão do agravamento de sua doença como consequência da gestação. Ou ainda, 

                                                            
57 ROXIN, Teoría del..., op. cit., p. 6. 
58 Idem, ibidem, p. 66; ROLDÁN BARBERO, op. cit., p. 29-31. Sobre esse aspecto, o autor bem explica: 

“Una de las precisiones más afamadas de Welzel y los finalistas fue la distinción entre valor/desvalor de 

acción y valor/desvalor de resultado. Al mantener la teoría clásica una concepción exclusivamente objetiva 

de la antijuridicidad, el criterio del resultado era, para ella, el único operante para fundamentar el injusto 

penal. Con el finalismo, en cambio, esa acción, portadora de la subjetividad del agente, emergió desde su 

modestia para convertirse en aspecto nuclear del injusto. Más que el resultado. Pues éste – según el 

finalismo – es consecuencia y no esencia. La mejor probanza de ello la vio Welzel en la tentativa.  En esta 

forma imperfecta de ejecución, especialmente en la inidónea, quedaba atestiguada la necesidad del castigo 

por la mera dolosidad del actuar. Precisamente, en desarrollo de estas ideas, algunos autores han 

desembocado en un finalismo extremo, viniendo a sentar la sobrepujanza general de la acción, para 

cualquier forma delictiva, y degradando el resultado a una mera condición objetiva de punibilidad”. Nessa 

linha, o autor ainda pontua: “Precisamente, algún autor, como es el caso de Hirsch, difuminando otras 

posibilidades hermenéuticas de la adecuación social, le ha atribuido a ésta un valor meramente instrumental 

en este plano: el de ilustrar la importancia del valor/desvalor de acción en el juicio de injusto, frente al 

criterio del resultado defendido por el sistema clásico”. 
59 WELZEL, O novo sistema..., op. cit., p. 64. Complementa o penalista que nos tipos penais se destaca a 

natureza social e, ao mesmo tempo, histórica do Direito Penal: as formas de condutas ali previstas 

representam uma infração grave da ordem histórica da vida social. 
60 RIBEIRO DE FARIA, op. cit., p. 32. 
61 SILVEIRA, Renato de Mello. Adequação social e Direito Penal. In: MENDES, Gilmar Ferreira; 

BOTTINI, Pierpaolo Cruz; PACELLI, Eugenio (orgs.). Direito penal contemporâneo: questões 

controvertidas. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 58. 
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a conduta do garçom de servir bebidas alcoólicas a um sujeito, que falece momentos 

depois em virtude de ter dirigido embriagado, também não foge dos limites tidos pela 

sociedade como aceitáveis e adequados
62

. 

Tem-se, portanto, que a teoria da adequação social exclui do âmbito de incidência 

penal determinadas condutas que, apesar de se subsumirem a uma norma penal específica, 

fogem do conceito de injusto, denotando um significado social de não proibição
63

. 

Abandona-se, assim, um conceito puramente causal da ação e de uma noção de 

crime baseada exclusivamente em uma lesão ou perigo de lesão a um bem jurídico
64

. O 

desvalor da conduta deve ser analisado frente à realidade social que o legislador tomou 

como fundamento para classificar com ação como tipicamente relevante para o Direito 

Penal
65

, análise essa que deve se pautar em valores vigentes em uma comunidade, em 

determinado período histórico-cultural, visto que os interesses sociais são variáveis e 

sujeitos a transformações
66

. Isso significa que uma ação socialmente adequada hoje, pode 

não o ser daqui a alguns anos. 

Indubitável, portanto, a relevância do tema para a compreensão e resolução de 

problemas fundamentais no âmbito penal, como a determinação do conteúdo do ilícito, que 

não pode ser aferido com base em critérios puramente legalistas, mas, sobretudo, exige do 

intérprete uma análise do significado ético e moral da atuação do agente face ao recorte da 

vida que o legislador quis abranger
67

. 

 

1.3 Adequação social: uma regra, um princípio ou uma teoria? 

 

Conforme as lições de TOLEDO, o Direito Penal, enquanto sinônimo de ciência 

penal, pode ser entendido como “um conjunto de conhecimentos e princípios, ordenados 

                                                            
62 WELZEL, O novo sistema..., op. cit., p. 66. Ainda quanto ao exemplo do garçom, WELZEL anota que o 

ato de servir bebidas alcoólicas, em si, é uma conduta socialmente adequada. No entanto, adquire relevância 

jurídica quando o cliente alcançou um grau tal que ele já não pode mais atuar de modo responsável, situação 

em que o ato foge do âmbito normal de atuação social. 
63 SILVEIRA, Adequação social..., op. cit., p. 59. 
64 Nesse aspecto, é interessante a colocação de Ivan Luiz da SILVA: “Verifica-se que a teoria da adequação 

social foi formulada como um antídoto para a desvitalização do bem jurídico promovida pelo causalismo e 

para demonstrar como, ante a aparência de um resultado injusto, a conduta se ajustava em um marco 

socialmente aprovado e, portanto, não deveria ser considerada penalmente típica.948 Efetivamente, a 

realização de condutas socialmente adequadas mantém-se dentro dos limites normais da liberdade de atuação 

social, fazendo com que a adequação social determine sua exclusão da abrangência do tipo penal, o qual 

somente deve alcançar ações socialmente inadequadas” (op. cit., p. 261). 
65 RIBEIRO DE FARIA, op. cit., p. 34-36. 
66 GOMES, Mariângela Gama de Magalhães. O princípio da proporcionalidade no direito penal. São Paulo, 

Revista dos Tribunais, 1ª ed., 2003, p. 100. 
67 RIBEIRO DE FARIA, op. cit., p. 32. 
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metodicamente, de modo a tornar possível a elucidação do conteúdo das normas penais e 

dos institutos em que elas se agrupam, com vistas à sua aplicação aos casos ocorrentes, 

segundo critérios rigorosos de justiça”
68

. 

A partir dessa definição, é possível notar que o sistema penal não é composto 

apenas por normas descritivas, contendo meras imposições, permissões ou proibições; pelo 

contrário, reconhece-se que há normas jurídicas que, em razão de seu elevado grau de 

abstração e de seus conceitos vagos e indeterminados
69

, orientam não somente o legislador 

na seleção de comportamentos que afetam bens jurídicos constitucionalmente consagrados 

e penalmente relevantes, mas também o intérprete no momento de aplicar do direito. 

Tais espécies normativas, intituladas “princípios jurídicos”, não deixam de ter 

conteúdo programático, constituindo uma plataforma mínima na construção de todo o 

sistema penal dentro de um Estado Democrático de Direito. Parece inquestionável que elas 

têm uma natureza axiomática, eminentemente valorativa, e uma vasta extensão lógica, 

mormente porque funcionam como premissas adotadas pelo operador do direito para 

estabelecer uma articulação lógica no esclarecimento e reconstrução das normas 

jurídicas
70

. 

E, mais do que uma função meramente interpretativa, os princípios apresentam a 

importante incumbência de limitar e restringir o ius puniendi estatal, fixando-lhe fronteiras 

                                                            
68 TOLEDO, op. cit., p. 1-2. 
69 Há diversas correntes doutrinárias que se propõem a diferenciar as regras dos princípios, e este estudo não 

objetiva aprofundar as discussões existentes. Apenas a título de exemplo, no modelo proposto por Ronald 

DWORKIN, regras são mandamentos que se resolvem na base do “tudo ou nada”. Se houver colisão entre 

elas, uma será considerada inválida, e a outra, válida. Por outro lado, os princípios carregam um conteúdo 

axiológico e de peso, demandando um critério de ponderação ao aplicá-los (DWORKIN, Ronald. Levando os 

direitos a sério. Trad. Nelson Boeira. São Paulo: Martins Fontes, 2ª ed., 2007, p. 39 e ss.; THEODORO, 

Marcelo Antônio. A constituição como um sistema de princípios e regras. Revista de Direito Constitucional e 

Internacional: Cadernos de direito constitucional e ciência política, São Paulo, v. 16, n. 65, out./dez. 2008, p. 

183). Para Robert ALEXY, os princípios são normas que ordenam que algo seja realizado na maior medida 

possível, dentro das possibilidades jurídicas e reais existentes, constituindo verdadeiros mandados de 

otimização; por outro lado, as regras são normas que podem ser cumpridas ou não, ou seja, contém 

determinações no âmbito do fático e do juridicamente possível (ALEXY, Robert. Teoría de los derechos 

fundamentales. Madrid: Centro de estúdios políticos y constitucionales, 2002, p. 86-87). Por outro lado, 

Humberto ÁVILA define os princípios como “normas imediatamente finalísticas, primariamente 

prospectivas e com pretensão de complementaridade e de parcialidade, para cuja aplicação se demanda uma 

avaliação de correlação entre o estado de coisas a ser promovido e os efeitos decorrentes da conduta havida 

como necessária à sua promoção”; as regras, por sua vez, “são normas imediatamente descritivas, 

primariamente retrospectivas e com pretensão de decidibilidade e abrangência, para cuja aplicação se exige a 

avaliação de correspondência, sempre centrada na finalidade que lhes dá suporte ou nos princípios que lhes 

são axiologicamente sobrejacentes, entre a construção conceitual da descrição normativa e a construção 

conceitual dos fatos” (ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios 

jurídicos. São Paulo: Malheiros Editores, 2008, p. 85). Em que pese toda a tentativa da doutrina em 

conceituar as espécies normativas, parece haver pontos de convergência apontando um caráter mais 

descritivo das regras, ao passo que os princípios são dotados de um conteúdo axiológico maior. 
70 BATISTA, op. cit., p. 59. 
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inderrogáveis
71

. Como lembra YACOBUCCI, as normas principiológicas funcionam como 

instâncias do controle interpretativo e evitam a indeterminação própria de sistemas 

totalitários de Direito Penal
72

. 

A título de exemplo, o princípio da intervenção mínima significa, em síntese, que 

o Direito Penal, por ser um instrumento inegavelmente invasivo na esfera de liberdade do 

cidadão, deve ser restringido ao seu grau mínimo; em outras palavras, “só se legitima a 

criminalização de um fato se a mesma constitui meio necessário para a proteção de um 

bem jurídico”
73

. O poder punitivo estatal situa-se, portanto, entre o abolicionismo penal e o 

Direito Penal máximo, pois se nega um modelo de total inércia do estado frente a 

determinadas condutas sociais, ao passo que também não se aceita a utilização excessiva 

de mecanismos de que dispõe a tutela penal
74

. 

Como bem sustenta FERRAJOLI, o princípio da intervenção mínima revela a 

busca por um Direito Penal mínimo, com três diferentes sentidos: a máxima redução 

quantitativa da intervenção penal, a mais ampla extensão de seus vínculos e limites 

garantistas e a rígida exclusão de outros métodos de intervenção coercitiva, que 

indubitavelmente marcam um caminho a ser seguido
75

. Busca-se a restrição do ius 

puniendi estatal ao menor grau possível em uma sociedade. 

O princípio da proporcionalidade, de seu turno, impõe que a tutela penal seja 

necessária e adequada (ou idônea) a proteger determinado bem jurídico e proporcional ao 

desvalor de um comportamento ofensivo. Traduz-se nas exigências de que o interesse a ser 

protegido pela norma seja relevante o suficiente para justificar uma restrição na esfera de 

liberdade do indivíduo (necessidade), que a incriminação cumpra efetivamente a tarefa 

constitucional à qual o Direito Penal se propõe (idoneidade) e que o meio e o fim resultem 

proporcionais, um em relação ao outro (proporcionalidade em sentido estrito)
76

. 

Por sua vez, o princípio da humanidade preconiza que as penas sejam pautadas 

pela racionalidade e proporcionalidade, considerando que elas não devem fazer sofrer o 

condenado, tampouco desconhecer o acusado enquanto pessoa humana. De acordo com 

                                                            
71 LUISI, Luiz. Os princípios constitucionais penais. Bahia: Sérgio Antônio Fabris Editor, 1991, p. 41. 
72 YACOBUCCI, Guillermo J. El sentido de los princípios penales. Su natureza y funciones em la 

argumentación penal. Buenos Aires: Ábaco de Rodolfo Depalma, 2002, p. 448. 
73 Idem, ibidem, p. 25. Complementa o autor que “se outras formas de sanção se revelam suficientes para a 

tutela desse bem, a criminalização é incorreta. Somente se a sanção penal for instrumento indispensável de 

proteção jurídica é que a mesma se legitima”. 
74 CARRARD, Liliana. O princípio da insignificância e a mínima intervenção penal. Dissertação de 

Mestrado apresentada à Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2013, p. 13-14. 
75 FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2ª ed., 

2006 , p. 319. 
76 GOMES, O princípio da..., op. cit., p. 83 e ss. 
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BATISTA, a racionalidade significa que a sanção tem que ser compatível com o ser 

humano e suas aspirações cambiantes, não podendo significar uma coerção meramente 

negativa (como ocorre com a pena de morte), ao passo que a proporcionalidade evita que 

se produza mais alarma social do que o próprio crime
77

.   

Importante consignar, ainda, que os princípios jurídicos, embora não precisem 

estar necessariamente expressos na Constituição Federal (como ocorre, por exemplo, com 

a insignificância, que é um princípio implícito), tanto podem apresentar um conteúdo 

tipicamente penal, quanto podem possuir um conteúdo heterogêneo, com influência em 

matéria punitiva. 

A questão que surge é: a adequação social deve ser classificada como regra ou 

como princípio jurídico? 

Caso só fossem possíveis essas duas classificações, haveria que se optar pela 

segunda, mormente porque a função da adequação social não é meramente descritiva, tal 

como ocorre com as regras. Ela traduz, na realidade, um conjunto de valores e diretrizes 

que orientam os operadores do direito na interpretação de tipos penais, restringindo o seu 

alcance. Evidente que o seu elevado grau de abstração, somado à sua excessiva carga 

valorativa, permitiriam classificá-la como princípio jurídico. 

Embora essa escolha, feita por muitos doutrinadores e magistrados
78

, não seja 

equivocada, defende-se, neste trabalho, que a adequação social melhor corresponde ao 

conceito de teoria. 

A palavra “teoria”, de origem greco-romana theoria, significa, além de uma 

questão contemplativa e de exame, “a formação de um conhecimento especulativo, 

meramente racional”. Trata-se de uma verdadeira construção abstrata, sem um lastro de 

certeza
79

. No âmbito jurídico, não raro se empregam as expressões “teoria da norma”, 

                                                            
77 BATISTA, op. cit., p. 95-98. 
78 Como exemplos, citem-se os doutrinadores: TOLEDO, op. cit., p. 131; CARVALHO, Márcio Augusto 

Friggi. Princípio da adequação social: ponderações quanto à autonomia em contexto funcionalista. Boletim 

IBCCRIM, São Paulo, v. 21, n. 246, 2013, p. 5-6; BITENCOURT, op. cit., p. 19. Na jurisprudência, tem-se 

como exemplos do Tribunal de Justiça de São Paulo: Apelação nº 0055700-98.2012.8.26.0564, Rel. Des. 

Ivana David, 11ª Câmara de Direito Criminal, j. 23/03/2016; Apelação nº 0055496-49.2011.8.26.0577, Rel. 

Des. Almeida Sampaio, 2ª Câmara de Direito Criminal, j. 04/04/2016; Apelação nº 0029942-

05.2015.8.26.0050, Rel. Des. Vico Mañas, 12ª Câmara de Direito Criminal, j. 06/04/2016. 
79 SILVEIRA, Fundamentos da..., op. cit., p. 109. O dicionário Aurélio ainda fornece outras definições: “O 

substantivo theoría significa ação de contemplar, olhar, examinar, especular e também vista ou espetáculo. 

Também pode ser entendido como forma de pensar e entender algum fenômeno a partir da observação. Na 

Grécia antiga teoria significava "festa solene, procissão ou embaixada que as cidades helênicas enviavam 

para representá-las nos jogos olímpicos ou para consultar os oráculos". O termo é aplicado a diversas áreas 

do conhecimento, sendo que em cada área possui uma definição específica”. Disponível em 

<http://www.dicionarioinformal.com.br/teoria>. Acesso em 21/04/16. 

http://www.dicionarioinformal.com.br/teoria
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“teoria do delito”, “teoria do ordenamento”, para indicar um conjunto de critérios e 

princípios que as fundamentam. 

SILVEIRA defende, com razão, que a adequação social melhor se encaixa na 

definição de teoria, uma vez que se propõe como método de interpretação histórico-

dinâmico dos tipos penais, fornecendo princípios para um juízo de valor com uma função 

dúplice: a primeira delas negativa, limitando as condutas abarcadas pelos tipos penais em 

nome de uma ordem ético-social; e a segunda positiva, como método de interpretação dos 

tipos à luz de uma concepção social
80

. Aliás, são vários os doutrinadores que adotam essa 

classificação
81

. 

Cumpre observar que, além de uma verdadeira teoria jurídica, a adequação social 

ainda possui lastro constitucional. Embora não esteja consagrada expressamente na Carta 

Magna brasileira, é possível afirmar que ela decorre do princípio da dignidade da pessoa 

humana
82

 (artigo 1º, inciso III), da liberdade de manifestação (artigo 5º, incisos IV e VI), 

do Estado social de direito (artigo 6º) e dos direitos culturais, em especial da liberdade de 

manifestação cultural (artigos 215 e 216-A). 

Por fim, RIBEIRO DE FARIA tem razão ao defender que a adequação social é 

um critério hermenêutico que se aplica especificamente ao Direito Penal, pois se alicerça 

                                                            
80 Idem, ibidem, p. 111. 
81 A título exemplificativo: RUEDA MARTÍN, op. cit., p. 490; GRECO, Luís. Um panorama da imputação 

objetiva. São Paulo: Revista dos Tribunais, 4ª ed., 2013, p. 91; REALE JUNIOR, Miguel. Teoria do Delito. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2ª ed., 2000, p. 58. 
82 FIANDACA, Giovanni; MUSCO, Enzo. Diritto penale: parte speciale, v. 1., Bologna: Zanichelli, 4ª ed., 

2013, p. 2-3. Os autores sustentam que, ao se interpretar a norma penal, o operador do Direito não leva em 

consideração apenas os dados normativos inseridos no texto legal, mas também as concepções culturais e as 

preferências ideológicas de uma sociedade. Para tanto, há que se ter em vista o alargamento do espectro de 

proteção da pessoa humana na Constituição, evidenciando-se uma verdadeira concepção “personalística” do 

sistema constitucional atual. A individualidade da pessoa e, como consequência, a sua dignidade, são valores 

subjacentes ao texto constitucional, de interesse não apenas do indivíduo, mas também da sociedade. Nas 

palavras dos autores, “come vedremo, nell'affrontare interrogativi siffatti, l'interprete non sempre rinviene 

nei dati normativi in sé considerati un criterio di soluzione sicuro ed esaustivo: egli finisce, di conseguenza, 

con l'essere inevitabilmente influenzato anche da preferenze ideologiche e culturali (che possono, a loro 

volta, affondare le radici nella pregiudiziale adesione a concezioni fideistiche), le quali  fanno da retroterra 

extratestuale all'interpretazione delle stesse norme penali che vengono in rilievo (...) Infatti, come è stato più 

in generale ben observatto, la Constituzione se inspira anziutto all’idea-forza della centralità e del primatto 

della persona umana, considerata como soggetto di diritti in un senso anteriori a qualsiasi riconoscimiento 

da parte dello Stato, e quindi non condizionati a finalità collettive di qualsiasi genere”; COSTA, Helena 

Regina Lobo da. A dignidade humana: teorias de prevenção geral positiva. São Paulo: RT, 2008, p. 41. A 

autora ressalta, com fundamento na jurisprudência da Corte Constitucional alemã, que a dignidade humana 

não é um atributo da pessoa física, isolada, mas também da interação entre os integrantes de uma sociedade. 

Em suas palavras: “Em diversos acórdãos, se afirmou que a imagem do homem na Lei Fundamental não é a 

daquele homem isolado, do indivíduo soberano, centrado em si, mas sim a da pessoa comprometida com a 

comunidade, que, por sua vez, não a instrumentaliza. A sociedade constituiria, assim, mais do que um 

agregado de indivíduos isolados motivados pelo interesse próprio e o desejo de manipular um ao outro por 

motivos puramente pessoais. A dignidade humana reside não apenas na individualidade, mas também na 

sociabilidade, determinando a proteção da personalidade e da liberdade individual, bem como dos bens da 

relação entre as pessoas, da família, da participação, da comunicação e da civilidade”. 
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fundamentalmente na danosidade social do comportamento, dispondo que o agente que 

pratica uma conduta tolerada no meio social não pode vir a ser responsabilizado 

criminalmente
83

. 

Por outro lado, basta lembrar que a absolvição na seara criminal, com fundamento 

no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal (o fato não constitui infração penal), 

não impede a ação civil de ressarcimento de danos
84

. Por conseguinte, ainda que 

determinada conduta seja socialmente adequada e, por isso mesmo, excluída da seara 

penal, é possível que aquele que suportado algum prejuízo em decorrência dela ingresse 

em juízo, pleiteando a reparação dos danos
85

. O artigo 67 do CPP é expresso nesse 

sentido
86

. 

 

1.4 Adequação social e a teoria do delito 

 

Não obstante os acalorados debates doutrinários que procuraram o modo mais 

apropriado de análise e compreensão da adequação social no cenário jurídico-penal, pode-

se considerar como uma das controvérsias mais significativas a inserção da referida teoria 

no modelo LISZT-BELING de tripartição do crime (ação típica, antijurídica e culpável). A 

questão primordial diz respeito a que elemento da teoria do delito permitiria afastar a 

adequação social do campo penal. 

Nesse ponto, selecionamos os modelos propostos por WELZEL, ROXIN, 

HIRSCH e SILVEIRA, em virtude da relevância de seus ensinamentos para a compreensão 

dessa temática. 

 

 

 

 

 

                                                            
83 RIBEIRO DE FARIA, op. cit., p. 281. 
84 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Processo penal. São Paulo: Campus Jurídico, 1ª ed., 2012, p. 

142. 
85 Por essa razão, não se pode concordar com a linha defendida por REIS, ao aplicar a teoria da adequação 

social para excluir a ilicitude civil das lesões corporais provocadas em esportes violentos. Segundo o autor, a 

adequação social constitui um princípio geral de interpretação que não se limita ao Direito Penal, mas 

compreende toda a ordem jurídica (REIS, Carlos David Santos Aarão. Lesões corporais em esportes e direito 

à integridade física. Boletim dos Procuradores da República, São Paulo, v. 2, n. 15, jul. 1999, p. 3). 
86 “Não impedirão igualmente a propositura da ação civil: (...) III - a sentença absolutória que decidir que o 

fato imputado não constitui crime”. 
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1.4.1 As teorias de Hans WELZEL 

 

Em uma abordagem inicial da adequação social, WELZEL sustentou que as ações 

que se moviam dentro de uma ordem historicamente desenvolvida – denominadas ações 

“socialmente adequadas” – não poderiam integrar o conceito de injusto
87

. O penalista 

partiu da ideia de que, na vida social habitual, todos estariam permanentemente expostos à 

lesão ou perigo de lesão a bens jurídicos, sem relevância jurídico-penal. Isso decorre do 

fato de que o universo do Direito é um mundo de sentido, de significado, sendo a 

adequação social um conceito que reflete a inserção do Direito Penal na sociedade
88

. Desse 

modo, as ações socialmente adequadas não poderiam ser típicas, visto que a norma penal 

deve ser interpretada à luz do contexto social vigente em determinado contexto histórico. A 

adequação social, então, elimina do teor literal do tipo os processos vitais que, do ponto de 

vista material, não estão a ele subsumidos
89

. 

Como bem pontua RIBEIRO DE FARIA: 

 
A prevalência desta valoração social na ideia original de Welzel revela-se ainda 

na relação que este autor mantém com os elementos descritivos do tipo. Onde diz 

que estes elementos descritivos são portadores de um significado social que 

apenas se define em relação com outros elementos do tipo e do mundo em que se 

inserem (o que equivale quase ao reconhecimento de que todos os elementos do 

tipo são normativos), não se trata de deduzir deles qualquer intenção particular 

do agente, mas de completar a sua leitura com outros momentos ao nível da 

valoração social da conduta90. 

                                                            
87 WELZEL, Hans. Estudios de derecho penal. Tradução de Gustavo Eduardo Aboso e Tea Löw. Buenos 

Aires: Julio Cesar Faria, 2003, p. 15. 
88 RIBEIRO DE FARIA, op. cit., p. 66 e ss. A autora faz alusão à doutrina welzeliana, segundo a qual os 

bens jurídicos não poderiam ser entendidos como peças de museu, permitindo ao visitante apenas a sua 

contemplação, ou seja, ausentes de forças sociais e imunes a quaisquer agressões ou ataques, na medida em 

que eles integram a vida social e são sujeitos a uma multiplicidade de lesões. No entanto, complementa a 

jurista que nem todas as lesões aos bens jurídicos tutelados pelo direito penal são penalmente relevantes, pois 

há aquelas sujeitas a formas de proceder perfeitamente normais dentro da vida em sociedade; SILVEIRA, 

Fundamentos da..., op. cit., p. 122. Segundo o autor, WELZEL, “ao partir da ideia de que a essência da 

sociedade seria um mundo funcional, no qual todos os bens jurídicos situam-se uns frente aos outros, em 

intercâmbio recíproco, ou seja, mostrando-se em função vital, a qual só é verificada desde que venham a 

cumprir, em essência, sua missão como bens da vida social, acabou por entender que a adequação social seria 

tida como mais do que simples conceito de ordem funcional. Ela seria toda uma gama de fatores que viriam a 

garantir a organização funcional da sociedade”. 
89 CANCIO MELIÁ, op. cit., p. 698-700. O autor sustenta que a argumentação de WELZEL se insere no 

marco crítico em relação à doutrina naturalista-causal da ação e do bem jurídico, visto que ela partia de uma 

realidade própria das ciências naturais, inadequada para abarcar o objeto do Direito Penal. Com efeito, a 

problema causal se colocou do centro do sistema penal, absorvendo o lado objetivo da ação delitiva. A teoria 

do bem jurídico partia do princípio de que, no estado original, todos os bens jurídicos são isentos de lesão, a 

qual somente era provocada pela prática de delitos. E afirmar que os bens jurídicos só existem na medida em 

que desempenham uma função é errônea e desconsidera a realidade social, na qual todos estão expostos. Os 

bens jurídicos, então, no pensamento welzeliano, não poderiam ser vistos como estáticos, integrantes de um 

mundo morto. 
90 RIBEIRO DE FARIA, op. cit., p. 67-68. 
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Como exemplo, WELZEL cita a viagem de ônibus e trem, na qual há as chamadas 

paradas obrigatórias. Entre elas, a liberdade do passageiro de descer do meio de transporte 

fica restringida, sem que isso represente cárcere privado. Assim, o motorista e o maquinista 

não estariam obrigados a parar o veículo onde os passageiros determinassem, se tais locais 

não fossem paradas obrigatórias
91

. Essas ações, evidentemente, estariam fora do conceito 

de injusto penal
92

. 

Em uma segunda fase do pensamento de WELZEL, a partir da 4ª edição de seu 

manual, a adequação social passa a ser entendida como causa de justificação 

consuetudinária, excluindo, portanto, a antijuridicidade da conduta
93

. As ações que se 

movessem dentro dos marcos ético-sociais da vida social seriam típicas, porém 

justificadas
94

. 

WELZEL, nessa fase, leva em consideração a existência de tipos penais abertos 

no ordenamento jurídico-penal para construir o seu raciocínio. O jurista alemão teoriza 

que, com a realização do tipo de uma norma proibitiva, a ação é ilícita ou antijurídica 

enquanto não seja aplicável um preceito permissivo. Isso significa que a antijuridicidade é 

averiguada mediante um procedimento essencialmente negativo: a não aplicação de uma 

causa de justificação
95

 (como a legítima defesa, o estado de necessidade, o exercício 

regular do direito e o estrito cumprimento de dever legal). Nesses tipos penais “abertos”, o 

juiz deve previamente complementá-los mediante critérios que se deduzem da lei, como a 

“posição de garante”. Uma vez feito isso, a análise da antijuridicidade passa a ser realizada 

mediante um juízo negativo. 

Nesse contexto, as causas de justificação nada mais seriam do que elementos 

negativos do tipo penal, do que resulta um agrupamento tipicidade-antijuridicidade
96

. 

Assim, tipo e causas de justificação perdem a autonomia conceitual para se ver abrangidas 

pelo denominado “pensamento da globalidade”, ou ainda, pela consideração global da 

                                                            
91 WELZEL, Estudios de..., op. cit., p. 50. 
92 SILVEIRA, Adequação social..., op. cit., p. 58-59. 
93 HIRSCH, Adecuación social..., op. cit., p. 11. 
94 CANCIO MELIÁ, op. cit., p. 701. 
95 WELZEL, O novo sistema..., op. cit., p. 71. 
96 SILVEIRA, Adequação social..., op. cit., p. 60. Aliás, sobre a teoria dos elementos negativos do tipo penal, 

pondera o autor que “Não se nega que possam existir verdadeiros elementos do tipo concebidos de modo 

negativo. Em tais casos o que se percebe são redações negativas de um tipo penal, as quais acabam por 

sustentar uma descrição positiva do conteúdo de uma norma de proibição. Especificamente no que toca à 

adequação social, Hirsch é firme ao constatar a impossibilidade da consideração desta como um momento da 

antijuridicidade fora do tipo penal. Isso porque, em casos de constatação de erro por parte do agente, a 

interpretação fática não pode depender da ponderação sobre a construção material de um delito. Nesse 

sentido, por obrigatório, seria de se ter a apreciação da adequação social, ao menos dentro desse prisma, 

como um critério de interpretação para certos elementos do tipo penal, nunca para a ilicitude” (p. 178). 
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conduta
97

. Embora essa ideia contrarie a estrutura tripartida de delito, na qual os elementos 

tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade são vistos como autônomos e, ao menos do 

ponto de vista conceitual, independentes, não se pode negar que a teoria welzeliana faz 

sentido se for aceita a existência de uma unidade material do ilícito
98

. 

Nesse sentido, RIBEIRO DE FARIA esclarece: 

 
Claro que se pode designar o ilícito, ou o denominador comum que une tipo e 

justificação, como tipo de ilícito global, mas essa unidade material não impede a 

consideração das diferentes tarefas que se assinalam aos dois momentos, e que 

torna possível defender que onde é de justificação que se trata, não existe 

verdadeiramente adequação social, enquanto critério que serve um momento 

funcionalmente anterior e que consome todos os pontos de vista que lhe 

‘interessam’ para a irrelevância típica da conduta99. 

 

Portanto, a adequação social, nesta fase welzeliana, situa-se no meio termo entre a 

atipicidade da conduta e a justificação própria e verdadeira
100

. Como exemplo, a privação 

de liberdade em meios de transporte de massas passa a ser analisada sob outro prisma. Em 

tese, qualquer indivíduo que restringe a liberdade do outro, de forma dolosa, está 

cometendo um ilícito penal. No entanto, tal conduta passa a ser justificada nos casos em 

que exista uma causa de permissão jurídica, como ocorre entre as paradas obrigatórias nos 

meios de transporte público. 

Assim sendo, WELZEL conclui que a adequação social não permite o surgimento 

da antijuridicidade, pois uma conduta tida como normal pela sociedade também é 

socialmente adequada. Haveria que se analisar se tal conduta se enquadra dentro da 

descrição típica. Em caso afirmativo, os fundamentos da justificação excluiriam a sua 

antijuridicidade
101

. Nesse momento, o jurista alemão passa a sustentar, com fulcro na teoria 

tripartida do delito, que a tipicidade constitui a ratio cognoscendi da antijuridicidade, ou 

seja, um fato típico representa um indício da ilicitude
102

. 

Entretanto, em considerações posteriores, WELZEL passou a se opor à correlação 

por ele até então defendida entre a adequação social e as causas de justificação, sobretudo 

porque estas, embora também concedam certa “liberdade” de ação ao agente, nada mais 

são do que uma permissão especial ou autorização para realizar ações típicas, socialmente 

inadequadas
103

. Exemplificando: a conduta de matar em legítima defesa não pode ser 

                                                            
97 RIBEIRO DE FARIA, op. cit., p. 70. 
98 Idem, ibidem, p. 71. 
99 Idem, p. 70. 
100 Idem, p. 79. 
101 SILVEIRA, Adequação social..., op. cit., p. 62. 
102 SILVEIRA, Fundamentos da..., op. cit., p. 134. 
103 WELZEL, O novo sistema..., op. cit., p. 67.  
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considerada normal dentro do âmbito social, mormente porque o bem jurídico “vida”, de 

relevante valor constitucional, está sendo lesionado. A conduta do agente, embora descrita 

no tipo penal de homicídio (e, portanto, típica), encontra-se respaldada por uma causa de 

justificação (legítima defesa), sem que se possa considerá-la socialmente adequada. Os 

institutos são, evidentemente, distintos. 

Ao explicar essa mudança de posicionamento, WELZEL afirma que a insuficiente 

distinção entre a adequação social e as causas de justificação existe desde as origens da 

teoria. Segundo o autor, já no desenvolvimento do conceito de adequação social, foram 

incluídos nele casos de autêntica justificação e reconsiderados posteriormente (da 4ª a 8ª 

edição do seu manual), inclusive, em atenção ao tipo do art. 240, como causa de 

justificação do direito consuetudinário. As investigações de HIRSCH, sobretudo na 

polêmica com SCHAFFSTEIN, clarearam os conceitos. HIRSCH não valorizou 

devidamente a função e a relevância fundamental da adequação social; o mesmo conceito, 

utilizado por ele, do ‘menosprezo insignificante’ só pode ser compreendido do ponto de 

vista social (como lesão socialmente irrelevante)
104

. 

Aliás, HIRSCH destaca a incoerência de WELZEL ao sustentar a adequação 

social como excludente da antijuridicidade. Isso porque, na concepção welzeliana, através 

da tipicidade, pode-se identificar a primeira relevância material da ação, assim entendida 

como a que se separa de forma grave da vida social. Logo, se no conceito de tipo estão 

incluídas apenas as ações que contrariam a ordem da vida comunitária, não se pode 

sustentar que um comportamento socialmente adequado seja típico, porém justificado, uma 

vez que ele sequer está abrangido pela tipicidade
105

. 

Além disso, avaliar a adequação social ao nível da justificação é uma ameaça à 

segurança e coerência do sistema penal. Isso porque, para que uma conduta seja 

considerada típica, porém lícita (permitida pelo ordenamento), o intérprete está autorizado 

a utilizar critérios interpretativos de natureza social, capazes de permitir uma resolução 

justa do conflito. No entanto, empregar a adequação social, princípio genérico do sistema 

penal, para fundamentar a existência de causas de justificação implícitas no ordenamento, 

dá ampla margem ao julgador na valoração de condutas típicas, o que representa extrema 

insegurança jurídica ao sistema jurídico-penal, que não pode e não deve ser tolerada. Esse 

                                                            
104 Idem, ibidem, p. 61. 
105 HIRSCH, Adecuación social..., op. cit., p. 12. 
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raciocínio levou WELZEL a defender, posteriormente, que a causa de justificação só 

intervém no instante em que a conduta seja identificada como socialmente inadequada
106

. 

Em um terceiro momento, o autor retomou a sua posição inicial
107

, considerando a 

adequação social como causa de exclusão da tipicidade, porém sob um novo viés: o da 

hermenêutica jurídica
108

. A análise da teoria, nesse contexto, foi além da consideração de 

que todas as ações que se moviam dentro de uma ordem historicamente construída 

estariam fora do conceito de injusto, sendo, portanto, atípicas (ideia de “valoração global 

da ação ao nível do tipo”
109

). É bem verdade que um comportamento socialmente 

adequado não poderia ser considerado típico, mas não pelo fato de não se ajustar à conduta 

proibida descrita em uma norma jurídico-penal, e sim porque, em uma compreensão e 

interpretação dos tipos
110

, ela estaria fora do âmbito de incidência penal
111

. 

Isso ocorre porque as formas de condutas selecionadas pelos tipos penais 

apresentam, por um lado, um caráter social, mas, por outro, não se adéquam a uma vida 

ordenada em sociedade, representando uma “infração grave da ordem histórica da vida 

                                                            
106 RIBEIRO DE FARIA, op. cit., p. 86. Sobre essa questão, não se pode concordar com RAMOS MEJÍA, 

quando sustenta que o intérprete deve fazer uma análise da tipicidade, considerando os elementos objetivo e 

subjetivo do tipo, sem recorrer antecipada e arbitrariamente a uma teoria de contornos difusos que afaste a 

tipicidade. O autor sustenta que, se os elementos que permitem considerar uma conduta como típica 

estiverem presentes, revelando indícios de antijuricidade, essa ação poderá ser considerada socialmente 

adequada recorrendo a causas de justificação. Desse modo, o jurista acaba defendendo que a avaliação de 

uma conduta socialmente adequada deve ser feita no nível da antijuridicidade (MEJÍA, Enrique Ramos. El 

derecho penal y la acción socialmente adecuada. Nuevo Pensamiento Penal: Revista de derecho y ciencias 

penales, Buenos Aires, v. 3, 1974, p. 186-187). 
107 WELZEL, Hans. O novo sistema..., op. cit., p. 67. 
108 Idem, ibidem, p. 63. 
109 RIBEIRO DE FARIA, op. cit., p. 82. A jurista esclarece que, na realidade, WELZEL nunca conseguiu 

afastar do seu espírito a sua consideração inicial da adequação social enquanto valoração global da ação ao 

nível do tipo, mormente porque a maior parte dos casos não são solucionados apenas pela via da 

interpretação literal do tipo, como o autor finalista propõe na terceira fase de sua teoria da adequação social. 

Assim, como afirma RIBEIRO DE FARIA: “ora, independentemente do destino que leva a adequação social 

nesta fase, não há dúvida de que é decerto a ideia da valoração global da acção típica que constitui o 

contributo decisivo do pensamento de Welzel, o que o torna verdadeiramente inovador, pese embora a 

influência que carrega consigo das pedras sucessivamente deixadas pelo caminho pelos seus antecessores, 

desde Beling e os avanços e recuos a que foi sujeito. É duvidoso todavia se ao valorar a acção sob o ponto de 

vista social, nessa medida um ponto de vista externo e anterior ao tipo, para a partir daí estabelecer ligação, 

ou a ponto, entre o tipo legal de crime e essa mesma acção, não acaba Welzel, pelo menos numa primeira 

fase do seu pensamento, por se colocar fora do conceito de tipo, uma vez que ao direito penal apenas pode 

interessar a valoração da acção típica”. 
110 A respeito da importância da interpretação em matéria penal, Miguel REALE JUNIOR leciona que a lei é 

insuficiente “para traduzir de forma exata e completa toda a riqueza da realidade, o que constitui um desafio 

pois a norma não é uma fotografia a ser sobreposta ao fato concreto e à qual este se encaixa como veludo. A 

primeira escolha todavia do intérprete está na própria norma, que deve ser compreendida” (Instituições de..., 

op. cit., p. 87). 
111 CANCIO MELIÁ, op. cit., p. 702. Segundo o autor, WELZEL, nessa terceira fase, já não mais considera a 

adequação social como valor ético-social da ação, mas como o estado normal de liberdade de atuação social, 

que se encontra na base dos tipos, servindo como princípio geral em matéria de interpretação. 
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social”
112

. Se, então, as condutas respaldadas em valores sociais estariam fora da “amostra” 

selecionada pelo Direito Penal como condutas típicas, nada mais correto considerar a 

adequação social como importante fonte de interpretação dos tipos penais. Ela passa a não 

ser mais compreendida como um elemento do injusto penal (referente à significação 

social), mas sim como um subtrato empírico-social prévio aos tipos (aprovação ou 

desaprovação fático-social de determinadas condutas), consistindo, pois, em um princípio 

geral de interpretação
113

. 

WELZEL prossegue em seu raciocínio, afirmando que essa análise social e 

histórica do Direito Penal destacada no tipo é essencial para ampliar a ideia defendida pela 

doutrina da ação causal de que as lesões causais de bens jurídicos constituem a essência do 

tipo penal
114

. E, como exemplo, ele cita o ato de gestação como uma ação típica de matar, 

caso a criatura gerada se converta em um assassino, violando o bem jurídico “vida” de 

grande número de pessoas. Embora a gestação da mulher seja causa da existência do 

homicida, a gravidez, em si mesma, não viola o ordenamento jurídico-penal, sobretudo 

porque se conforma à ordem social, histórica e normal da vida
115

. 

Logo, a questão, nessa fase, é a aceitação de que a adequação social serve como 

meio de delimitação do tipo penal, e que não migra para as causas de justificação, porque, 

ao realizar a tarefa interpretativa, o juiz deverá levar em consideração os pontos relevantes 

para definir propriamente o conteúdo da incriminação
116

. 

 

1.4.2 A visão de Hans Joachim HIRSCH 

 

Em um artigo específico sobre a adequação social e a teoria do injusto, HIRSCH 

sustenta que aquela constitui um mecanismo que permite que ações não abarcadas pelas 

normas penais, de acordo com a vontade da lei, sejam excluídas do tipo, dada a sua 

                                                            
112 WELZEL, O novo sistema..., op. cit., p. 64. 
113 CANCIO MELIÁ, Teoría final de la acción e imputación objetiva: consideraciones sobre la teoría de la 

adecuación social. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, v. 13, n. 55, jul./ago. 2005, p. 143. 
114 Nesse sentido, teoriza Cezar Roberto BITENCOURT (op. cit., p. 257-259) que a doutrina da ação causal, 

baseando-se na teoria da equivalência das condições ou conditio sine qua non, cujos precursores foram John 

Stuart Mill e Von Buri, não distingue como prevalente ou preponderante nenhum dos antecedentes causais de 

determinado resultado. Todo fato que, de qualquer forma, contribuir para a produção do resultado, poderia 

ser considerado causa desse evento. E essa análise é feita com base no juízo hipotético de eliminação, por 

meio do qual se imagina que o comportamento em pauta não ocorreu, e procura-se verificar se o resultado 

ocorreu mesmo assim. Em caso afirmativo, esse comportamento poderia ser considerado causa da produção 

daquele resultado. A desvantagem dessa teoria está no fato de que a pesquisa do que seja causa poderia ser 

levada ao infinito, fazendo com que todos os agentes das condições anteriores respondessem pelo crime. 
115 WELZEL, O novo sistema..., op. cit., p. 64-65. 
116 RIBEIRO DE FARIA, op. cit., p. 85. 
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irrelevância jurídico-penal. A adequação social, dessa forma, refere-se a um problema 

exclusivamente relativo à tipicidade, e não a um “meio termo” entre tipicidade e 

antijuridicidade, como defendem os partidários da teoria dos elementos negativos o tipo, a 

exemplo de SCHAFFSTEIN
117

. Para este, tão somente a teoria dos elementos negativos do 

tipo, para a qual não há diferenças materiais entre a falta de tipicidade e a justificação, 

poderiam embasar a adequação social
118

. 

HIRSCH ensina que essa teoria deve ser compreendida como questão atinente ao 

tipo “fundamentador do injusto” (elementos positivos), e não a meras causas de 

justificação (elementos negativos). Uma ação socialmente adequada é aquela que, em 

virtude de sua normalidade social, sequer é abarcada pelo tipo penal em sentido estrito
119

. 

Desse modo, a adequação social mostra-se como uma teoria de exclusão do injusto, de 

bases ético-sociais
120

. 

Todavia, o autor mostra certa resistência em aplicar a teoria da adequação social 

para excluir do tipo determinadas condutas compatíveis com a ordem ético-social, por 

considerá-la desnecessária, já que as ferramentas fornecidas pelo próprio direito positivo 

são capazes de solucionar os casos concretos
121

. Nas limitações do tráfego moderno e na 

apropriação de coisas de pequeno valor encontradas, por exemplo, faltam elementos do 

tipo penal que permitam afastar esses comportamentos da seara penal
122

. Por sua vez, o 

empresário que exerce atividade perigosa, tomando todos os cuidados necessários, mas 

vem a perder um empregado que se acidenta e morre no trabalho, não pode ser 

responsabilizado criminalmente pelo resultado danoso, em virtude da aplicação da teoria 

do domínio do fato. Mais uma vez, segundo HIRSCH, não seria necessário recorrer à 

adequação social
123

. 

 

 

                                                            
117 HIRSCH. Adecuación social…, op. cit., p. 13. 
118 Idem, ibidem, p. 14. 
119 Idem, p. 17. 
120 Idem, p. 19. 
121 Idem, p. 27. 
122 Idem, p. 54. A respeito das limitações de liberdade no tráfego moderno, o autor sustenta que falta a 

tipicidade quando alguém sobe em um ônibus urbano errado e se vê obrigado a seguir no meio de transporte 

até a parada seguinte, não muito longe. Nesse caso, não falta uma privação de liberdade significativa para a 

caracterização do crime de cárcere privado. Situação diversa é a daquele que se vê obrigado a permanecer no 

ônibus, contra a sua vontade, por um tempo relevante. Nesse caso, HIRSCH entende haver uma verdadeira 

causa de justificação, na medida em que o usuário deve assumir a limitação passageira de sua liberdade de 

locomoção, em virtude de interesses superiores, como o regular funcionamento do transporte. 
123 Idem, p. 32-34. 
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1.4.3 O pensamento de Claus ROXIN 

 

Em artigo específico sobre a adequação social, Claus ROXIN sustenta que essa 

teoria constitui uma causa de restrição do tipo penal, pois sua função é tendencialmente 

criar um perfil da figura delitiva, não podendo, por isso mesmo, ser relacionada à 

antijuridicidade ou culpabilidade
124

. O jurista concorda com a ideia de WELZEL, segundo 

a qual o tipo é uma figura de um ilícito jurídico-penal, de modo que, se um comportamento 

não se amolda à forma de um ilícito próprio de uma figura delitiva, tampouco pode ser 

considerado típico. Assim, as ações que se movem dentro de uma ordem ético-social da 

vida em comum, historicamente constituída, nunca caem dentro de tipos delitivos. 

No entanto, como observa ROXIN, as causas de justificação (como a destruição 

de patrimônio alheio para salvar a vida de um ser humano) também se mantêm dentro do 

marco da ordem social. Por exemplo, quem pratica uma conduta em legítima defesa ou em 

estado de necessidade se comporta jurídica e ético-socialmente de modo completamente 

adequado ao ordenamento jurídico, mesmo incorrendo em uma figura típica. Entretanto, 

prossegue o autor, considerar tal conduta como socialmente adequada significaria romper 

as fronteiras existentes entre a tipicidade e antijuridicidade, podendo fazer com que a 

adequação social, ou restrinja os tipos penais, ou seja considerada uma causa supralegal de 

justificação, ou, então, dissolva ambas as categorias em um tipo total de delito
125

. 

ROXIN desenvolve seu raciocínio, afirmando que a adequação social pode ser 

utilizada para realçar a figura delitiva do modo mais nítido possível e considerar atípicas 

aquelas condutas que, embora subsumidas ao tipo penal, fujam dos seus limites. O autor 

exemplifica com a difamação de terceiros realizada no âmbito familiar mais íntimo, não 

podendo ser considerada um crime contra a honra. 

E, para ele, não se poderia tomar a adequação social como causa de justificação 

supralegal. Para explicar essa ideia, o jurista se vale da teoria de Ulrich KLUG, segundo o 

qual haveria uma diferenciação entre casos habituais de adequação social como 

“socialmente congruentes”, de um lado, e “socialmente adequados”, de outro. Os primeiros 

seriam aqueles caracterizados por um comportamento que a ética social manda ou que são 

irrelevantes socialmente, excluindo, assim, o tipo penal. Citem-se as ações de correções 

dos pais frente às crianças pequenas, motivadas pedagogicamente, como mandado da ética 

social. Já os segundos envolveriam comportamentos permitidos pela ética social, como as 

                                                            
124 ROXIN, Observaciones sobre…, op . cit., p. 83. 
125 Idem, ibidem, p. 84. 
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ofensas na época do carnaval, que constituem um princípio geral de justificação. E ROXIN 

critica essa teoria, pois confunde a tipicidade com a ilicitude: se a correção realizada pelos 

pais, por serem mandados da ética social, excluem o tipo penal, nada mais razoável do que 

considerar as causas de justificação (por exemplo, o estado de necessidade) como causas 

excludentes do tipo. E isso, certamente, romperia as fronteiras existentes entre a ilicitude e 

a tipicidade, criando um “tipo total de delito”
126

. 

O autor, então, defende que a teoria da adequação social persegue uma meta 

correta quando é empregada para limitar o tipo ao comportamento proibido de modo geral 

e próprio de uma figura delitiva. Nesse sentido, todos os tipos penais devem ser 

interpretados de tal forma que a eles só se subsumam comportamentos socialmente 

inadequados. Entretanto, sustenta que há, hoje em dia, métodos mais exatos para se 

delimitar o alcance do tipo, de modo que recorrer exclusivamente à adequação social para 

a solução dos casos passou a não ser mais conveniente
127

. 

Dentre esses métodos, cite-se a diferenciação dos riscos juridicamente irrelevantes 

ou permitidos, em contraposição aos relevantes para o sistema penal, que serviu como base 

para ROXIN formular a teoria da imputação objetiva, que será analisada com mais 

profundidade no decorrer deste trabalho. 

Conclui, então, o jurista que, no conceito de adequação social, tanto pontos de 

vista da moderna teoria da imputação, quanto as conclusões de uma redução orientada 

teleologicamente em função do âmbito de proteção dos tipos, são levados a um 

denominador comum, juridicamente não vinculante. Isso não gera nenhum problema 

quando se sabe o que se deve entender por ele. Contudo, considerando que os parâmetros 

sociais adquirem importância na interpretação jurídica em todas as partes e que a expressão 

“adequação social” apresenta uma vagueza e amplitude, o conceito carece de uma 

significação autônoma
128

. 

Por fim, vale pontuar que, malgrado tenha passado sua vida acadêmica criticando 

a doutrina finalista, ROXIN reconheceu expressamente, em um seminário realizado em 

2002, a efetiva contribuição de WELZEL para o pensamento jurídico-penal. O penalista 

ressaltou, por exemplo, o acerto da doutrina welzeliana ao compreender os elementos do 

                                                            
126 Idem, p. 87-88. Contrariamente à ideia de que a antijuridicidade é autônoma em relação à tipicidade, vide 

REALE JUNIOR, Instituições de..., op. cit., p. 147. 
127 ROXIN, Observaciones sobre…, op . cit, p. 90. 
128 Idem, ibidem, p. 94. 
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tipo penal como portadores de um significado social e cultural, permitindo o 

desenvolvimento da adequação social
129

. 

ROXIN reafirmou que essa teoria tem como base um pensamento 

tendencialmente correto, na medida em que os comportamentos socialmente adequados 

devem ser considerados atípicos, quando se entende o tipo penal como um tipo de injusto. 

Da mesma forma, o recurso à análise do significado social na valoração da conduta 

também está certo
130

. 

Todavia, o autor ressalta que a adequação social representa, hoje em dia, um 

“slogan vazio”, haja vista que não são indicados os critérios que devem seguir sua 

determinação. Chega-se a um julgamento que regido pelo intitulado “sentimento do 

direito”, muito vago. Por isso, nos dias atuais, a teoria de WELZEL acaba sendo 

reconduzida pela análise do princípio da insignificância e da imputação objetiva
131

. 

 

1.4.4 A teoria de Günther JAKOBS 

 

A teoria proposta por Günther JAKOBS é considerada inovadora, diferenciando-

se das correntes funcionalistas que consideram a proteção de bens jurídicos como o fim 

precípuo do Direito Penal. 

Sua grande tese parte da premissa de que o Direito Penal existe para assegurar a 

vigência da norma, pois o que se verifica em muitos casos não é a mera lesão de bens, mas 

em uma quebra das expectativas sociais. No mundo social, os indivíduos estão vinculados 

através de normas, de modo que sobre eles recai a expectativa de que suas condutas estarão 

de acordo com a norma vigente
132

. 

                                                            
129 ROXIN, Finalismo: um balanço..., op. cit., p. 10-11. 
130 Idem, ibidem, p. 16. 
131 Idem, ibidem, p. 17. O autor elegeu um exemplo para demonstrar que o legislador alemão fez do princípio 

da insignificância expressão da adequação social: a ameaça sexual como violação ao direito de 

autodeterminação pessoal. Como o homem é um ser naturalmente sexual, e a manifestação de apreço sexual 

em casos de elevada timidez podem restar sem sucesso, até se poderia dizer que ameaças bem leves nesta 

seara não resultariam em violação à autonomia pessoal do indivíduo. Elas são, segundo ROXIN, adequadas 

socialmente, e seus efeitos podem ser deixados à comunicação individual dos envolvidos. O legislador 

alemão acolheu a seguinte definição: “Ações sexuais no sentido desta lei são apenas aquelas que significam 

considerável lesão ao bem jurídico protegido”. De acordo com o penalista, esse é um exemplo da codificação 

da teoria da adequação social remetida ao princípio da insignificância. 
132 JAKOBS, Günther. ¿Cómo protege el derecho penal y qué es lo que protege? Contradicción y prevención; 

protección de bienes jurídicos y protección de la vigencia de la norma. In: YACOBUCCI, Guillermo Jorge 

(Dir.). Los desafíos del derecho penal en el siglo XXI: libro homenaje al profesor Dr. Günther Jacobs. Lima: 

Ara, 2005, p. 140. 
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Por exemplo, não há dúvidas de que o policial que espanca um cidadão atenta 

contra a saúde e integridade física deste; entretanto, o miliciano infringiu, na realidade, um 

dever de especial de participar de uma polícia íntegra e confiável
133

. 

O Direito Penal atua, nesse contexto, para restabelecer, no plano da comunicação, 

a vigência da norma infringida, e assim, preservar a identidade social
134

.  

Há que se considerar, ainda, que a proteção dos bens jurídicos não se dá de forma 

absoluta, pois a sociedade tolera determinados riscos e sacrifícios em prol do convívio 

social. Assim é que só há bens jurídicos enquanto desempenham uma função, ou seja, na 

medida em que integram a vida social, surtindo efeitos. Uma norma não pode meramente 

proteger um bem contra todos os riscos, mas apenas contra aqueles que não sejam 

consequência necessária do contato social permitido
135

. 

Nesse contexto, a imagem de uma sociedade integrada por sujeitos possuidores de 

bens jurídicos é bastante incompleta, pois junto com o dever negativo de não lesionar tais 

bens, ainda há a expectativa de que os indivíduos desempenhem seus papéis, atuando 

conforme as expectativas sociais. É o caso, por exemplo, dos juízes, que devem proferir 

sentenças justas, da polícia, que tem a incumbência de prevenir os delitos e perseguir os 

delinquentes, do administrador do patrimônio alheio, que tem o dever de respeitar a 

confiança nele depositada
136

. 

Por tais razões, JAKOBS defende que comportamentos socialmente adequados 

não configuram um injusto penal (sendo, portanto, atípicos), ainda que lesem bens 

jurídicos e tragam efeitos danosos, sobretudo porque eles constituem a base para a 

construção dos riscos permitidos e do princípio da confiança, que amparam a teoria da 

imputação objetiva
137

. 

                                                            
133 JAKOBS, Günther. ¿Qué protege el derecho penal: bienes jurídicos o la vigencia de la norma?. In: 

MONTEALEGRE LYNETT, Eduardo (Coord.). El funcionalismo en derecho penal: libro homenaje al 

profesor Günther Jakobs, v. I. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2003, p. 27. 
134 JAKOBS, Günther. Sociedad, norma, persona em uma teoría de um derecho penal funcional. Traducción 

de Manuel Cancio Meliá y Bernando Feijoó Sánchez. Madrid: Civitas, 1996, p. 16-18; PORTILLA 

CONTRERAS, Guillermo. Tratamiento dogmático-penal de los supuestos de puesta en peligro imprudente 

por un tercero con aceptación por la víctima de la situación de riesgo. Cuadernos de política criminal, 

Madrid, nº 45, 1991, p. 465. Sobre a tese de Jakobs, anota o autor: “Ello genera un sistema que interpreta la 

sociedad como una red de conexiones funcionales en la que el derecho penal ayuda la estabilización de 

expectativas mediante la técnica de la disciplina y el control de peligros, es decir, de sectores de riesgo, con 

la finalidad última de lograr la inmovilidad, conservación y reproducción de la complejidad del propio 

sistema”. 
135 JAKOBS, Günther. Derecho penal: Parte general. Fundamentos y teoría de la imputación. Traducción de 

Joaquin Cuello Contreras y José Luis Serrano Gonzales de Murillo. Madrid: Marcial Pons, 2ª ed., 1997, 56-

57. 
136 JAKOBS, ¿Qué protege…, op. cit., p. 27. 
137 JAKOBS, Derecho penal…, op. cit., p. 225. Segundo o autor, a própria finalidade do Direito Penal de 

garantir as expectativas sociais já traz como consequência o fato de que um comportamento socialmente 
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1.4.5 A tese de Renato SILVEIRA 

 

O autor defende que o juízo de adequação social deve ser feito em um momento 

prévio à análise típica. 

Para embasar seu entendimento, SILVEIRA se apoia na tese de WOLTER, para 

quem a primazia dos direitos de liberdade frente à intervenção estatal constituiu um norte 

para uma teoria objetiva de imputação, em um âmbito anterior à configuração do injusto. A 

análise de uma ação se dá previamente à verificação da tipicidade, podendo até mesmo 

afastar a sua incidência penal. Dessa forma, WOLTER sustenta que o juízo de adequação 

social transcende as perspectivas finalista e funcionalista, constituindo a primeira resposta 

a ser dada em uma análise da conduta dentro de um espectro de expectativas sociais
138

. 

Nessa linha, SILVEIRA leciona que a adequação social não permite a 

ultrapassagem da fronteira da tipicidade devido aos elementos histórico-culturais da ação. 

Não se trata, em sua visão, de um instrumento hermenêutico que exclui a tipicidade, mas 

que não permite o seu aperfeiçoamento
139

. Os fatos por ela alcançados constituem um nada 

jurídico, pois não constitui uma situação danosa a um bem jurídico, mas sim adequada ao 

bem-viver
140

. 

A título exemplificativo, o autor se vale das intervenções médico-cirúrgicas 

curativas. Ainda que possam ocasionar violação à integridade física do paciente, é certo 

que, desde uma avaliação preliminar, elas não permitem a configuração de um tipo penal, 

na medida em que se mostram necessárias à melhoria da saúde do titular do bem jurídico. 

Assim, em uma avaliação pré-típica, conclui-se que tais intervenções são condizentes com 

o que se tem por socialmente adequado
141

. 

                                                                                                                                                                                    
adequado não pode ser imputado como injusto, nem quando traga efeitos danos por um encadeamento de 

circunstâncias. Considerando que a ação socialmente adequada está permitida, os critérios de risco permitido, 

comissão referida ao garante, princípio da confiança e proibição de regresso nada são senão desdobramentos 

da adequação social. 
138 Apud SILVEIRA, Fundamentos da..., op. cit., p. 207-211. 
139 Idem, ibidem, p. 283. 
140 Idem, p. 288. 
141 Idem, p. 354-355. Em sentido contrário, HIRSCH defende que as intervenções médicas curativas podem 

ser excluídas do âmbito penal, não com fundamento na teoria da adequação social, mas devido ao 

consentimento do ofendido. Segundo suas lições, “La integridad corporal se protege em interés del 

individuo. Em consecuencia, para el Derecho uma intervención em la integridad corporal sólo adquire 

relevancia cuando el individuo no está de acuerdo con ella o cuando la afectación a pesar del 

consentimiento atenta contra las buenas costumbres” (Adecuación social…, op. cit., p. 40). Ocorre que, 

tomando em consideração a tese defendida por Renato SILVEIRA, é de se notar que o consentimento do 

ofendido excluiria a conduta do Direito Penal ao nível do tipo. Por outro lado, a adequação social, em uma 

análise anterior à verificação dos elementos típicos, já seria suficiente para solucionar essa questão, sem 

necessidade de recorrer ao consentimento. Parece que esse é o caminho argumentativo mais adequado. 
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Em síntese, SILVEIRA defende que a adequação social faz um exame social 

prévio à própria teoria do delito. Se é correta a premissa de que a ação constitui um 

comportamento humano com transcendência social, também não há dúvidas que esse 

comportamento deva ser excluído do âmbito penal em um momento anterior à própria 

avaliação da tipicidade, constituindo um “não tipo”, ou uma “não ação”. Isso porque o 

conceito de ação social abrange todas as modalidades de conduta levadas em conta para 

dada imputação, excluindo, mesmo do tipo, comportamentos que não tenham nenhum 

significado social. A ideia de adequação social, portanto, representa uma quebra do sistema 

punitivo, na medida em que se considera o caráter social negativo de cada conduta
142

. 

Dessa forma, o juízo de adequação antecede à própria verificação dos elementos da teoria 

do delito (tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
142 SILVEIRA, Fundamentos da..., op. cit., p. 95-96. 
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2 A ADEQUAÇÃO SOCIAL NO DIREITO PENAL: ASPECTOS 

ESPECÍFICOS 

 

2.1 Adequação social e bem jurídico 

 

O conceito material de delito se traduz em violação a um interesse fundamental 

protegido pela norma penal, de modo que o conteúdo do tipo abarca apenas 

comportamentos ofensivos a valores sociais erigidos à categoria de bem jurídico-penal. 

Dessa forma, o objeto jurídico da norma realiza a importante tarefa de, em um primeiro 

momento, limitar a atividade legiferante
143

 e, posteriormente, orientar o intérprete na 

avaliação do conteúdo da matéria proibitiva
144

. 

Disso se extrai que, em um Estado Democrático e Social de Direito, a tutela penal 

pressupõe a existência de um bem jurídico, de modo que apenas se torna legítima quando 

socialmente necessária
145

. Por sua vez, o legislador apenas considera como bem jurídico 

aquilo que, na realidade social, se revela como um valor de determinada época histórica
146

. 

PRADO defende, nessa linha, que os valores elementares da comunidade devem estar 

previstos na Constituição, o que significa dizer que o legislador deve observar as diretrizes 

contidas na Lei Fundamental para definir os bens jurídicos, sobretudo em razão do caráter 

limitativo da tutela penal
147

. 

Diante dessa íntima relação entre bem jurídico e realidade social
148

, não raro a 

ideia de uma ação socialmente adequada vem descrita como aquela que não tem o condão 

                                                            
143 GOMES, Teoria geral..., op. cit., p. 39. A autora assinala que “a proteção de bens jurídicos é, por sua 

origem, um princípio negativo, limitador do direito penal. Ao invés de significar a obrigatoriedade de 

criminalização de todo comportamento que lesione um bem jurídico, prescreve que deve ser excluída da 

esfera penal toda incriminação que não se refira a uma lesão ou exposição a perigo do bem jurídico”. 
144 PRADO, op. cit., p. 48-49. O autor elenca, dentre as funções atribuídas ao bem-jurídico, a de garantia ou 

limitação do direito de punir do Estado e a teleológica ou interpretativa. A primeira delas, de caráter 

político-criminal, limita o legislador ao construir as normas penais, de modo que ele tipifique apenas 

condutas que lesionem ou coloquem em perigo bens jurídicos autênticos; a segunda, por sua vez, considera 

que o bem jurídico serve como critério de interpretação dos tipos penais, condicionando o seu sentido e a sua 

finalidade à proteção desses valores fundamentais. 
145 Idem, ibidem, p. 60. Segundo o autor, “em face da dimensão sociocultural do bem jurídico, a orientação 

do processo criminalização/descriminalização subordina-se às regras axiológicas imperantes em cada 

momento histórico. A idoneidade do bem jurídico está diretamente relacionada com o seu valor social. Não 

pode estar desvinculado da realidade existencial e indiferente ao mundo externo do ser”. 
146 Idem, p. 76. 
147 Idem, p. 75. 
148 Idem, p. 82. A esse respeito, o jurista explica que “o conceito material de bem jurídico reside, então, na 

realidade ou experiencial social, sobre a qual incidem juízos de valor, primeiro do constituinte, depois do 

legislador ordinário. Trata-se de um conceito necessariamente valorado e relativo, isto é, válido para um 
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de lesar ou pôr em perigo um bem jurídico tutelado pelo Direito Penal. Até se poderia 

argumentar que, se a sociedade aceita ou tolera determinado comportamento, este não 

deveria constituir violação a um valor social penalmente relevante, como a vida, o 

patrimônio, ou a saúde pública
149

. 

No entanto, não parece que esse seja o entendimento mais correto. 

Em primeiro lugar, é preciso salientar que o Direito Penal não pode vedar a 

realização de toda a conduta que importe perigo de lesão aos bens jurídicos, sob pena de 

paralisar a vida social. Segundo RUEDA MARTÍN, “para la producción y obtención de 

una multitud de utilidades sociales deben realizarse acciones y es imprescindible asumir 

determinados riesgos”
150

. Nessa mesma linha, HIRSCH pontua que não há existência 

humana sem riscos à vida e à integridade física, visto que, no transcurso da evolução 

histórica, o que mudam são apenas as modalidades desses riscos
151

. 

O problema está em saber se a afetação de um bem jurídico se mantém dentro dos 

limites de lesão ou de riscos reconhecidos como essenciais ao ordenado funcionamento da 

vida social
152

. 

Ao sustentar que os bens jurídicos não constituem peças de museu guardadas em 

vitrines e afastadas de seus visitantes, WELZEL partiu do pressuposto de que tais valores 

integram a vida social, estando, por isso mesmo, sujeitos a uma multiplicidade de lesões. 

Em um mundo sujeito a múltiplos riscos, em que cada conduta certamente alberga ao 

menos um, proibir a geração deles equivaleria a um amordaçamento absoluto da liberdade 

de ação
153

. 

Como destaca OTTO, os bens jurídicos, nesse contexto, não existem 

simplesmente, mas sua existência deve produzir e suportar consequências nos vínculos 

sociais. E tais consequências não são somente positivas, mas mais ainda negativas, na 

medida em que toda a vida social envolve a utilização e consumo de bens jurídicos. Por 

essa razão, o sentido do Direito Penal não poderia consistir na proteção desses valores 

                                                                                                                                                                                    
determinado sistema social e em um dado momento histórico-cultural. Isto porque os seus elementos 

formadores se encontram condicionados por uma gama de circunstâncias variáveis imanentes à própria 

existência humana”. 
149 Nesse sentido, vide MEJÍA, op. cit., p. 190. 
150 RUEDA MARTÍN, op. cit., p. 489. 
151 HIRSCH. Adecuación social…, op. cit., p. 30. 
152 RUEDA MARTÍN, op. cit., p. 495. A jurista acertadamente defende que “la figura de la adecuación 

social tiene como principal característica la necesidad de la afección de un bien jurídico, en el sentido de 

que el legislador no considera con carácter general típicamente relevante una acción que pretende alcanzar 

una utilidad social y para que es absolutamente necesaria la afección de un bien jurídico conforme al 

ordenado funcionamiento de la vida social”. 
153 Idem, ibidem, p. 541. 
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como se fossem inatingíveis e invioláveis; na realidade, a função do direito é selecionar e 

proibir aquelas condutas tidas como nocivas e intoleráveis à existência da vida em 

sociedade. Vale dizer: a proteção dos bens jurídicos não tem lugar contra formas de 

conduta que se desenvolvem normalmente dentro de uma ordenação histórica da vida em 

comunidade de um povo. Tais ações, denominadas socialmente adequadas, se mantém 

inteiramente dentro de um marco “normal” de ordenação social histórica
154

. 

Carlo FIORE, pondera, sobre esse aspecto, que uma conduta pode ser irrelevante 

para o Direito Penal, ainda que ela lesione um bem objeto de proteção da norma. Como 

exemplo, nas condutas esportivas, são muito comuns as ofensas à saúde e à integridade 

física do adversário; desde que respeitadas as regras do jogo, as agressões se inserem no 

âmbito de aceitação social. Esses tipos de ações, ainda que aparentemente consistam em 

uma hipótese de crime, na realidade integram a vida comunitária e não constituem uma 

manifestação de desprezo pelo bem jurídico tutelado, sendo, portanto, irrelevantes para 

configurar um ilícito. Recebem, assim, a qualificação de ações socialmente adequadas
155

. 

Embora em época diversa, REALE JUNIOR também compartilha esse 

entendimento, ao defender que, se o injusto penal significa agir contrariamente a um valor 

imposto pelo direito positivo, então a ação não será injusta se o agente atua com o fim de 

atender a valores relevantes do ponto de vista social, ainda que lese um bem jurídico-

penal
156

.  

Igualmente, RUEDA MARTÍN leciona que não se pode determinar uma ação 

socialmente adequada sem considerar, primeiramente, a lesão ao bem jurídico implícita na 

execução de uma função socialmente valorada. O fundamento da adequação social reside 

no fato de existirem relações entre os bens jurídicos que supõem o desenvolvimento de 

uma função no marco da vida social. Assim, quando se está diante de uma atividade 

reconhecida e valorada socialmente, cujo exercício implique lesão a um bem jurídico-

penal, não é correto falar em desvalor do resultado, mormente porque tal conduta se mostra 

necessária e fundamental ao exercício de uma atividade socialmente adequada, em vista de 

sua utilidade social
157

. 

                                                            
154 OTTO, Harro. La adecuación social como principio de interpretación. Revista de Derecho Penal y 

Processual Penal, nº 10, out. 2012, p. 1.707. 
155 FIORE, op. cit., p. 126-128. 
156 REALE JUNIOR, Teoria do..., op. cit., p. 60. 
157 RUEDA MARTÍN, op. cit., p. 535-537. A autora utiliza um exemplo para justificar o seu entendimento: 

nas condutas meramente indecorosas ou impertinentes nos delitos contra a liberdade sexual, não há que se 

invocar a adequação social, porque a finalidade dessas ações não se dirige ao cumprimento de uma função 

socialmente valorada que implique a lesão de um bem jurídico que seja essencial a uma ordem condicionada 

socialmente. Na visão da autora, a finalidade pode consistir em importunar ou molestar através de atos 
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Na mesma linha, GRACIA MARTÍN sustenta, com razão, que o direito pode 

conferir proteção aos bens jurídicos apenas em relação àquelas ações danosas que 

ultrapassam o tolerado pela sociedade. Só mediante determinadas formas de dano é 

imaginável a proteção de bens jurídicos, ao passo que frente à mera causação daquele basta 

um ressarcimento na esfera cível
158

. 

Logo, não se pode conceber uma ação socialmente adequada como aquela que 

dispõe um bem jurídico em uma redoma, alheio a quaisquer violações. Pelo contrário, 

considerando que se vive em uma sociedade pautada pelo risco, a lesão ou perigo de lesão 

a um valor fundamental tutelado pela norma penal é a ela inerente. Uma ação socialmente 

adequada diferencia-se, pois, de outra socialmente inadequada justamente pela sua 

aceitação pela comunidade, que tolera a afetação de um bem jurídico em prol do 

desenvolvimento social. 

 

2.2 Adequação social e imputação objetiva 

 

Vistas as principais ideias relacionadas à adequação social frente à teoria do delito 

e ao bem jurídico-penal, mostra-se imprescindível, ainda, a análise dos seus fundamentos 

em relação à moderna teoria da imputação objetiva. 

Igualmente intitulada “imputação objetiva do resultado da ação”, essa teoria 

surgiu com o propósito de solucionar problemas que as teorias da causalidade não 

resolviam. Isso porque, tanto para o positivismo, quanto pra o neokantismo eclético, a 

causalidade era explicada com base nas ciências naturais, pressupondo uma relação entre 

um antecedente e um consequente
159

. A doutrina da ação causal propugnava, dessa forma, 

que determinada conduta seria imputada a um indivíduo que tivesse dado causa a ela, 

sendo que essa imputação dependia apenas do sujeito, do resultado e do nexo de 

causalidade que conectava um ao outro. As teorias da equivalência das condições e da 

                                                                                                                                                                                    
indecoros ou impertinentes, mas não há a finalidade de atentar contra a liberdade sexual de um indivíduo. Em 

suas palavras: “El sentido social de estas acciones es el de molestar o perturbar pero el resultado producido 

no reviste la manifestación concreta de la lesión del bien jurídico libertad sexual que integra el resultado 

típico, con los elementos que determinan la gravedad jurídico penal de la lesión del bien jurídico en les 

mencionados delitos. Por lo tano no existe desvalor de la acción porque falta la finalidad jurídico 

penalmente relevante y el hecho no tiene el sentido social típico ni siquiera desde un punto de vista formal” 

(p. 516). 
158 GRACIA MARTÍN, op. cit., p. 24. 
159 PIERANGELI, José Henrique. Escritos jurídico-penais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 3ª ed., 2006, p. 

370. 
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causalidade adequada, daí advindas, apresentavam inúmeras falhas e eram insuficientes 

para resolver os problemas de imputação jurídico-penal. 

Não se vislumbrava, até então, uma teoria que pudesse restringir os tipos penais, 

criando novos critérios que remodelassem a imputação. 

Até que, em 1930, Richard HONIG trouxe para o Direito Penal a teoria da 

imputação objetiva, antes idealizada e aplicada por LARENZ no Direito Civil. O autor 

partiu da premissa de que a conduta humana só poderia ter relevância para o Direito Penal 

se houvesse uma finalidade objetiva, acrescida à causalidade
160

. Em sua visão, não seria 

correto considerar o processo causal como uma realidade natural, pois ele precisava ser 

dotado de sentido. Dessa forma, um resultado não poderia ser imputado a alguém 

simplesmente como produto de seu antecedente, mas sim como consequência dele
161

. 

Para exemplificar, HONIG traz o exemplo do sobrinho que envia o tio, de quem 

deseja herdar, a um monte com árvores altas, em meio a uma tormenta, torcendo para que 

ele morra atingido por um raio. Embora haja a vontade expressa do sobrinho de herdar os 

bens do tio, não poderia ele responder pelo homicídio deste último, caso a morte 

efetivamente se concretizasse. E o fundamento reside justamente no fato de que o sobrinho 

não tem o controle causal para obter o resultado danoso. É preciso, então, imputar 

objetivamente o resultado oriundo da atuação do agente, direcionado pela vontade a uma 

finalidade
162

. 

A partir das inovações trazidas pela teoria finalista, mediante o deslocamento do 

dolo e da culpa para a tipicidade, a imputação objetiva ganhou contornos mais concretos. E 

foi ROXIN, nos anos 1970, que deu um passo fundamental para o seu desenvolvimento
163

. 

Em linhas gerais, essa teoria se propõe justamente a colocar o tipo objetivo no 

centro das atenções, deixando o exame do tipo subjetivo (dolo e culpa) para outro 

momento
164

. Ela parte, então, de duas ideias básicas: por um lado, o resultado somente 

deve ser imputado a alguém quando a ação criadora de um perigo sobrepassa o 

denominado “risco permitido”; por outro lado, esse risco deve se realizar no próprio 

                                                            
160 CAMARGO, Antônio Luís Chaves. Imputação objetiva e direito penal brasileiro. São Paulo: Cultural 

Paulista, 1ª ed., 2002, p. 63. 
161 PIERANGELI, op. cit., p. 370. Explicando as diferenças entre a relação de causalidade e a imputação 

objetiva, o autor menciona que a primeira “relaciona uma conduta a determinado resultado no plano 

naturalístico, e constitui pressuposto para a responsabilização criminal do indivíduo”, enquanto a segunda é 

“a atribuição normativa da produção de determinado resultado a um indivíduo, de molde a viabilizar sua 

responsabilização”. 
162 Apud CAMARGO, op. cit., p. 63-64. 
163 Idem, ibidem, p. 69-70. 
164 GRECO, op. cit., p. 25.  
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resultado típico. Em suma, o tipo objetivo contém uma determinação normativa que 

perpassa a mera descrição de um comportamento proibido ou de um resultado. Há 

imputação ao nível do tipo objetivo se o comportamento proibido gera o resultado previsto 

no tipo penal
165

. 

É possível, então, constatar que os conceitos de adequação social e imputação 

objetiva, em um primeiro momento, se aproximam, tendo em vista o propósito de cada 

qual em limitar o alcance dos tipos penais. A questão é se um substitui o outro, se ambos 

são excludentes, ou ainda, se poderiam conviver em um mesmo ordenamento jurídico-

penal
166

. 

No instante em que a teoria da imputação objetiva ingressou com força no Direito 

Penal, a partir dos anos 1970, houve muitas objeções. Como ressalta CAMARGO, alguns 

penalistas chegaram inclusive a afirmar que seu desenvolvimento era supérfulo e 

desnecessário, uma vez que a teoria da adequação social já resolvia os problemas de 

imputação, limitando a responsabilidade penal pelos resultados
167

. Não havia razão para 

que outra teoria emergisse no cenário jurídico-penal, propondo novos critérios de 

imputação. 

Porém, com o passar dos anos, a imputação objetiva passou a ganhar cada vez 

mais adeptos, relegando a adequação social a um segundo plano
168

, como se ambas fossem 

excludentes e não pudessem coexistir em um mesmo ordenamento. 

Ao desenvolver sua tese, ROXIN aceitou a teoria finalista de deslocamento do 

dolo e culpa do âmbito da culpabilidade para a tipicidade, gerando os tipos objetivo 

(conduta descrita) e subjetivo (elemento subjetivo da ação)
169

. Todavia, discorrendo sobre 

a teoria da imputação objetiva, o jurista procurou concentrar a análise na avaliação do tipo 

objetivo, ponderando que, além de conduta e resultado, seria necessária a avaliação do 

risco. Assim, ROXIN acaba considerando que o conceito de ação desenvolvido pelos 

finalistas seria supérfluo, restando absorvido pela ideia de tipo
170

. 

                                                            
165 CANCIO MELIÁ, La teoría de la adecuación..., op. cit., p. 708. 
166 SILVEIRA, Adequação social..., op. cit., p. 64-65. 
167 Apud CAMARGO, op. cit., p. 70. 
168 SILVEIRA, Adequação social..., op. cit., p. 57-58. 
169 Apud GRECO FILHO, Vicente. Imputação objetiva: o que é isso? Disponível em 

<http://.ibccrim.org.br/artigo/972-Artigo-Imputacao-objetiva-o-que-e-isso>. Acesso em 07/04/2016>. O 

penalista bem ressalta que: “Não é verdade, como já se disse, que a teoria da imputação objetiva rejeite o 

finalismo. A teoria da imputação objetiva não nega que o dolo e a culpa estejam no tipo. Apenas indica que 

são elementos a serem indagados em um segundo momento lógico. O que ocorre é o contrário: o finalismo 

fanático nega a imputação objetiva, alegando ser suficiente para resolver o problema da imputação e que a 

teoria da imputação objetiva seria uma inutilidade”. 
170 Apud SILVEIRA, Adequação social..., op. cit, p. 66. 

http://.ibccrim.org.br/artigo/972-Artigo-Imputacao-objetiva-o-que-e-isso%3e.%20Acesso%20em%2007/04/2016
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O autor conclui, nessa linha, que a adequação social persegue uma meta correta 

quando é empregada para limitar o tipo ao comportamento proibido de modo geral e 

próprio de uma figura delitiva. Nesse sentido, todos os tipos penais devem ser 

interpretados de tal forma que a eles só se subsumam comportamentos socialmente 

inadequados. Entretanto, ele defende que há, hoje em dia, métodos mais exatos para 

delimitar o alcance do tipo, de modo que recorrer exclusivamente à adequação social para 

a solução dos casos passou a não ser mais conveniente
171

. 

Também parece ser esse o entendimento de CANCIO MELIÁ, ao defender, em 

um seminário de JAKOBS, que a adequação social foi asfixiada “pelo ramo finalista da 

árvore da dogmática de Welzel”, cedendo espaço a teorias mais evoluídas, como a 

imputação objetiva. O autor sustenta que a excessiva amplitude de enfoque da adequação 

social em sua formulação original, enquanto porta normativa face ao injusto, demonstrou 

que não se tratava de mero mecanismo de interpretação dos tipos penais, senão reflexões 

relativas à Parte Geral perfeitamente comparáveis à imputação objetiva
172

. 

No mesmo sentido, GRECO aponta que a adequação social, embora parta de uma 

ideia correta, é demasiadamente imprecisa, de forma que a análise dos riscos juridicamente 

desaprovados, à luz da imputação objetiva, se mostra como uma alternativa superior
173

. 

Ainda que esses autores tentem, de certa forma, desmerecer a adequação social 

frente à imputação objetiva, é certo que ambas as teorias têm sua importância. Embora 

contextualmente diversas, não há dúvidas de que o conceito de risco permitido se aproxima 

do de adequação social
174

, tanto que WELZEL considerava o risco como um subtipo de 

adequação, com maior ou menor grau de perigo. É evidente, portanto, que a teoria 

desenvolvida por ROXIN, no sentido de verificação do crime em um primeiro nível de 

imputação, mediante a análise de critérios baseados no risco, harmoniza-se com a tese 

welzeliana
175

. Aliás, JAKOBS defende que WELZEL, ao formular a teoria da adequação 

social, realizou os trabalhos preparatórios para o surgimento da imputação objetiva
176

. 

                                                            
171 ROXIN, Observaciones sobre la adecuación.., op. cit., p. 90. 
172 CANCIO MELIÁ, Teoría final de la..., op. cit., p. 160-161. 
173 GRECO, op. cit., p. 91-92. 
174 CANCIO MELIÁ, La teoria de la..., op. cit., p. 710; CARVALHO, op. cit., p. 5-6. 
175 SILVEIRA, Adequação social..., op. cit., p. 67; PRADO, Luiz Regis; CARVALHO, Érika Mendes de. 

Teorias da imputação objetiva do resultado: uma aproximação crítica a seus fundamentos. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 1ª ed., 2002, p. 144-145. Os autores advertem, nesse sentido, que “o traço comum 

entre a adequação social e o risco permitido radica na ausência de um resultado penalmente típico, que, no 

caso da adequação social, é excluído por uma interpretação teleológico-restritiva e, no caso do risco 

permitido, pelo fato de não ser possível desvalorar penalmente um resultado que não foi produzido com dolo 

ou culpa (...) O certo é que tanto a adequação social como o risco permitido se encontram situados nos 

domínios da liberdade de ação social dos indivíduos em sociedade. E é essa liberdade de ação social que 
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Entretanto, é possível constatar diferenças entre os institutos. 

HIRSCH, por exemplo, sinaliza que há riscos não proibidos socialmente 

inadequados, como ocorre com atividades arriscadas que não se encontram na ordem 

normal da vida social. Como exemplo, o autor cita os riscos de lesões a um grevista na 

entrada do trabalho, os riscos à saúde de uma paciente de aborto praticado por médico, os 

perigos à integridade física e à vida de prostitutas empregadas por atividade de um bordel 

em zonas portuárias pouco recomendáveis. Ainda que se trate de riscos socialmente 

inadequados, não há dúvidas de que os indivíduos se puseram em uma situação de perigo 

de forma consciente, faltando, portanto, uma infração típica de cuidado. Dessa forma, não 

pode o Direito Penal intervir, diante da ausência da tipicidade
177

. 

No mesmo sentido, esclarece RIBEIRO DE FARIA: 

 
Temos para nós que o risco permitido constitui uma permissão formal de risco, 

que resulta de uma ponderação de interesses conflituantes, nem sempre 

coincidente com aquela que preside à elaboração da regra ou incriminação penal, 

e que tem por objecto a tutela a título secundário ou subsidiário de bens jurídicos 

fundamentais. Assim sendo, e do nosso lado temos Maiwald, o risco permitido 

tanto pode ser a expressão de um risco socialmente adequado, como não o ser, 

uma vez que a adequação social traduz uma valoração material que pode ou não 

coincidir com a ponderação de interesses que subjaz à norma de permissão do 

risco, e um risco não tem que ser formalmente permitido para ser socialmente 

adequado178. 

 

Ainda nessa vertente, OTTO defende que o risco socialmente adequado pode ser 

considerado irrelevante para o interesse legalmente protegido. Nesse sentido, menciona 

que não é o ato socialmente usual que oferece parâmetros para a avaliação normativa, mas 

sim o tipo e o modo do risco fundamentado por um ato referente ao interesse legalmente 

protegido que se mostram como objeto da avaliação normativa. Desse modo, a adequação 

social representaria um elemento de concretização e presença da imputação objetiva, sendo 

complementar a esta. Segundo o autor, há casos em que se nota um risco permitido, mas 

não aceito socialmente, de modo que a adequação social se consagra como um princípio de 

interpretação que permite limitar e precisar a imputação objetiva em face de fatos
179

. 

                                                                                                                                                                                    
oferece a base da adequação social e também dos critérios modernamente propostos pela teoria da imputação 

objetiva (por exemplo, o risco permitido e as chamadas autocolocações em perigo)”. 
176 JAKOBS, Günther. Fundamentos del derecho penal. Traducción de Manuel Cancio Meliá y Enrique 

Peñaranda Ramos. Buenos Aires: Ah Hoc, 1ª ed., 1996, p. 97. 
177 HIRSCH, Adecuación social…, op. cit., p. 30-32. 
178 RIBEIRO DE FARIA, op. cit., p. 946 e ss. 
179 OTTO, op. cit., p. 1.717. 
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É bem verdade que o risco proibido não se confunde com o risco socialmente 

inadequado
180

. Todavia, esse critério é ainda insuficiente para distinguir de forma mais 

precisa o âmbito de aplicação da adequação social e da imputação objetiva, mesmo porque 

há riscos, ao mesmo tempo, permitidos e adequados do ponto de vista social. 

Sob outro viés, GRACIA MARTÍN defende que, entre a adequação social e a 

imputação objetiva, existe um profundo abismo. Entende o jurista que o juízo de 

adequação social só pode ser feito a partir de uma valoração sintética e unitária da unidade 

final-causal da ação, não podendo ficar reduzido a um critério de valoração do tipo 

objetivo, como ocorre na imputação objetiva. Isso decorre do fato de que o critério de 

exclusão das condutas socialmente adequadas deve ser a comprovação da coincidência da 

finalidade subjetiva da conduta com a finalidade geral positivamente valorada pela 

sociedade
181

. 

Prossegue o autor afirmando que o juízo de adequação social deve esgotar sua 

função na análise de conformidade com a ordem ético-social da comunidade das ações que 

se desenvolvem na esfera da atividade social positivamente valorada, circunscrevendo sua 

valoração às consequências típicas; de resto, só haveria ações socialmente adequadas se a 

vontade de realização do agente se dirigir à consecução do fim próprio da atividade 

socialmente valorada. Exemplificando: 

 
Se o boxeador que sofreu um ataque de ira agride o outro competidor com 

vontade de causar-lhe lesões que excedam aquelas típicas e normais na prática 

regulamentada do boxe, ou inclusive a morte, então sua ação já não poderá ser 

vista como uma ação – socialmente adequada – de praticar boxe, e sim como 

uma ação – socialmente inadequada – de ‘lesar’ ou, conforme o caso, de 

‘matar’182. 

 

Parece coerente a distinção proposta pelo autor, no sentido de que a avaliação da 

adequação social não pode se limitar aos elementos do tipo objetivo, mas também precisa 

ser levada em consideração a finalidade daquele que age. Isso porque a ação humana, sob a 

perspectiva finalista, é orientada a um fim almejado pelo agente, ainda que valorado de 

forma positiva pela sociedade
183

. Todavia, é de se notar que GRACÍA MARTÍN não 

                                                            
180 FARALDO CABANA, Patricia. Consentimiento y adecuación social en los delitos contra los 

consumidores. Intertemas: Revista do Curso de Mestrado em Direito, Presidente Prudente, v. 2, nº 2, dez. 

2001, p. 12. 
181 GRACIA MARTÍN, Luis. O Horizonte do Finalismo e o Direito Penal do Inimigo. São Paulo: RT, 1ª ed., 

2007, p. 68. 
182 Idem, ibidem, p. 68. 
183 PRADO; CARVALHO, op. cit., p. 150. Aliás, criticando a teoria da imputação objetiva, os autores 

sustentam que “o tipo objetivo só permite imputar ao sujeito os acontecimentos fortuitos, a mera causalidade, 

nada que possa ser qualificado como obra sua. Somente é possível saber se algo é obra do sujeito se esse 
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distingue os momentos em que a adequação social e a imputação objetiva são analisadas na 

teoria do delito. E parece que é justamente nesse aspecto que reside a principal diferença 

entre as teorias. 

SILVEIRA esclarece que a questão do risco permitido, em relação à imputação 

objetiva, é verificado no momento de avaliação do tipo objetivo, ao passo que a análise da 

adequação social se mostra anterior à avaliação típica. Nesse sentido, as ações que se 

desenvolvem no âmbito de uma ordem social, historicamente estabelecida, não poderiam 

estar inseridas nos tipos penais, por serem socialmente adequadas, pré-existindo em 

relação a eles, ou seja, não os aperfeiçoa. Em outras palavras, ao se analisar o nível prévio 

à teoria tripartida do delito, constata-se a existência ou não de um risco socialmente 

adequado, enquanto o tipo concretamente só se dará com avaliação do risco como 

permitido ou não. Nas palavras do autor: 

 
a adequação social, ao avaliar o caráter de uma conduta vinculada a um tipo 

penal, em se considerando sua tolerabilidade no meio comum, acaba por se 

antepor à demarcação típica (...) a consideração a se ter em conta, em esfera de 

legitimação do tipo, acaba por não autorizar a passagem da fronteira de 

tipicidade pelos próprios vínculos histórico-culturais daquela ação184. 

 

Em suma, a adequação social pode ser utilizada antes do perfazimento da 

estrutura típica, de modo que os fatos por ela alcançados constituem um nada jurídico, pois 

não se trata de algo socialmente perigoso ou prejudicial, mas de fato adequado ao bem-

viver. Aliás, como pondera SILVEIRA: 

 
Ao se aceitar a teoria da imputação objetiva, deve-se, aprioristicamente, avaliar 

se é o caso de ponderação socialmente adequada em bases histórico-ético-

valorativas. Em caso positivo, ter-se-ia uma avaliação extrassistêmica, anterior a 

qualquer pretensão de imputação. Caso contrário, em sendo situação de 

merecimento de avaliação, dever-se-ia ter uma análise quanto ao risco185. 

 

Outrossim, o argumento de que a imputação objetiva não poderia coexistir com a 

adequação social diz respeito a uma perspectiva político-criminal, visto que as críticas 

tecidas por ROXIN em relação à tese welzeliana foram feitas muito mais no tocante à 

                                                                                                                                                                                    
acontecimento se encontrar abarcado pela vontade deste, ou seja, deve haver uma conexão entre o fato 

imputado e a vontade individual. O que a teoria da imputação objetiva desconhece é que tipo objetivo e tipo 

subjetivo não podem operar de forma isolada e desconexa. A doutrina finalista, porém, vislumbra o tipo 

objetivo e o subjetivo como uma unidade indissolúvel (injusto pessoal) (...) Todo acontecimento que não seja 

compreendido pelo dolo do sujeito não poderá, em hipótese alguma, ser atribuído a este e havido como 

realização do tipo objetivo”. 
184 SILVEIRA, Adequação social e..., op. cit., p. 72. Sobre o assunto, Mariana SACHER discorre que a 

adequação social é prévia ao direito, enquanto que as decisões normativas, por exemplo em sede de 

imputação objetiva, devem ser consideradas pelo legislador conforme outro princípios reitores (op. cit., p. 

585-586). 
185 SILVEIRA, Adequação social e..., op. cit., p. 79-80. 
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perspectiva finalista de WELZEL, traduzida em sua realidade ontológica, do que qualquer 

outra coisa
186

. 

Por essa razão, conclui SILVEIRA que “sem dúvida, enquanto busca uma política 

criminal norteada no justo, a diferenciação não se faz bizantina, mas de caráter revelador 

do propósito do Direito Penal”
187

. 

Importante destacar, portanto, que as teorias da adequação social e da imputação 

objetiva não só são diferentes, como convivem perfeitamente bem em um mesmo 

ordenamento jurídico-penal. 

 

2.3 Adequação social e o princípio da insignificância 

 

Outro ponto que merece destaque diz respeito à semelhança da teoria da 

adequação social com o princípio da insignificância. 

Surgida a partir do conceito de tipicidade material desenvolvido pela escola 

neokantista, segundo o qual um comportamento delitivo deveria violar a norma penal e 

afetar as normas valorativas reconhecidas culturalmente, o princípio da insignificância 

viabilizou a avaliação da conduta criminosa em face do bem jurídico-penal. Não se pode 

dizer que um comportamento formalmente típico (a partir de sua subsunção à lei) também 

o seja do ponto de vista material, se não violou ou pôs em perigo um bem jurídico digno de 

proteção penal
188

. 

As bases do princípio da insignificância se assentam justamente na atenção dada 

ao desvalor do resultado, entendido como a afetação jurídica ou naturalística do bem 

tutelado pelo Direito Penal, como decorrência da concretização da teoria do bem jurídico. 

Sob a ótica da proporcionalidade, não há desvalor do resultado e nem afetam as 

expectativas da boa convivência social as lesões mínimas ou insignificantes ao valor 

fundamental tutelado pela norma
189

. 

                                                            
186 Idem, ibidem, p. 65 e 73. Importante consignar que a corrente funcionalista de ROXIN, dentro da qual a 

imputação objetiva ganhou relevante destaque, propõe, em síntese, a necessidade de avaliação do delito com 

base nos fins do Direito Penal, ou ainda, em critérios de política-criminal, como forma de promover a 

natureza fragmentária do Direito Penal, tutelando de forma eficiente os bens jurídicos. 
187 Idem, p. 73. 
188 BOTTINI, Pierpaolo Cruz. A confusa exegese do princípio da insignificância. RASCOVSKI, Luiz 

(coord.). Temas relevantes de direito penal e processual penal. São Paulo: Saraiva, 1ª ed., 2012, p. 238-239. 
189 Idem, ibidem, p. 241. 
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O princípio surge, então, com o significado político-criminal e sistemático de 

expressão da regra do “nullum crimen sine lege”, reforçando a natureza subsidiária e 

fragmentária do Direito Penal. Como pondera VICO MAÑAS, trata-se de: 

 
um instrumento de interpretação restritiva, fundado na concepção material do 

tipo penal, por intermédio do qual é possível alcançar, pela via judicial e sem 

macular a segurança jurídica do pensamento sistemático, a proposição político-

criminal da necessidade de descriminalização de condutas que, embora 

formalmente típicas, não atingem de forma relevante os bens jurídicos protegidos 

pelo direito penal190. 

 

Um dos exemplos mais corriqueiros de aplicação do princípio da insignificância 

diz respeito ao furto de bagatela. Será que, do ponto de vista do bem jurídico, a subtração 

de uma caneta representaria uma lesão significativa ao patrimônio? Não há dúvidas de que 

esse tipo de comportamento, sob a ótica da insignificância, pode ser excluído do âmbito 

penal, ainda que se subsuma formalmente ao tipo penal do furto. E o fundamento é 

justamente a mínima e inexpressiva lesão ao bem jurídico tutelado. 

Sobre essa temática, ROXIN defende que, em determinadas situações, a 

adequação social pode ser reconduzida pela análise do princípio da insignificância. Para 

ilustrar seu entendimento, o jurista lança mão de um exemplo utilizado pelo legislador 

alemão: a criminalização da ameaça sexual como violação ao direito da autodeterminação 

pessoal. Considerando que o ser humano é reconhecidamente um ser sexual, pode-se dizer 

que ameaças bem leves nessa seara não caracterizam violação à autonomia pessoal do 

indivíduo. Elas são, na visão de ROXIN, socialmente adequadas. Contudo, o legislador 

alemão introduziu, na reforma do Direito Penal sexual, a afirmação de que “Ações sexuais 

no sentido desta lei são apenas aquelas que significam  considerável lesão ao bem jurídico 

protegido”. Segundo o penalista, aqui há uma remissão da adequação social ao princípio da 

insignificância
191

. 

Entretanto, os institutos em destaque não se confundem. 

De acordo com as lições de ZIPF, a adequação social é apenas parcialmente 

coincidente com o princípio da insignificância: enquanto aquela pressupõe uma aprovação 

da sociedade em relação a determinada conduta, referindo-se mais ao desvalor da ação, 

esta diz respeito a uma relativa tolerância da sociedade em virtude de sua reduzida 

                                                            
190 VICO MANÃS, Carlos. Tipicidade e princípio da insignificância. Dissertação de Mestrado apresentada à 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 1993, p. 93 e ss. 
191 ROXIN, Finalismo: um balanço..., op. cit., p. 17. 
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gravidade, centrando-se primordialmente no desvalor do resultado
192

. Aliás, ROLDÁN 

BARBERO
193

 e VICO MAÑAS
194

 também entendem dessa forma. 

De fato, parece correta essa distinção, pois, como já foi mencionado, a 

insignificância ganhou destaque no âmbito penal por afastar o desvalor normativo do 

resultado de condutas que causem lesões mínimas ao bem jurídico
195

. Contudo, há de se 

considerar que as ações socialmente adequadas também podem ser analisadas a partir de 

resultado produzido, ainda que o seu enfoque seja no desvalor da ação
196

, até porque, como 

bem ressalta GIL GIL, o injusto penal só se torna completo quando o desvalor da ação se 

une ao desvalor do resultado
197

. 

Já sob a perspectiva adotada por RUEDA MARTÍN, os casos de bagatela são 

atípicos, porque o critério hermenêutico que possibilita excluí-los do âmbito penal é 

intrassistêmico. Por exemplo, a ação de subtrair coisas de pequeno valor, sem violência ou 

grave ameaça à pessoa, é impulsionada por uma finalidade que não cumpre uma função 

socialmente valorada e que, não obstante, é lesiva ao bem jurídico tutelado (patrimônio). 

Nesse caso, não se pode invocar a teoria da adequação social, pois se trata de uma ação 

socialmente inadequada, havendo uma finalidade jurídico-penal relevante: o dolo. Em 

outras palavras, o resultado produzido (lesão ao patrimônio alheio) integra o resultado 

típico, com os elementos que determinam a gravidade jurídico-penal. Contudo, em razão 

da ínfima lesão ao bem jurídico, o princípio da insignificância é empregado como critério 

de exclusão dessa conduta do tipo penal de furto. A adequação social, por outro lado, 

                                                            
192 ZIPF, Heinz. Introducción a la política criminal. Revista de Derecho Privado/Editoriales de Derecho 

Reunidas, Madrid, 1979, p. 106; PRESTES, Cássio Vinicius Del Castel Veronezzi Lazzari. O principio da 

insignificância como causa excludente da tipicidade no direito penal. São Paulo: Memória Jurídica, 1ª ed., 

2003, p. 79. Adotando o mesmo posicionamento, defende PRESTES: “Não obstante possuírem a mesma 

consequência, são causas de atipicidade material do fato, não se confundem a adequação social com o 

princípio da insignificância. Esta última tem por base o desvalor do resultado, levando em conta a tolerância 

social quanto à determinada conduta em razão de sua escassa gravidade, já a adequação social tem por norte 

o desvalor da ação, a qual é aceita pela sociedade”. 
193 ROLDÁN BARBERO, op. cit., p. 63. 
194 VICO MANÃS, op. cit., p. 57-58. 
195 BOTTINI, op. cit., p. 241. 
196 VICO MAÑAS, op. cit., p. 102. Nesse sentido, o próprio autor, em sua dissertação de mestrado, dispõe 

que “ambos os critérios, desvalor da ação e desvalor do resultado, revelam-se importantes na tarefa de 

descriminalização interpretativa, pois estão perfeitamente entrelaçados e é impossível imaginá-los separados. 

O valor ou desvalor de uma conduta pressupõe sempre o valor ou desvalor de um resultado. Assim, por 

exemplo, a proibição de matar é consequência da proteção à vida; a proibição de roubar resulta da proteção à 

propriedade. Nos dois casos, o desvalor da ação (matar, roubar) deriva já do desvalor do resultado (destruição 

da vida humana, lesão da propriedade)”. 
197 GIL GIL, Alicia. Sobre la pertenencia del desvalor del resultado a lo injusto. In: HIRSCH, Hans Joachim; 

CEREZO MIR, José; DONNA, Edgardo Alberto (orgs.). Hans Welzel en el pensamiento penal de la 

modernidad: homenaje en el centenario del nacimiento de Hans Welzel. Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni, 

2005, p. 406-407. 
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constitui um critério extrassistêmico, pois a sua aplicação depende da apreensão dos 

valores sociais
198

. 

A autora vai além, sustentando que: 

 
el criterio de la insignificancia sí es inseguro y vago porque no dibuja 

claramente los límites entre lo insignificante y lo significante para los tipos, 

mientras que la adecuación social se muestra como un instrumento más preciso 

al contemplar tanto el sistema funcional y dinámico de los bienes jurídicos como 

el contenido de la voluntad del sujeto199. 

 

Ainda que não se concorde com o posicionamento de RUEDA MARTÍN a 

respeito da vagueza e imprecisão da insignificância
200

, não se pode ignorar que as lesões 

insignificantes são analisadas fundamentalmente sob a perspectiva intrassistêmica, pois 

não está em jogo a valoração social sobre determinado comportamento, mas a mínima 

ofensa ao bem jurídico tutelado. 

Nesse sentido, SILVEIRA defende que, na discussão envolvendo os delitos 

patrimoniais de pequena monta, a deslegitimação do Direito Penal em face da questão 

bagatelar não poderia ser justificada pela teoria da adequação social
201

. Não se pode 

afirmar que a sociedade tolera ou aceita a prática de pequenas subtrações em detrimento do 

patrimônio alheio, ainda que a res furtiva seja de pequeno valor. A justificativa para a 

exclusão dessa conduta do âmbito penal reside em outra seara, o que corrobora o fato de 

existirem diferenças significativas entre a teoria da adequação social e o princípio da 

insignificância. 

Por isso, o autor explica que a grande distinção entre os institutos diz respeito ao 

fato de que uma situação de bagatela não implica necessariamente uma aceitação por parte 

da sociedade. Isso porque a insignificância abrange condutas que representam ínfima 

agressividade ao bem jurídico tutelado, o que não significa que sejam adequadas. Dessa 

forma, nem tudo o que for insignificante do ponto de vista penal, também será adequado 

socialmente (como é o caso dos delitos patrimoniais de bagatela); ao revés, nem todo 

                                                            
198 RUEDA MARTÍN, op. cit., p. 518-520. 
199 Idem, ibidem, p. 520. Sobre essa imprecisão do princípio da insignificância, é preciso reconhecer o esforço 

da jurisprudência brasileira, especialmente do Supremo Tribunal Federal, em tentar estabelecer critérios para 

a aplicação do instituto. No famoso Habeas Corpus 84.412/SP, relatado pelo Ministro Celso de Mello, ficou 

estabelecido que a aplicação do princípio da insignificância está condicionada à presença de quatro vetores: 

(a) mínima ofensividade da conduta do agente; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) reduzidíssimo 

grau de reprovabilidade do comportamento; e, (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 
200 Há que se concordar com Cássio Vincius Dal Castel Veronezzi Lazzari PRESTES, ao afirmar que a 

imprecisão terminológica pode ser dirimida como o grau de ofensividade ao interesse protegido ou a real 

necessidade de imposição de sanção ao infrator. Deve-se partir do pressuposto de que o princípio “é uma 

forma de conterem-se excessos na tipificação de condutas, ou seja, ao considerar a lesão ao interesse 

essencial para a configuração de uma infração penal, atua como um limite da norma penal” (op. cit., p. 68). 
201 SILVEIRA, Fundamentos da..., op. cit., p. 187-189. 
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comportamento socialmente adequado pode ser tido como insignificante (como ocorre na 

morte de um pugilista em um ringue, em decorrência de uma luta de boxe)
202

. 

 

2.4 Ações socialmente adequadas, socialmente exemplares e socialmente 

habituais 

 

Como visto anteriormente, WELZEL formulou vários exemplos para sustentar 

que a adequação social constitui um importante instrumento de limitação do alcance dos 

tipos penais. Não se poderia cogitar da existência de um injusto se o comportamento 

valorado socialmente fosse adequado ou tolerado. 

Entretanto, resta saber se as ações socialmente adequadas são, necessariamente, 

exemplares no convívio social. 

O próprio WELZEL responde a essa indagação, esclarecendo que os exemplos de 

ações socialmente adequadas são inúmeros, mas há que se ter em vista que o âmbito 

normal de atuação social não engloba tão apenas condutas exemplares, ou tidas como 

absolutamente aprovadas pelos membros de uma comunidade. Por exemplo, marido e 

mulher são obrigados a conviver em vida conjugal. O abandono do lar, embora não seja 

moralmente aceito ou aprovado por alguns, é uma conduta socialmente adequada, ainda 

que dele resulte o suicídio de um dos cônjuges
203

. O autor identifica, nesse ponto, um 

comportamento socialmente tolerado que nem sempre é tido como exemplar ou aprovado. 

Nesse mesmo sentido, parece correta a afirmação de TOLEDO de que a 

adequação social alcança inúmeras situações não necessariamente correspondentes a regras 

éticas. É possível que determinadas ações socialmente adequadas não sejam modelares, 

sob o ponto de vista ético; exige-se apenas que o comportamento se encontre inserido no 

quadro de liberdade de ação social, seja ele exemplar ou não
204

. 

Também não é correto o entendimento de que toda ação socialmente habitual é 

socialmente adequada. 

A esse respeito, OTTO defende, primeiramente, que o termo “cotidiano” ou 

“normal” é, em última instância vago ou impreciso, o que dificulta a sua delimitação do 

ponto de vista jurídico. Além disso, o autor sustenta que, na vida cotidiana, há maus 

                                                            
202 Idem, ibidem, p. 194-195.  
203 WELZEL, O novo sistema..., op. cit., p. 66. 
204 TOLEDO, op. cit., p. 132.  
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costumes que não podem ser tolerados pelo Direito
205

. E não há como discordar dessa 

ideia, sobretudo porque o tráfego de veículos fornece exemplos nesse sentido: se em 

determinada via pública de mão única, é socialmente habitual que se conduzam veículos no 

sentido contrário, ainda que por curto trecho, não se pode concordar que esse costume seja 

socialmente adequado. Caso haja uma colisão de automóveis, resultando na morte do 

condutor que trafegava no sentido indicado pela sinalização de trânsito, o que conduzia o 

carro na contramão pode vir a ser responsabilizado por homicídio culposo na direção de 

veículo automotor. A adequação social, nesse caso, não poderia ser invocada para excluir 

tal conduta do âmbito penal. 

Na sequência, OTTO identifica outra questão relevante sobre esse aspecto: a 

venda de uma faca, o empréstimo de um machado ou a transferência de um automóvel 

podem ser tidos como condutas socialmente habituais ou adequadas. Contudo, o enfoque 

passa a ser outro caso o vendedor saiba que o comprador esfaqueará um indivíduo 

imediatamente após a venda; ou que o machado será empregado para golpear a sua esposa; 

ou ainda, que o proprietário do veículo o utilizará para praticar um homicídio doloso. Os 

fins e objetivos do agente na realidade social outorgam um sentido social, de modo que, 

determinadas condutas, do ponto de vista externo, podem parecer socialmente adequadas, 

ao passo que a valoração global da conduta permite identificá-la como um comportamento 

criminoso
206

. 

Da mesma forma, GRECO observa que a ação socialmente adequada não deve ser 

compreendida em seu sentido sociológico-descritivo, vale dizer, referindo-se àquilo que 

realmente se faz em determinada sociedade. Caso contrário, deveriam ser toleradas 

determinadas práticas habituais absolutamente inaceitáveis, como a tortura de presos por 

policiais, ou o homicídio de delatores de crime organizados
207

. 

SILVERA também adverte que, para que a adequação social exclua determinada 

conduta do âmbito penal, não basta a mera habitualidade; é necessário que se mostre 

necessária a dignidade de sua aprovação, sendo que somente a ausência desta poderia 

conduzir a uma penalização
208

. 

Sobre essa temática, RUEDA MARTÍN destaca, ainda, que parcela da doutrina 

identifica a adequação social como critério para fundamentar a impunidade daqueles que 

                                                            
205 OTTO, op. cit., p. 1.708. 
206 Idem, ibidem, p. 1.708. 
207 GRECO, Luís. Cumplicidade através de ações neutras. A imputação objetiva na participação. Rio de 

Janeiro, 1ª ed., 2004, p. 23. 
208 SILVEIRA, Fundamentos da..., op. cit., p. 264. 
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praticam ações cotidianas ou neutras, contribuindo, de certa forma, para o cometimento de 

um delito doloso
209

. Por exemplo, o padeiro que vende pão a um sujeito, sendo avisado por 

este que o produto será utilizado para envenenar sua esposa, pode ser considerado partícipe 

no crime de homicídio? Ou ainda, o taxista que transporta seu cliente a um determinado 

local, ciente de que ele colocará uma bomba no lugar de destino, pode vir a ser 

responsabilizado pelos resultados penalmente relevantes decorrentes da explosão? A teoria 

da adequação social poderia ser empregada como instrumento hermenêutico apto a excluir 

tais condutas do âmbito penal? Em boa medida, o que se pretender saber é se tais ações 

habituais podem ser consideradas socialmente adequadas. 

A autora, partindo do pressuposto de que a adequação social constitui um critério 

hermenêutico extrassistêmico, na medida em que as valorações sociais da ação giram em 

torno de sua utilidade social, pondera que a avaliação sobre a sua aplicabilidade às ações 

cotidianas é essencialmente valorativa, a depender de uma série de considerações, como a 

utilidade das condutas. Nesse sentido, a venda de pães à população cumpre uma função 

social relevante, qual seja, o fornecimento de alimento básico e fundamental, de modo que 

a ação do padeiro é socialmente adequada; todavia, a partir do momento em que este toma 

conhecimento de que o pão vendido será empregado para envenenar alguém, o sentido 

social de sua ação muda completamente, servindo como meio para a prática do 

homicídio
210

.  

Dessa forma, compreende-se que as ações cotidianas, previamente permitidas pelo 

ordenamento jurídico, passam a ser socialmente inadequadas se houver o conhecimento de 

quem as pratica de que elas servirão como meio de favorecimento de um crime. 

Não se pode deixar de concordar, ainda, com ESER, quando sustenta que as ações 

socialmente adequadas representam um “plus” em relação às ações habituais, tendo em 

                                                            
209 RUEDA MARTÍN, María Ángeles. Consideraciones acerca de la relevancia penal de las acciones 

cotidianas en la comisión de un hecho doloso. Revista Penal, Valencia, nº 9, 2002, p. 128. 
210 Idem, ibidem, p. 130. A professora titular de Direito Penal da Universidade de Zaragoza defende: “La 

adecuación social se refiere a unas valoraciones que hay que precisar en el ámbito de la valoración del 

resultado, que giran en torno a la utilidad social que, con carácter general, tiene un comportamiento y que 

repercuten en la ponderación de intereses que efectúa el legislador para trazar el límite de lo soportable 

(atípico) y lo no soportable (típico) por el orden social. De esta forma se explica que estas acciones 

denominadas cotidianas estén previamente permitidas por el ordenamiento penal de conductas si no 

concurre el dato del conocimiento de que con tal acto se va a favorecer el desarrollo de un hecho punible 

(…)”. No mesmo sentido, RASSI, João Daniel. Imputação das ações neutras e o dever de solidariedade no 

direito penal brasileira. Tese de Doutorado apresentada à Faculdade de Direito da Universidade de São 

Paulo (USP), 2012, p. 27. O autor, discorrendo sobre a definição de condutas neutras, expõe que elas podem 

ser entendidas como “uma ação rotineira própria do exercício profissional ou funcional, dentro do risco 

permitido, e que seja utilizada para a prática de infração penal alheia”. Além disso, o jurista expõe que o 

traço distintivo de tais ações reside justamente em sua ubiquidade, mormente porque elas podem ocorrer em 

qualquer dia, hora ou lugar, ou ainda, ser praticadas por qualquer pessoa. Contudo, o caráter distintivo das 

ações neutras é o conhecimento do agente de que sua ação cotidiana poderá gerar um resultado criminoso. 
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vista que, naquelas, há uma contínua e relevante percepção histórica de uma generalidade 

de pessoas quanto à adoção de determinado comportamento
211

. Não basta que a conduta 

seja comumente praticada em determinada comunidade para ser considerada socialmente 

adequada, mas necessita, antes de tudo, que a sociedade a respeite e a tolere como parte 

integrante do desenvolvimento histórico-social. 

Por essas razões, parece equivocada a definição dada por MUÑOZ CONDE e 

BITENCOURT, nos sentido de que comportamentos socialmente adequados são aqueles 

habituais em determinada comunidade, aceitados e praticados pela maioria dos 

indivíduos
212

. 

Afinal, nas palavras de REALE JUNIOR, “há na ação socialmente adequada uma 

coincidência de valores e fins que animam o agente com os desejados pela comunidade”
213

, 

pouco importando se isso se traduz ou não em um comportamento reiterado ou habitual. 

 

2.5 A violência desportiva 

 

No campo doutrinário, um dos exemplos mais recorrentes e utilizados para 

explicar a teoria da adequação social diz respeito à violência praticada no âmbito 

desportivo, como se pôde constatar até aqui. 

Nessa parte da dissertação, faz-se necessário analisar os contornos dessa temática 

de forma mais aprofundada, tangenciando os seus fundamentos e os limites de sua 

incidência, para que se possa concluir se, de fato, a adequação social é a ferramenta mais 

apropriada e apta a excluir as lesões corporais esportivas da seara do Direito Penal e, se 

sim, até que ponto isso pode ser feito. 

 

2.5.1 Os fundamentos da violência desportiva 

 

Sabe-se que o esporte é destacado objeto do acervo cultural da sociedade, sendo a 

prática desportiva consagrada constitucionalmente como direito de toda a coletividade
214

. 

                                                            
211 ESER, Albin. La adecuación social: figura legal superflua o necesaria?. Revista de Derecho Penal, 

Buenos Aires, nº 1, 2002, p. 461. 
212 BITENCOURT, Cezar Roberto; MUÑOZ CONDE, Francisco. Teoria geral do delito. São Paulo: Saraiva, 

1ª ed., 2000, p. 122. 
213 REALE JUNIOR, Instituições…, op. cit., p. 153. 
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O fato de duas realidades distintas – desporto e direito – estarem cada vez mais próximas 

pode ser explicado pelo reconhecimento por parte do Estado dos benefícios 

proporcionados pelo fenômeno desportivo, que vão muito além da lógica econômica e 

voltada ao mercado capitalista, para abranger também funções sociais, corporais, lúdicas e 

cívicas
215

. ESER bem assinala que as práticas desportivas não são apenas excelentes 

oportunidades de treinamento corporal e relaxamento mental, mas também um campo 

perfeito para o desenvolvimento de um instinto de jogo dos indivíduos em sociedade
216

. 

Há um consenso tácito com o Estado, por meio do qual os riscos de lesão e até 

mesmo a morte decorrente da prática do jogo ou do embate se inserem em um 

balanceamento de valores da sociedade, que está disposta a correr um perigo de violação 

de seus bens, em troca dos benefícios que o esporte proporciona
217

. 

Seguindo a linha argumentativa defendida por BEM, o que se tutela no desporto 

não é propriamente a integridade física do desportista, mas sim o direito de dispor de sua 

vida e integridade física. Assim é que o boxeador, ao combater em um ringue, bem como o 

jogador de futebol, ao disputar uma partida, colocam em risco suas integridades corporais, 

tendo em vista as reais chances de lesão existentes nessas modalidades esportivas
218

. 

Sobre esse aspecto, o autor vai além, sustentando que a autonomia do indivíduo, 

como expressão máxima da liberdade humana, não pode ser restringida quando ele for o 

único titular do bem jurídico e quando essa disponibilidade ocorrer de maneira legal. 

                                                                                                                                                                                    
214 MEIRIM, José Manuel. Ética desportiva: a vertente sancionatória pública. Revista Portuguesa de Ciência 

Criminal, Coimbra, v. 2, n. 1, jan./mar. 1992, p. 86. 
215 BEM, op. cit., p. 30-38. Nas palavras do autor, “Além de promover a formação e o desenvolvimento, o 

desporto no âmbito social ajuda os agentes na realização de objetivos, na formação e reforço de suas 

identidades, no desenvolvimento de suas personalidades, na aquisição de autonomia e na própria 

ressocialização. E, mais, estimula sentimentos de solidariedade, fraternidade, voluntariedade, de respeito ao 

próximo, de cooperação e criatividade, comunicando, também, um sentido de objetividade, racionalidade e 

mensurabilidade (...) Frise-se que a importância e a utilidade do desporto não se configuram somente na 

ordem social e cultural, porém, também, na esfera física, de vinculação ao corpo. Neste contexto, 

inversamente proporcional à caracterizada dissolução da relação social-corporal em consequência de 

sentimentos inibidores, os estímulos gerados pelo desporto promovem a tentativa de busca por uma qualidade 

de vida no sentido físico. O culto à beleza, à força, à saúde e ao equilíbrio do organismo estimula a prevenção 

da dependência química, do tabagismo, do alcoolismo e de doenças cardiovasculares. De outra banda, 

promove a coragem, a resistência, a virilidade, a agilidade e a destreza, constituindo importante benefício na 

vida diária dos praticantes. O evento desportivo ainda realiza funções lúdicas, necessárias que são à sua 

existência como meio de contrabalançar a luta pela vida, pois o desporto voluntário representa componente 

importante nos tempos livres e do lazer individual, familiar e coletivo, quer os agentes como praticantes, quer 

como expectadores”. 
216 ESER, Albin. Deporte y justicia penal. Revista Penal, Valencia, n. 6, jul. 2000, p. 53. 
217 ROLDÁN BARBERO, op cit., p. 117. O autor, com razão, menciona que, quanto mais valiosa for a 

atividade para a sociedade, como a prática de esportes com violência corporal, tanto mais se devem aceitar as 

lesões ou o perigo de lesões aos bens jurídicos envolvidos no desempenho daquela, pois, em casos tais, a 

comunidade tem maior interesse na execução da atividade do que na sua abstenção. 
218 BEM, op. cit., p. 123-124. 
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Atendidos esses requisitos, todos os bens jurídicos, em sua visão, são juridicamente 

disponíveis
219

. 

E é exatamente esse o fundamento pelo qual o Estado autoriza, por exemplo, a 

prática de esportes radicais. O alpinista e o piloto têm pleno conhecimento e entendimento 

de suas condutas e aceitam correr os perigos a elas inerentes, o que significa que o próprio 

titular do bem jurídico se expõe voluntariamente aos riscos, a título individual. Não seria 

razoável que o Estado adotasse uma postura paternalista e sancionasse penalmente um 

atleta em virtude de uma lesão grave sofrida em uma partida
220

. 

Assim, não há como discordar de RÍOS CORBACHO quando salienta que o 

problema da violência desportiva parte de três premissas: a primeira é a que de, em matéria 

de esporte, está permitido ir muito além do que é autorizado em outras atividades; a 

segunda consiste na deliberada abstenção dos órgãos jurisdicionais em conhecer os fatos 

produzidos no mundo do esporte; e, por fim, há, muitas vezes, um conformismo do atleta 

profissional quanto às lesões sofridas, motivado, dentre outras razões, pelo desejo de que 

os fatos se resolvam no plano desportivo e de que possa seguir sua carreira profissional, 

pois quem é hoje vítima pode ser amanhã o autor
221

. 

Semelhante ponto de vista é defendido por RUEDA MARTÍN, ao pontuar que a 

atividade desportiva deve receber um tratamento penal diferente dos casos em que o único 

interesse em jogo é a liberdade individual de dispor do próprio corpo. Concretamente, 

deve-se atender ao interesse da sociedade na utilização do bem jurídico “integridade 

corporal”, que, muitas vezes, é violado em prol da realização de uma função aceita e 

fomentada no desenvolvimento da vida comunitária
222

. 

Sob outro vértice, como bem lembra ANDRADE, há que se considerar que o 

desporto está exposto a diversas manifestações de criminalidade, incluindo, por exemplo, 

crimes patrimoniais (como o dano a instalações desportivas, por vezes assumindo a prática 

                                                            
219 BEM, Leonardo Schmitt de. Paternalismo penal e esportes radicais. In: BEM, Leonardo Schmitt de; 

VICENTE MARTÍNEZ, Rosario de. Direito desportivo e conexões com o direito penal. São Paulo: Juruá, 

2014, p. 550. Segundo o penalista, “Cumpre somente ao atleta configurar seu plano de vida conforme sua 

própria personalidade, submetido às consequências que podem derivar de suas escolhas, sem que ninguém 

possa impedir sua conduta inclusive quando a estime incorreta. Penso que se deve valorar a liberdade do 

desportista de fazer o que, quando e como queira e tudo isso independentemente das consequências de suas 

condutas. Em outras palavras, ninguém pode dizer a um atleta capaz e maior que não pode fazer com sua 

vida o que há escolhido fazer em seu próprio benefício. O fundamental é o seu interesse e não o dos demais. 

O interesse de terceiras pessoas é irrelevante” (p. 554). 
220 BEM, Paternalismo penal..., op. cit., p. 550. 
221 RÍOS CORBACHO, José Manuel. Reflexões sobre o tratamento jurídico-penal das lesões no esporte. In: 

BEM, Leonardo Schmitt de; VICENTE MARTÍNEZ, Rosario de. Direito desportivo e conexões com o 

direito penal. São Paulo: Juruá, 2014, p. 449-450. 
222 RUEDA MARTÍN, La teoría de la…, op. cit., p. 511. 
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de vandalismo), delitos econômicos (revelada, por exemplo, nas fraudes para a obtenção de 

algum subsídio ou crédito bonificado, ou ainda, no abuso de confiança fiscal), falsificações 

(especialmente a de documentos) e também os crimes contra as pessoas (lesões corporais, 

homicídios, as difamações e injúrias contra atletas e árbitros, participações em rixas, dentre 

outros). Some-se a esse universo de infrações penais a pluralidade de seus agentes e 

vítimas, podendo figurar treinadores, atletas, médicos, massagistas, dirigentes, 

espectadores, torcidas e empresários
223

. 

Aliás, ESER tem razão ao pontuar que o esporte não deve ser um campo 

excessivamente aberto; o ordenamento jurídico deve, ao menos, indicar os limites externos 

que não podem ser ultrapassados em um jogo, já que a finalidade das competições 

desportivas não é a lesão ou destruição do adversário
224

. 

Tendo em vista esse amplo cenário que integra o chamado “Direito Penal 

Desportivo”, é preciso circunscrever a análise deste trabalho, mantendo uma coerência 

com o estudo aqui proposto, à violência desportiva sob o enfoque das lesões e homicídios 

provocados pelos atletas durante a prática de determinada modalidade de esporte, sob a 

forma de heterolesão. Ou seja, excluem-se aquelas situações em que o sujeito se 

autolesiona ou se autocoloca em perigo. Também merecem algumas considerações a 

violência moral entre desportistas, com enfoque nas palavras ofensivas ditadas no decorrer 

de algumas partidas. 

Para isso, e a fim de se evitar uma excessiva ampliação da complexidade do tema 

(que, por si só, já demanda vários questionamentos), ter-se-á como pressuposto que o 

desporto é praticado por pessoas maiores e capazes, deixando-se de lado a menoridade ou 

incapacidade dos atletas. 

 

2.5.2 Adequação social e a violência desportiva 

 

A expressiva quantidade de lesões corporais no desporto, que todos os dias é 

retratada nos mais variados meios de comunicação, traz à baila duas soluções possíveis: a 

primeira delas circunscreve-se a uma resposta contrafática, na tentativa de se assegurar a 

eficácia das normas penais que incriminam as violências corporais e o homicídio durante a 

prática desportiva; por outro lado, poderia buscar-se uma reação cognitiva, defendendo-se 

                                                            
223 ANDRADE, Manuel da Costa. As lesões corporais (e a morte) no desporto. Revista Brasileira de 

Ciências Criminais, São Paulo, v. 14, n. 59, mar./abr. 2006 p. 130-132. 
224 ESER, Deporte y justicia…, op. cit., p. 53. 
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o afastamento do Direito Penal do universo desportivo e deixando as regras, os 

regulamentos e os sistemas sancionatórios próprios do desporto tutelarem os bens jurídicos 

envolvidos
225

. 

Tal como ANDRADE
226

, não se defende nenhuma dessas posições extremadas, 

pois, em determinadas situações, faz-se necessária a intervenção penal a fim de coibir 

certas práticas manifestamente ofensivas a bens jurídicos dignos da tutela penal, enquanto, 

em outras ocasiões, o aparelho sancionatório-criminal do Estado não deve intervir. 

E, considerando-se a existência de uma linha muito tênue entre as lesões corporais 

intoleráveis e a prática permitida de determinada modalidade esportiva, o Direito Penal, de 

um lado, tem que afirmar sua preponderância sobre os ordenamentos e sistemas 

sancionatórios das organizações e agremiações desportivas, de forma a assegurar a efetiva 

tutela dos bens jurídicos; de outro, não pode atuar de modo a inviabilizar a prática do 

desporto, uma prática integrante e irrenunciável da sociedade. A questão está em 

estabelecer um divisor de águas entre a prática desportiva tolerada e o que deve ser 

sancionado criminalmente pelo Estado
227

. 

Com base nisso, há quem sustente a atipicidade das lesões provocadas no âmbito 

desportivo apenas quando falte o elemento subjetivo, o que significa dizer que o atleta não 

age com dolo e culpa em um embate do qual resultem lesões corporais. Como bem defende 

SILVEIRA, essa tese é bastante questionável quando se analisam as práticas desportivas 

envolvendo luta, em que há um necessário contato físico entre os oponentes
228

. 

Por outro lado, como observa ESER, a questão da violência desportiva, na prática 

jurídica alemã, dizia respeito fundamentalmente ao consentimento do ofendido, na medida 

em que, quem aceita participar de um jogo perigoso, age por conta e risco, consentindo nas 

possíveis lesões resultantes, desde que haja o respeito às regras do jogo
229

. 

                                                            
225 ANDRADE, op. cit., p. 137. 
226 ANDRADE, op. cit., p. 137. O autor sustenta: “Em primeiro lugar, não cremos que possa fundadamente 

invocar-se a força normativa dos factos para, sem mais, se impor a retirada ou o silenciamento do direito 

penal. Este é, com efeito, um ramo do direito por natureza chamado precisamente a responder 

contrafacticamente à frustração de expectativas normativas a cuja validade a comunidade não pode renunciar. 

Seja qual for a lição emergente da law in action e do seu maior ou menor defasamento face à law in books. 

Em segundo lugar, resulta igualmente líquido que o direito penal não pode pretender valer aqui com a 

extensão e a continuidade com que vale nos domínios comuns da vida, em geral. O que significa que uma 

mais acentuada fragmentariedade do direito penal face ao desporto não tem necessariamente que levar-se à 

conta de frustração das expectativas comunitárias e de violação das normas penais. Ela pode, pelo contrário, 

corresponder à única legítima e admissível interpretação da lei”. 
227 Idem, ibidem, p. 137-138. 
228 SILVEIRA, Fundamentos da..., op. cit., p. 361. 
229 ESER, Deporte y justicia…, op. cit., p. 55. 
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Todavia, na linha defendida por ANDRADE, o consentimento do ofendido não é 

a melhor resposta dogmática ao problema da violência desportiva. 

Explica o autor que, por um lado, o conteúdo psicológico e a atuação do 

desportista não condizem com os pressupostos do consentimento. Por exemplo, no boxe, 

longe de consentirem com os golpes, cada pugilista objetiva ferir o adversário o mais 

depressa possível, a fim de não ser ferido. Assim é que todo jogador, independente do grau 

de perigo do esporte, pretende acabar a partida sem sofrer qualquer lesão. Da mesma 

forma, quem consente com uma ação perigosa, deve ter o domínio sobre a ação consentida 

(o “se”, “quem”, “quando” e “como”), podendo revogar o seu assentimento a qualquer 

tempo, o que não se verifica, por exemplo, em modalidades esportivas praticadas por 

equipes
230

.  

Sob outro vértice, a conformação geral e a lógica generalizadora do desporto não 

correspondem à essência do consentimento, que é justamente um instituto destinado a 

assegurar a primazia da autonomia individual
231

. Afinal, não se pode legitimar uma lesão 

com fundamento na autonomia pessoal, se essa autonomia envolve a aceitação pelo agente 

de um risco abstrato. Isso porque o risco que o indivíduo aceita e no qual consente não 

pode estar dissociado do resultado que o envolve e determina, visto que essa ideia acaba 

por desembocar na renúncia à autonomia do indivíduo como efetivo fundamento do 

consentimento
232

. 

RIBEIRO DE FARIA também não se filia ao entendimento de que o 

consentimento do ofendido seria capaz de excluir do Direito Penal determinadas 

manifestações ofensivas no âmbito do desporto. Segundo a autora, considerando que 

apenas o titular do bem jurídico tem como determinar as condições relevantes da renúncia 

à tutela do seu interesse penalmente protegido, tal situação, na prática, mostra-se 

incompatível com a caracterização do desporto como um fenômeno de massas, que implica 

até certo ponto “a perda da individualidade dos seus participantes, ou a superação dessa 

dimensão como condição do correcto entendimento do fenómeno social que se lhe 

sobrepõe”
233

. 

                                                            
230 ANDRADE, op. cit., p. 167. 
231 Idem, ibidem, p. 171. 
232 RIBEIRO DE FARIA, op. cit., p. 497-498. 
233 Idem, ibidem, p. 495-496. A autora ainda complementa: “Sendo por isso difícil falar-se de um 

consentimento individual, grande parte dos autores passam a referir-se a ‘generalizações normativas’ deste 

consentimento, diríamos nós, formas de ‘consentimento-tipo’, ou consentimento de grupo, que representam o 

abandono da ideia de autonomia pessoal que está na base do reconhecimento como causa de justificação, e 

que, do mesmo passo, significam a abertura a caminhos e a formas de enquadramento da actividade 

desportiva substancialmente diferentes, porventura mais adequadas à sua natureza e à sua intencionalidade 
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A jurista bem assinala: 

 
(...) dificilmente se deixa compatibilizar a figura do consentimento com o 

adequado enquadramento das lesões causadas no âmbito da actividade 

desportiva. A sua utilização para esse fim leva à deturpação da sua essência, uma 

vez que o risco de lesão que aqui se encontra envolvido é um risco vago, 

abstracto que o agente na maior parte dos casos não representou ou quis em toda 

a dimensão, pelo que confrontá-lo posteriormente com o seu ‘consentimento’ 

equivale a perverter as suas expectativas e o próprio significado da autonomia 

pessoal com a qual o mesmo consentimento se deixa justificar. O consentimento 

não vale o mesmo que valoração social positiva da conduta, não funciona com 

essa finalidade, pelo que se trata de esferas valorativas distintas, que têm que se 

manter apartadas, não podendo ser levada a cabo a valoração social positiva do 

conflito a coberto so consentimento do titular do bem jurídico ofendido234. 

 

A propósito, o Tribunal Federal Alemão (BGHZ) já chegou a afastar a tese do 

consentimento do ofendido em um caso envolvendo violência no âmbito do futebol, sob o 

argumento de que não se poderia dizer que o participante dessa modalidade tenha 

consentido em suas próprias lesões, pois o jogador não deveria sofrer, em tese, nenhum 

tipo de lesão
235

. 

Assim sendo, MAURACH e ZIPF têm razão ao sustentarem que é no campo 

desportivo que se encontra a maior área de interesse da adequação social, na medida em 

que esta constitui a melhor ferramenta interpretativa para afastar a violência desportiva do 

âmbito penal. 

Nessa linha, vale salientar que entre a sociedade e o desporto há uma forte 

conexão. Praticadas por atletas e acompanhadas pelos mais diversos espectadores, as 

modalidades desportivas são transmitidas por fortes meios de comunicação de massa e 

impõem sua presença nos espaços do quotidiano, desde os mais fechados – como o meio 

familiar – até os públicos, abertos e semi-públicos – como escolas, empresas, etc
236

. 

Lembra ANDRADE que, mesmo antes da globalização econômica e 

comunicacional, os jogos olímpicos e os campeonatos mundiais (especialmente o 

futebolístico) converteram o planeta em uma verdadeira “aldeia global”, pondo milhões de 

                                                                                                                                                                                    
específica. Concordamos com COSTA ANDRADE quando ensina que o apelo a uma ideia de autonomia, 

como a que domina por completo as soluções do consentimento, longe de conduzir a uma melhor tutela do 

bem jurídico, acabado por desencadear – onde se deixa confundir com tais generalizações ou fórmulas tipo – 

o mais completo abandono da tutela dos interesses subjacentes a tais actividades (além de que deixa de se 

poder falar de um exercício de autonomia pessoal, uma vez que se trata da ‘ficção’ de uma vontade). Pelo 

que – e aqui pretendemos antever o beneplácito de COSTA ANDRADE a uma ideia de adequação social (ou 

a uma idei próxima dela) – se revela então preferível atender à intencionalidade específica da actividade em 

causa, e à sua dinâmica social particular, como ‘problema normativo’ autónomo”. 
234 RIBEIRO DE FARIA, op. cit., p. 499-500. 
235 ESER, Deporte y justicia…, op. cit., p. 55. 
236 ANDRADE, op. cit., p. 141. 
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indivíduos a viver as mesmas emoções, partilhar os mesmos sentidos, celebrar os mesmos 

valores e cultuar a mesma “constelação de heróis”
237

.  

O autor ainda traz a teoria luhminiana para explicar que o desporto configura um 

subsistema autônomo no contexto da sociedade moderna, gozando de uma autonomia 

advinda de um específico “código binário”, dispondo como pontos polares ganhar/perder 

ou vitória/derrota. Ele informa a todos (participantes, espectadores e público em geral) um 

sentido de racionalidade, objetividade e igualdade de oportunidades. A sua própria 

linguagem está circunscrita a um limitado número de símbolos, o que facilita sobremaneira 

a comunicação, permite que seja acompanhado por diversos grupos sociais e atende às 

exigências de uma sociedade “ávida de informação”
238

. 

E muitas são as funções do desporto para o equilibro, funcionamento e 

estabilização do sistema social. No próprio contexto das mudanças sociais, o desporto 

passou a assumir papeis antes destinados a instituições, como família, escola e igreja, 

contribuindo para a educação, a disciplina e o caráter, bem como para a promoção dos 

comportamentos corretos do ponto de vista social e para a intensificação do orgulho 

nacional. Da mesma forma, o desporto se consagrou como uma celebração ritualizada do 

próprio corpo e do contato corporal, sendo um importante meio de promoção da saúde
239

. 

Trata-se, assim, de relevante parte da cultura de um povo, que, muito além da 

atividade física, põe em jogo a liberdade, a beleza, a força, a justiça e a solidariedade 

social
240

. 

De outro norte, vale anotar que o desporto projeta a sua autonomia na 

particularidade dos ordenamentos normativos, ou seja, além de distribuir papéis e 

adscrever expectativas, ele prescreve determinadas normas de condutas fundamentais a que 

se alcance a vitória. A prática desportiva, portanto, é regrada, contendo comandos de 

organização e prática de atividades. Emergem, dessa forma, as chamadas “leis do jogo” ou 

“normas técnicas”, que definem e prescrevem as condições a que estão submetidos todos 

os desportivas a fim de que saiam vitoriosos. Trata-se, segundo ANDRADE, de “regras 

técnicas, em geral acompanhadas de referências mais ou menos expostas à ética desportiva, 

às exigências do fair play ou aos valores do espírito olímpico”. E complementa: “a 

violação das leis do jogo e a consequente frustração do espírito do jogo e da fairness 

                                                            
237 Idem, ibidem, p. 142. 
238 Idem, p. 142-144. 
239 Idem, p. 144-152. 
240 BUJAN, Javier Alejandro; DE LANGHE, Marcela. Tratado de los delitos: delitos contra las personas, 

tomo 1. Buenos Aires: Ábaco de Rodolfo Depalma, 2004, p. 596. 
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desportiva determinarão sempre a reacção das pertinentes instâncias de controlo e 

aplicação das sanções (desportivas) correspondentes; mas bem pode suceder que, ao 

mesmo tempo, aquela específica manifestação de ilícito não atinja necessariamente o 

limiar do ilícito penal nem desencadeie a aplicação das reacções criminais”
241

. 

Não há dúvidas, portanto, de que o desporto constitui uma prática socialmente 

adequada e até mesmo estimulada, de forma que as lesões a bens jurídicos dos 

competidores durante uma partida, dentro de certos limites, devem ser consideradas aceitas 

e toleradas pela sociedade, pois correspondem à realização de uma função socialmente 

valorada no desenvolvimento da vida em comunidade
242

. 

Afinal, adotando-se aqui a ideia de que a adequação social se traduz em um 

importante mecanismo de avaliação pré-típica, na medida em que fornece elementos 

histórico-sociais para a construção do injusto penal, não há dúvidas de que, em um 

momento prévio à análise do tipo, as violências decorrentes do esporte, sob uma 

perspectiva histórico-cultural, são toleradas e aceitas pela sociedade
243

. 

Por isso mesmo, a despeito da necessidade de regras para reger o âmbito 

desportivo, o Estado não pode limitar o esporte por meio de uma normalização excessiva, 

sobrecarregando as federações com a configuração de regras específicas, justamente 

porque se trata de uma prática aceita socialmente
244

. 

Antes de verificar se a adequação social é o instrumento mais adequado para 

afastar do Direito Penal determinadas condutas violentas no cenário desportivo, faz-se 

necessário, inicialmente, mencionar em que situações a violência no âmbito desportivo é 

ilícita, ensejando a atuação punitiva do Estado. 

                                                            
241 ANDRADE, op. cit., p. 146-147. 
242 RUEDA MARTÍN, La teoría de la…, op. cit., p. 511. A autora assinala que “el sujeto debe actuar con 

una determinada finalidad en dirección a la realización de la función para la que está dispuesto ese bien 

jurídico”. 
243 SILVEIRA, Fundamentos da..., op. cit., p. 365. 
244 ESER, Deporte y justicia…, op. cit., p. 54; RIBEIRO DE FARIA, op. cit., p. 503. Adverte a autora: “O 

grande desafio que se deixa colocar a este propósito é o de saber como há-de funcionar a adequação social de 

tal modo que não se possa falar de uma socialização excessiva dos interesses individuais, de uma 

funcionalização do direito penal convertido em instrumento ao serviço das estruturas e da dinâmica social e 

capaz de reduzir o indivíduo a mera peça de uma engrenagem, tornando-se um leal servidor da vontade da 

maioria. Este desafio é, sem dúvida, um desafio de equilíbrio. Se, por um lado, não se pretende defender um 

grau de generalização normativa susceptível de transformar a adequação social numa cláusula alheia às 

circunstâncias do caso concreto, deixando-se legitimar o seu funcionamento em nome da mera desejabilidade 

social do fenómeno desportivo, também não se poderá impôr uma visão reticente de qualquer ideia de 

sobreposição do interesse geral ao individual, mais a mais onde se reconhece expressamente que as soluções 

fundadas no consentimento individual e na autonomia da pessoa se mostram insusceptíveis de permitir o 

adequado enquadramento jurídico-penal da actividade desportiva”. 
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Primeiramente, impende salientar que as lesões decorrentes de modalidades 

desportivas escusas, ou seja, não aceitas ou não reconhecidas, não podem ser acobertadas 

pela teoria da adequação social, que pressupõe uma tolerância social ao esporte avaliado
245

. 

Da mesma forma, as lesões que fogem ao “risco típico do desporto” ou à realidade 

da competição esportiva, bem como as que se circunscrevem à ofensa a árbitros ou 

espectadores, que sequer integram a relação competitiva no esporte, ou ainda, as condutas 

dos atletas não inseridas na partida, que provocam lesões no adversário, devem ser tidas 

como penalmente relevantes
246

. 

O mesmo vale quando o jogo estiver parado, não havendo motivo para o 

confronto entre os atletas. Isso ocorre, por exemplo, com o adversário que se encontra 

caído no chão, e o outro atleta lhe agride com um murro
247

. Nesses tipos de situações, a 

conduta é praticada fora do desenvolvimento regular do jogo e provoca um resultado lesivo 

a um bem jurídico penalmente tutelado, de forma que a teoria da adequação social não 

pode ser empregada para afastar a caracterização do tipo
248

. 

Excluídas tais situações, correta é a linha argumentativa defendida por ESER, no 

sentido de que o comportamento do atleta que, embora causador de um resultado 

penalmente relevante, não viole as regras atinentes à respectiva modalidade desportiva, 

está amparado pela adequação social. Em outras palavras, pode-se considerar socialmente 

adequada toda conduta que observe as normas do jogo, ainda que provoque um resultado 

penalmente lesivo no contexto desportivo. 

Parece também ser essa posição de SILVEIRA, que, seguindo os ensinamentos de 

BETTIOL e MANTOVANI, pontua que as lesões desportivas, sem qualquer infração às 

regras previamente estabelecidas, levam a um afastamento do Direito Penal
249

. 

Esse entendimento, contudo, não é compartilhado em sua inteireza por RIBEIRO 

DE FARIA, quando sustenta que o valor os códigos normativos do esporte é puramente 

interpretativo de um sentido social mais amplo, que é o que corresponde ao sentido da 

                                                            
245 SILVEIRA, Fundamentos da..., op. cit., p. 365. 
246 ANDRADE, op. cit., p. 159-160. 
247 Idem, ibidem, p. 160. 
248 ESER, Deporte y justicia…, op. cit., p. 57-58. 
249 SILVEIRA, Fundamentos da..., op. cit., p. 361-362. O autor menciona: “A dúvida posta por boa parte da 

doutrina versa sobre o fato de se poder ou não entender que um ato desportivo, possuindo regramento 

próprio, enquadrar-se-ia em esfera de tutela específica; isso significa que, tendo regras específicas, estas de 

mostrariam como marco do permitido e do proibido dentro do âmbito desportivo. Ainda que com objeções na 

doutrina, parece certo que determinadas situações previamente regulamentadas e aceitas socialmente acabam 

por se encontrar fora da zona de aplicação penal”. Em uma nota de rodapé, o penalista concorda com 

BETTIOL e MANTOVANI, “ao afirmarem pela licitude da lesão provocada por ocasião de uma competição 

esportiva em que todas as regras do jogo tenham sido observadas”. 
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atuação do agente no caso concreto. Segundo a autora, a violação ou o cumprimento das 

regras pode não espelhar o sentido social da conduta, justamente porque as regras do jogo 

constituem apenas um ponto de passagem à valoração do comportamento do agente. Em 

sua visão, para avaliar a adequação social da conduta no âmbito desportivo, é necessário 

levar em conta pontos de vista mais gerais, como o contexto espaço-temporal onde a lesão 

tem lugar – permitindo a valoração social da ação dentro da dinâmica do jogo – e os 

momentos subjetivos, como o dolo do agente, possibilitando ao juiz ter como ilícitas 

formas de conduta excessivas, embora em consonância com as regras do jogo, e impedir 

que a infração às normas desportivas dentro do espírito do jogo seja rotulada como 

penalmente relevante
250

. 

Não há como concordar com parte do posicionamento da autora, na medida em 

que as regras desportivas têm por objetivo a concretização de um dever de cuidado geral; 

dessa forma, seria no mínimo contraditório considerar como socialmente inadequado o 

comportamento do atleta em conformidade com tais normas, sabendo-se, de antemão, que 

elas contam com a aprovação geral concretizada nos códigos normativos que regem as 

modalidades desportivas
251

. 

Aliás, tal consideração poderia levar a situações absurdas, como a 

responsabilização criminal de um atleta de boxe que desfere um soco violento em seu 

oponente com o intuito de que ele se lesione gravemente e não consiga prosseguir na luta, 

embora seja tal comportamento condizente com as regras do jogo. Não há que se perquirir 

sobre o dolo de ferir o adversário, porque, em uma avaliação pré-típica, a conduta do 

desportista é positivamente valorada no meio social
252

. E, se não há motivos para que o 

competidor seja punido pelas normas da modalidade que disputa, por consequência não se 

justifica uma eventual imposição de sanção criminal pelo Estado, sob o argumento de que 

o comportamento é socialmente inadequado. 

Questão mais delicada, contudo, envolve as situações em que não há observância 

às regras do jogo. 

De acordo com MAURACH e ZIPF, é possível a incidência da adequação social 

mesmo em caso de infrações leves às regras desportivas, gerando lesões corporais no 

oponente
253

. 

                                                            
250 RIBEIRO DE FARIA, op. cit., p. 512-516. 
251 ESER, Deporte y justicia…, op. cit., p. 58. 
252 SILVEIRA, Fundamentos da..., op. cit., p. 365. 
253 ZIPF, Heinz; MAURACH, Reinhart. Derecho Penal: Parte general 1. Traducción de Jorge Bofill Genzsch 

y Enrique Aimone Gobson. Buenos Aires: Astrea, 1994, p. 282. De acordo com os autores, “En la práctica, 
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Também parece ser esse o entendimento de BEM, ao defender a incidência da 

adequação social quando a conduta se dirija finalisticamente ao agir socialmente adequado, 

embora haja pequena negligência na observância das regras. Isso porque, ao se ponderar 

simultaneamente a valoração social e a valoração do código normativo desportivo, acaba 

prevalecendo o interesse social associado à prática da modalidade
254

.  

Contudo, para que essa análise seja feita de forma mais precisa, propõe-se a 

divisão das diversas modalidades desportivas em três categorias: (i) esportes sem 

violência; (ii) esportes com violência eventual; (iii) esportes com violência necessária. 

 

2.5.2.1 Esportes sem violência 

 

Nesse ponto, está-se a tratar daquelas modalidades esportivas em que a violência 

corporal não se justifica, porque não existe contato físico entre os jogadores. É o caso, por 

exemplo, da corrida de ciclismo, do tênis, do esqui, da natação, etc. Na classificação de 

ANDRADE, são os desportos praticados “lado a lado”
255

. 

A questão aqui não demanda maiores problemas, especialmente porque, se houver 

algum atentado à integridade física do desportista, causado por outro atleta, deve haver a 

responsabilização criminal do autor da ofensa. Nem se cogite invocar a adequação social 

para afastar a conduta do Direito Penal, visto que tais modalidades não constituem 

“instâncias particulares de legitimação das lesões daqueles bens jurídicos”
256

. 

Para exemplificar, o tenista que, revoltado por estar perdendo o jogo, acerta 

intencionalmente uma “raquetada” na cabeça do seu oponente, deve responder 

criminalmente pelas lesões corporais que causar, pois não se pode afirmar que a sociedade 

tolera e aceita prática manifestamente ofensivas a bens jurídicos, quando não for ínsita ao 

esporte, nem fizer parte do desenvolvimento regular do jogo. 

                                                                                                                                                                                    
muchas disciplinas deportivas deberían desaparecer si se quisiera perseguir penalmente cada infracción 

levemente culposa de las reglas que lleve a una lesión del adversario. De este modo, en relación con las 

prácticas deportivas, el límite de la adecuación social debe considerar que, en una disciplina deportiva que 

se estime valiosa, son inevitables ciertas infracciones leves a las reglas y que, por lo mismo, éstas deben ser 

aceptadas, aun cuando en un caso particular ellas conduzcan a lesiones de otros participantes del juego. 

Este límite debe determinarse para cada disciplina en particular (BGH, op. cit., con relación al baloncesto) 

y con respecto a la práctica concreta (…)”. 
254 BEM, Direito Penal..., op. cit.., p. 308. 
255 ANDRADE, op. cit., p. 134. 
256 ANDRADE, op. cit., p. 135. 
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Eventualmente, quando se tratar de lesões corporais ínfimas, pode-se até invocar o 

princípio da insignificância para afastá-las do âmbito penal
257

, mas nunca a adequação 

social. Isso equivaleria a admitir a tolerância social quanto ao desrespeito às regras do jogo 

nas modalidades em que sequer há contato entre os competidores. 

 

2.5.2.2 Esportes com violência eventual 

 

Em algumas modalidades desportivas, classificadas por ANDRADE como “uns 

contra os outros com perigo de lesão”
258

, em virtude de frequente contato entre os 

adversários, é possível a produção de lesões corporais, embora não seja essa a regra da 

modalidade desportiva. Nessa categoria, situam-se, por exemplo, o futebol ou o 

basquete
259

. 

RUEDA MARTÍN bem destaca que, determinadas agressões a bens jurídicos 

dentro de uma partida, naturais ao desenvolvimento do próprio jogo, devem ser tidas como 

socialmente adequadas, ainda que haja infração às regras do esporte. Como exemplo, a 

autora se vale de uma partida de futebol, na qual um jogador desfere um chute em outro 

competidor da equipe contrária, com o objetivo de evitar a marcação de um gol. Ainda que 

essa violência corporal não tenha observado o dever objetivo de cuidado correspondente à 

atuação do jogador em campo, não há que se falar em intervenção penal do Estado, com 

fundamento na adequação social. Isso porque o esporte possui sanções próprias que atuam 

na dinâmica do jogo, por meio das quais o seu funcionamento normal e socialmente aceito 

é restabelecido. Afinal, o jogador que é vitima do chute pode continuar a partida de modo 

normal
260

. 

Em casos tais, os comportamentos ofensivos a bens jurídicos dignos da tutela 

penal são englobados pela teoria da adequação social, já que não existe um desvalor do 

resultado, tendo em vista que a agressão faz parte do desenvolvimento da atividade 

desportiva aceita e estimulada pela vida em sociedade. Também não há desvalor da ação, 

                                                            
257 ESER, Deporte y justicia…, op. cit., p. 58. 
258 ANDRADE, op. cit., p. 135. 
259 REIS, op. cit., p. 3. 
260 RUEDA MARTÍN, La teoría de la…, op. cit., p. 513. A penalista prossegue: “Entonces, el juego dispone 

de mecanismos para reconducir la situación a un cauce normal y el proprio contexto del juego absorbe el 

desvalor del hecho que no tiene ninguna trascendencia a ámbitos sociales fuera de la propia actividad 

deportiva”.  
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pois a mesma foi empreendida à realização de uma função socialmente valorada, para a 

qual o bem jurídico está à disposição
261

. 

O mesmo, entretanto, não ocorre com as lesões que fogem ao desenvolvimento 

normal do jogo, como, por exemplo, as que resultam na morte de um competidor. As 

condutas que geram tais resultados não podem ser compensadas pelas sanções próprias da 

modalidade esportiva, nem amparadas pela adequação social
262

, sob pena de se empregar a 

teoria como espécie de “salvo conduto” para práticas que provoquem agressões totalmente 

dissociadas do regular andamento da partida. Evidentemente, não há uma tolerância social 

quanto a tais comportamentos. 

 

2.5.2.3 Esportes com violência necessária 

 

Trata-se aqui de modalidades esportivas em que as lesões corporais são inerentes 

ao desenvolvimento regular do jogo. O atleta age imbuído do propósito de ferir o seu 

oponente, para que vença a partida; na classificação proposta por ANDRADE, constituem 

a categoria “atleta contra atleta”
263

. Um dos exemplos mais discutidos nessa categoria é o 

boxe, esporte perigoso, em que se autoriza um indivíduo a se colocar em perigo e a 

provocar lesões no adversário, pela simples razão de que isso faz parte do jogo
264

. 

Nesse tipo de esporte, a tolerabilidade social quanto às lesões provocadas durante 

a partida é, sem sombra de dúvidas, maior, justamente porque, em decorrência de uma 

ponderação de interesses em jogo, o ordenamento jurídico autoriza determinadas lesões 

como custo social e individual da atividade, estabelecendo um novo limite para o 

penalmente sancionável
265

. 

Isso ocorre, por exemplo, quando um lutador de boxe aplica um golpe em seu 

oponente, que, como consequência, fratura os ossos nasais, necessitando de um 

procedimento cirúrgico para a sua recuperação
266

. Pode-se argumentar que a aceitação 

                                                            
261 Idem, ibidem, p. 513-514. A autora conclui: “Como conclusión y en relación a las actividades deportivas 

podemos afirmar que el instituto de la adecuación social se determina socialmente en virtud de la utilidad 

social que, con carácter general, tiene esta actividad y a través de esta valoración que se plasma en la 

ponderación de intereses se trazan los límites de la acción socialmente adecuada”. 
262 Idem, p. 514. 
263 ANDRADE, op. cit., p. 134. 
264 PAREDES CASTAÑÓN, José Manuel. A responsabilidade penal do esportista: o exemplo do lutador de 

boxe. In: BEM, Leonardo Schmitt de; VICENTE MARTÍNEZ, Rosario de. Direito desportivo e conexões 

com o direito penal. São Paulo: Juruá, 2014, p. 432. 
265 Idem, ibidem, p. 435. 
266 Idem, p. 432. 
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social de tal conduta é maior, justamente porque tais lesões fazem parte do 

desenvolvimento normal do jogo, que não é só tolerado, mas também acompanhado por 

boa parte da sociedade
267

. 

Questão mais polêmica, nesse âmbito de análise, envolve o limite máximo de 

tolerabilidade social quanto ao grau das lesões provocadas. Afinal, de acordo com as lições 

de RIBEIRO DE FARIA, o que se pretende no combate pugilístico é “atingir fisicamente o 

adversário com os punhos fechados na parte lateral e anterior da testa, e o tronco acima da 

linha da cintura, correndo-se deste modo o risco de causar danos cerebrais irreversíveis, ou 

mesmo a morte, àquele que assim é atingido”
268

. 

Defende-se que, nesses tipos de esportes, até mesmo as lesões corporais graves e a 

morte devem ser consideradas socialmente adequadas, em uma avaliação pré-típica, se o 

atleta age em conformidade com as regras do jogo ou se pratica alguma infração leve
269

, 

até porque um golpe autorizado pelo código normativo ou integrante do desenvolvimento 

regular da partida não pode ser reprimido pela sociedade e, via de consequência, pelo 

Direito Penal. Afinal, nas palavras de RUEDA MARTÍN, 

 
en el boxeo aunque el boxeador actué con consciencia y voluntad de atentar 

contra la integridad física de su contrincante, no se dará el tipo de las lesiones 

dolosas de modo que el sentido social de la acción es golpear y lesionar, si bien 

es cierto que en el marco del desarrollo de una actividad deportiva270. 

 

Todavia, se houver intenso desrespeito às regras do jogo, gerando resultados 

especialmente gravosos e que fogem ao desenvolvimento regular da partida, não há como 

                                                            
267 BEM, Direito Penal..., op. cit.., p. 307. Argumenta o jurista: “Sabe-se que as lesões corporais decorrentes 

da atividade do boxe são necessárias para própria existência da modalidade. Num combate, as condutas dos 

participantes são produzidas de maneira consciente e voluntária e isso implica e exige, claramente, o 

envolvimento do corpo de cada atleta. Porém, cada lutador dirige finalisticamente sua direção ao objetivo da 

atividade desportiva, ou seja, eliminar a resistência física e psíquica de seu adversário para sagrar-se 

vitorioso. Este atuar é adequado para a ordem ética-social-normal da sociedade, mas não exemplar”. 
268 RIBEIRO DE FARIA, op. cit., p. 519. 
269 Em sentido contrário, RIBEIRO DE FARIA defende: “Mesmo sendo legalmente permitidos os combates 

de boxe, suscitando-se a dúvida acerca da compatibilidade de uma tal permissão com as disposições 

constitucionais que tutelam a inviolabilidade física individual e que caracterizam a actividade desportiva 

como actividade dirigida à promoção do bem estar da pessoal, dever-se-á entender, sob o ponto de vista do 

direito penal, que as lesões aí causadas são típicas, uma vez que não dúvidas de que o sentido social da norma 

incriminadora corresponde ao sentido social da lesão causada, e sofrida, pelo jogador no ringue. Não se pode 

aceitar, pelas razões apontadas, que um juízo normativizado como o que a adequação social traduz possa 

valer desligado das valorações fundamentais do sistema em matéria de tutela de direitos fundamentais. A 

legislação que regula e que permite o combate de boxe constitui apenas uma permissão formal do risco (e do 

próprio resultado que se vem a concretizar), que se deixará deduzir de uma prática social tolerada, mas que 

não é legítima à luz de opções valorativas fundamentais do sistema social” (op. cit., p. 519). Com opinião 

semelhante, BEM sustenta: “o código normativo desportivo assume importância, mas não como critério 

isolado, sendo que o fundamental reside em saber se a direção da vontade em relação à atividade desportiva 

corresponde aos seus fins, porquanto desta forma é possível estabelecer se a conduta é ou não inadequada e, 

em consequência, irrelevante ou não para o direito penal” (Direito Penal..., op. cit.., p. 307-308). 
270 RUEDA MARTÍN, La teoría de la…, op. cit., p. 513. 
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defender a aplicação da teoria da adequação social, de modo que a intervenção penal do 

Estado se faz necessária. 

 

2.5.3 Breves considerações sobre a violência moral no esporte 

 

No contexto desportivo, não raras são as vezes em que os membros de uma 

torcida ou os próprios atletas fazem uso de palavrão ou gestos obscenos no decorrer da 

partida ou fora dela, agredindo o sentimento de autoestima e a honra dos rivais, árbitros, 

dirigentes, dentre outros personagens envolvidos no jogo
271

. 

O Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), em seus artigos 243-F
272

 e 

243-G
273

, prevê penas de multa e de suspensão àqueles que ofendem a honra de alguém, 

por fato diretamente relacionado ao desporto, ou praticam ato discriminatório em razão da 

raça, cor, sexo, idade, origem étnica e condição de pessoa idosa ou portadora de 

deficiência. 

                                                            
271 LOPES, João. Justiça desportiva: ofensa à honra. Boletim do Instituto de Ciências Penais, Belo Horizonte, 

v. 8, nº 107, p. jan./mar. 2011, p. 6-7. O autor ainda assinala que: “As torcidas organizadas, por sua vez, 

costumam entoar ‘jingles’ e coros constituídos exclusivamente de jargões chulos, expressões moralmente 

condenáveis, impondo qualidades negativas e adjetivos pejorativos a atletas, diretores ou árbitros. Com 

certeza que isso pode trazer constrangimento e dor moral ao alvo dessas provocações”. 
272 Art. 243-F. Ofender alguém em sua honra, por fato relacionado diretamente ao desporto. (Incluído pela 

Resolução CNE nº 29 de 2009). PENA: multa, de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais), e 

suspensão de uma a seis partidas, provas ou equivalentes, se praticada por atleta, mesmo se suplente, 

treinador, médico ou membro da comissão técnica, e suspensão pelo prazo de quinze a noventa dias, se 

praticada por qualquer outra pessoa natural submetida a este Código. (Incluído pela Resolução CNE nº 29 de 

2009). § 1º Se a ação for praticada por atleta, mesmo se suplente, treinador, médico ou membro da comissão 

técnica, contra árbitros, assistentes ou demais membros de equipe de arbitragem, a pena mínima será de 

suspensão por quatro partidas. (Incluído pela Resolução CNE nº 29 de 2009). § 2º Para todos os efeitos, o 

árbitro e seus auxiliares são considerados em função desde a escalação até o término do prazo fixado para a 

entrega dos documentos da competição na entidade. (Incluído pela Resolução CNE nº 29 de 2009). 
273 Art. 243-G. Praticar ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante, relacionado a preconceito em razão de 

origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência: (Incluído pela 

Resolução CNE nº 29 de 2009). PENA: suspensão de cinco a dez partidas, se praticada por atleta, mesmo se 

suplente, treinador, médico ou membro da comissão técnica, e suspensão pelo prazo de cento e vinte a 

trezentos e sessenta dias, se praticada por qualquer outra pessoa natural submetida a este Código, além de 

multa, de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais). (Incluído pela Resolução CNE nº 29 de 

2009). § 1º Caso a infração prevista neste artigo seja praticada simultaneamente por considerável número de 

pessoas vinculadas a uma mesma entidade de prática desportiva, esta também será punida com a perda do 

número de pontos atribuídos a uma vitória no regulamento da competição, independentemente do resultado 

da partida, prova ou equivalente, e, na reincidência, com a perda do dobro do número de pontos atribuídos a 

uma vitória no regulamento da competição, independentemente do resultado da partida, prova ou 

equivalente; caso não haja atribuição de pontos pelo regulamento da competição, a entidade de prática 

desportiva será excluída da competição, torneio ou equivalente. (Incluído pela Resolução CNE nº 29 de 

2009). § 2º A pena de multa prevista neste artigo poderá ser aplicada à entidade de prática desportiva cuja 

torcida praticar os atos discriminatórios nele tipificados, e os torcedores identificados ficarão proibidos de 

ingressar na respectiva praça esportiva pelo prazo mínimo de setecentos e vinte dias. (Incluído pela 

Resolução CNE nº 29 de 2009). § 3º Quando a infração for considerada de extrema gravidade, o órgão 

judicante poderá aplicar as penas dos incisos V, VII e XI do art. 170. (Incluído pela Resolução CNE nº 29 de 

2009). 
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Diante disso, há que se dar razão a BEM, quando defende que a proteção da honra 

dos agentes desportivos deve ser feita por meios extrapenais, através de sanções impostas 

pela Justiça Desportiva ou pela tutela cível, por meio da qual se pode pleitear uma 

obrigação de fazer e não fazer, ou até mesmo uma indenização por danos morais, não se 

justificando a intervenção penal
274

. 

E a melhor resposta dogmática para a não incidência do Direito Penal em tais 

casos reside justamente na adequação social, porque, em uma avaliação pré-típica, 

determinadas manifestações ofensivas à honra dos envolvidos em uma partida integram o 

desenvolvimento do jogo, principalmente em momentos de fervor ou angústia
275

. 

Nesse sentido, como bem sustenta LOPES: 

 
Não se discute que o palavreado de baixo calão pode ser comportamento 

característico do desabafo emocional e nem sempre o seu conteúdo oprime 

gravemente a pessoa a quem se destina, em face do eufemismo cultural que 

tolera a sua prática em inúmeros ambientes e ocasiões. Há que se admitir que 

pouquíssimas pessoas podem garantir que nunca se utilizaram de acidez verbal, 

em nenhuma hipótese, em nenhum lugar, em nenhuma condição. Certo é, ainda, 

que a agressão descrita deve ser relativizada, pelo seu potencial lesivo, de 

conformidade com o contexto em que é proferida. Indiscutível que se tolerável 

num estádio, é, entretanto, completamente abominável se feita durante a 

realização de um culto religioso, ou no exercício da atividade judicante, em 

sessão dos Tribunais Esportivos, entre outros locais onde se exija sobriedade e 

introspecção276. 

 

A questão, todavia, é saber qual o limite de tolerância social às ofensas morais 

praticadas no contexto desportivo. Isso porque os gestos discriminatórios ou imorais e os 

palavrões podem ser classificados dentro de uma escala intersubjetiva de gravidade, 

iniciando-se dentro ou fora dos campos e estádios e consumando-se em exaltações e 

dizeres corriqueiros no desporto
277

, mas que muitas vezes transbordam o limite do 

aceitável. 

                                                            
274 BEM, Direito Penal..., op. cit.., p. 51-53. O autor salienta que “a existência da Justiça desportiva encontra 

respaldo no art. 217 da Constituição Federal e possui previsão legal, no âmbito nacional, na Lei n. 9.615/98, 

denominada Lei Geral sobre o Desporto. Trata-se de instituição administrativa encarregada de solver as 

questões relativas à disciplina e aos torneios desportivos, sendo o Código Brasileiro de Justiça Desportiva o 

documento maior de respaldo às decisões proferidas para os casos de ofensas morais praticadas por atletas 

profissionais. Da mesma forma, a Carta Federal também contempla o direito à reparação do dano moral, no 

seu art. 5º, V e X, e o Código Civil, no art. 186, garante o ressarcimento pelos abalos causados na esfera 

moral de qualquer pessoa”. 
275 Por essa razão, muito apropriada a observação de RIBEIRO DE FARIA, no sentido de que “o tipo contém 

uma materialidade que lhe é própria, e que, embora partilhada com a justificação da conduta, serve aí, ao 

nível da tipicidade, uma função específica, então não se pode considerar que o tipo se preenche sem formular 

um juízo sobre a conformidade da conduta com o sentido que lhe é inerente” (op. cit., p. 533). Afinal, se em 

determinado contexto esportivo, a sociedade tolera a prática de ofensas morais a atletas, árbitros e dirigentes 

esportivos, não há que falar em aperfeiçoamento dos tipos penais que tutelam o bem jurídico “honra”. 
276 LOPES, op. cit., p. 7. 
277 Idem, ibidem, p. 7. 
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Embora seja o contexto de produção da ofensa moral quem irá ditar se se trata de 

um comportamento socialmente aceitável ou não, entende-se, por exemplo, que 

manifestações discriminatórias, formalmente subsumidas ao tipo penal de racismo (artigo 

20 da Lei nº 7.716/89
278

), nunca serão positivamente valoradas no meio social, até mesmo 

em virtude do âmbito da comunicação aberto do crime em questão
279

. 

Um exemplo dado por BEM ilustra essa hipótese. Em um episódio envolvendo 

times nacionais do campeonato gaúcho, um jogador, após ser expulso da partida, passou o 

dedo sobre o braço, em referência à diferença da sua cor (branca) para com a do atleta 

adversário (negra). Tem-se, nessa situação, um claro exemplo de racismo, já que, com o 

gesto, o jogador pretendeu mostrar a superioridade de sua cor branca em detrimento da do 

seu adversário, deixando de tratar de forma igualitária não apenas o oponente, mas todos os 

demais jogadores negros (comunicação aberta)
280

. 

Entende-se que esse tipo de situação não está abrangido pelo desenvolvimento 

regular da partida, pois conduta do atleta atingiu um número indeterminado de pessoas que 

compõem o grupo de negros, o que não pode ser tolerado no meio social, ainda que os 

ânimos estivessem exaltados no momento e que o comportamento tenha se dado no 

contexto desportivo. 

                                                            
278  Art. 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou 

procedência nacional. Pena: reclusão de um a três anos e multa. § 1º Fabricar, comercializar, distribuir ou 

veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada, 

para fins de divulgação do nazismo. Pena: reclusão de dois a cinco anos e multa. § 2º Se qualquer dos crimes 

previstos no caput é cometido por intermédio dos meios de comunicação social ou publicação de qualquer 

natureza: Pena: reclusão de dois a cinco anos e multa. § 3º No caso do parágrafo anterior, o juiz poderá 

determinar, ouvido o Ministério Público ou a pedido deste, ainda antes do inquérito policial, sob pena de 

desobediência: I - o recolhimento imediato ou a busca e apreensão dos exemplares do material respectivo; II - 

a cessação das respectivas transmissões radiofônicas, televisivas, eletrônicas ou da publicação por qualquer 

meio; III - a interdição das respectivas mensagens ou páginas de informação na rede mundial de 

computadores. § 4º Na hipótese do § 2º, constitui efeito da condenação, após o trânsito em julgado da 

decisão, a destruição do material apreendido. 
279 Ao traçar uma diferenciação entre a injúria racial e o crime de racismo, Maria Letícia Puglisi MUNHOZ e 

Juliana Ribeiro BRANDÃO apontam que “Majoritariamente se entende que o crime de discriminação racial 

previsto na Lei Caó ocorre frente a toda a coletividade, em razão da origem, raça ou cor da vítima, 

demonstrando que foi traçado perfil depreciador das pessoas que compõem determinado grupo. Já a injúria 

qualificada ocorre com intuito de ofender a honra subjetiva, procurando diminuir a vítima por meio de 

elementos referentes à cor ou raça. Em todos os casos, o dolo de ofender, diminuir e reproduzir a relação de 

superioridade e inferioridade entre o Branco e o Negro, seja ao indivíduo ou ao grupo, deve estar presente 

para que se enseje a condenação. Especialmente, a distinção entre os citados tipos penais reside no elemento 

subjetivo do tipo, de forma que o crime estará incurso na Lei Caó se a intenção for atingir número 

indeterminado de pessoas que compõem um grupo; e será considerado prática de injúria qualificada, se o 

objetivo for atingir o decoro íntimo de determinada pessoa, valendo-se de elementos relacionados à sua 

raça/etnia para intensificar a ofensa” (Nas entrelinhas da distinção dos crimes de injúria racial e racismo. 

Boletim IBCCRIM, São Paulo, v. 24, nº 285, ago. 2016, p. p. 17-18). Por isso, tem razão BEM ao destacar 

que a diferenciação ente um e outro deve ser feita mediante a análise do âmbito de comunicação em que a 

ofensa foi produzida. Se fechada, tratar-se-á de injúria; se aberta, de racismo (Direito Penal..., op. cit., p. 53). 
280 BEM, Direito Penal..., op. cit., p. 54. 
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Questão mais delicada envolve as injúrias raciais cometidas no decorrer de um 

jogo. SILVEIRA traz o emblemático exemplo ocorrido em 13 de abril de 2005. Durante 

uma partida de futebol entre as equipes São Paulo Futebol Clube e o Quilmes da 

Argentina, após dar uma “entrada” violenta no adversário, o jogador brasileiro conhecido 

como “Grafite” reclamou de ter sido ofendido por Leandro Desábato, com palavras 

pejorativas de natureza racial. Imediatamente após o fim da partida, este último jogador foi 

preso por agentes policiais, por comportamento racista
281

. 

Essa situação traz à tona o seguinte questionamento: poderia a injúria racial, 

praticada no contexto desportivo, ser considerada uma prática socialmente adequada? 

Note-se que aqui a questão é diversa do racismo. Neste, a ofensa é dirigida a uma 

coletividade de pessoas pertencentes à determinada raça, ao passo que, na injúria, atinge-se 

a honra subjetiva do indivíduo por meio de uma manifestação pejorativa em relação à sua 

cor. É por isso que BEM fala em um âmbito comunicacional fechado na injúria racial
282

. 

Na linha do que sustenta SILVEIRA, defende-se que as ofensas verbais podem se 

situar no espectro do socialmente aceitável, em termos pré-típicos. A troca de insultos 

durante o jogo, em que um dos interlocutores faz menção à raça do outro para denegri-lo, 

pode ser tida como tolerável, desde que não haja excessos, tampouco ofensas graves à 

dignidade da pessoa humana. É o caso, por exemplo, em que alguém diz que o outro é 

negro, em tom pejorativo. Conquanto possa externalizar a ideia de incivilidade ou 

grosseria, o comportamento se mostra socialmente adequado. De acordo com o autor, 

“trata-se de exemplo em que a quase confusão entre um mínimo de risco adere-se a uma 

ação adequada ao entorno social”
283

. 

Repise-se, no entanto, que, a partir do instante em que o âmbito comunicacional 

da ofensa se estende a uma coletividade de pessoas pertencentes à mesma raça, a conduta 

migra da esfera do socialmente aceitável para a do penalmente relevante. 

  

 

 

 

                                                            
281 SILVEIRA, Fundamentos da..., op. cit., p. 389. 
282 BEM, Direito Penal..., op. cit., p. 53. 
283 SILVEIRA, Fundamentos da..., op. cit., p. 390. 
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2.6 “Adequação social local”, “adequação social regional” e o 

multiculturalismo 

 

Ao discorrer sobre os aspectos controvertidos da adequação social, não se pode 

deixar de mencionar a temática do multiculturalismo como uma das aplicações pontuais da 

teoria no cenário contemporâneo. 

Como decorrência do mundo globalizado atual, não é difícil notar a presença de 

inúmeras realidades sociais dentro de um mesmo espaço amostral
284

. A expansão dos 

meios de comunicação, a ininterrupta divulgação de ideias e valores muitas vezes 

contraditórios e a facilidade com que se obtêm informações nos dias hoje são alguns dos 

fatores que contribuem para a existência de sociedades verdadeiramente plurais. 

Esse fato não passou despercebido pela comunidade internacional, tanto que a 

defesa do multiculturalismo encontra respaldo em diversos diplomas supranacionais. Por 

exemplo, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, em seu artigo 27, garante o 

direito de as minorias étnicas, religiosas ou linguísticas terem a sua própria vida cultural
285

. 

No artigo 22 da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, há previsão expressa 

de respeito à diversidade cultural
286

, consagrando o multiculturalismo como um verdadeiro 

direito fundamental da pessoa humana. 

Como observa TULLY, até mesmo o moderno constitucionalismo passou a tutelar 

a diversidade de manifestações políticas e culturais, ao invés da impor de uma 

uniformidade e regularidade de tratamento
287

. A propósito, a Constituição Federal de 1988 

                                                            
284 Idem, ibidem, p. 315. 
285 “Nos Estados em que haja minorias étnicas, religiosas ou lingüísticas, as pessoas pertencentes a essas 

minorias não poderão ser privadas do direito de ter, conjuntamente com outros membros de seu grupo, sua 

própria vida cultural, de professar e praticar sua própria religião e usar sua própria língua”. 
286 “A União respeita a diversidade cultural, religiosa e linguística”. 
287 TULLY, James. Strange multiplicity. Constitucionalism in an age of diversity. New York: Cambridge 

University Press, 1995, p. 183-184. Pondera o autor: “The survey of the composite language of contemporary 

constitutionalism suggests that the constitutions of contemporary societies are considerably different from 

the picture given by the modern theories and the three authoritative schools. Where the machinery of modern 

constitutionalism has not clear-cut the living cultural diversity, because the sovereign people have said 

enough and refused to submit, the resulting common ground is a multiplicity. These constitutions are based 

on the sovereignty of culturally diverse citizens here and now, not on abstract forgeries of culturally 

homogeneous individuals, communities or nations. The aspectival character of the constitutions is not 

grasped by a comprehensive representation, but by participation in a practical dialogue where limited and 

complementary stories are exchanged. Constitutional negotiations are not monologues in an imperial voice, 

but intercultural dialogues where the postimperial majesty of audi alteram partem always has her final say. 

These constitutions are not causal stages high above the ancient ones of early modern Europeans or 

Aboriginal peoples, but continuous with them. They preserve legal, political and cultural plurality rather 

than impose uniformity and regularity. There is not one national narrative that gives the partnership its 

unity, but a diversity of criss-crossing and contested narratives through which citizens participate in and 

identify with their association. Constitutions are not fixed and unchangeable agreements reached at some 
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adotou essa postura ao prever, em vários dispositivos, a proteção às mais distintas formas 

de manifestação cultural como um dos pilares do Estado Democrático de Direito
288

. 

Essa preocupação com a temática do multiculturalismo se justifica, pois, em 

sociedades contemporâneas e plurais, permeadas por múltiplos valores em um mesmo 

quadrante espaço-temporal, as ponderações do que se tem por correto ou incorreto, 

permitido ou reprovável, são muito fluidas, considerando que as mais variadas culturas, 

muitas vezes com ideais e propósitos conflitantes, convivem entre si
289

. O respeito e 

tolerância às diversas formas de manifestação cultural emergem como essenciais ao 

convívio social pacífico e harmônico
290

. 

Nesse contexto, vale salientar que, ao longo do tempo, os valores sociais sofreram 

inúmeras modificações. Isso tem especial relevância no âmbito penal, na medida em que o 

próprio fato criminoso passa a ser bastante relativo, sendo construído pela sociedade em 

diversas épocas históricas e em vários espaços
291

. Como exemplo, a prostituição, durante 

muito tempo, foi aceita e até incentivada por várias religiões
292

. O tráfico de drogas já foi 

                                                                                                                                                                                    
foundational moment, but chains of continual intercultural negotiations and agreements in accord with, and 

violation of the conventions of mutual recognition, continuity and consent. In sum, as the people remove 

modern constitutionalism from its imperial throne and put it in its proper place, what remains to be seen 

looks to me like the outlines of the black canoe in dawn's early light”. 
288 A título, exemplificativo, tem-se: “Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos 

culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das 

manifestações culturais. § 1º O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-

brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional”; “Art. 216. Constituem 

patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em 

conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da 

sociedade brasileira, nos quais se incluem: I - as formas de expressão; (...) IV - as obras, objetos, 

documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais”. 
289 SILVEIRA, Fundamentos da..., op. cit., p. 315. 
290 LEISTER, Margareth Anne; TREVISAM, Elisaide. A tolerância e os direitos humanos: aceitar o 

multiculturalismo e as diversidades para viver uma cultura democrática. Revista direitos humanos 

fundamentais, Osasco, v. 12, n. 1, jan./jul. 2012, p. 202 e ss; APPIAH, K. Anthony. Identity, authenticity, 

survival. Multicultural societies and social reproduction. In: TAYLOR, Charles (org.). Multiculturalism. 

Examining the politics of recognition. Princeton, New Jersey, 1994, p. 153; SILVEIRA, Fundamentos da..., 

op. cit., p. 328. O autor sustenta: “Dessa forma, em termos estritamente criminais, em que o exercício do 

poder sancionatório é previamente dado, um aspecto parece ser inegável: o que diz respeito sobre os limites 

de tolerância (de uma maioria em face de posicionamento minoritário-cultural) dados pela presença 

multicultural, principalmente tendo-se em conta o choque de culturas em termos de concessões de vida. Não 

se trata de uma pregação conservadora, mas de aceitar-se a genérica vigência global da lei, com limites 

hermenêuticos em casos excepcionais. Portanto, o multiculturalismo, com a defesa cultural dos povos, nada 

mais faz do que, em larga medida, garantir o culturalismo como forma de interpretação penal. Essa herança 

cultural não deve se postar em termos de restrição de direitos, mas de garantia de conservação ancestral dos 

indivíduos”. 
291 SILVEIRA, Fundamentos da..., op. cit., p. 318. 
292 SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Crimes sexuais: bases críticas para a reforma do direito penal sexual. 

São Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 323-325. Como esclarece o autor, no antigo Oriente, era muito comum a 

prostituição hospitaleira, caracterizada pela oferta de mulheres aos viajantes. Também na Babilônia, tinha-se 

por prática comum a prestação de favores sexuais das mulheres da casa, além do oferecimento do leito e da 

mesa. Ou ainda em Fenícia, havia a chamada prostituição religiosa, consistente na entrega das sacerdotizas 

aos forasteiros como forma de adoração às divindades. No Egito, a prostituição passa a ter aspectos de 
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permitido por muitos governos, como é o caso da Inglaterra, na guerra do ópio, ou dos 

Estados Unidos, na guerra do Vietnã
293

. Alguns países árabes, ainda hoje, permitem o 

casamento de um homem com diversas mulheres, enquanto que, no Brasil, tal prática seria 

caracterizada como crime de bigamia, com previsão expressa no artigo 235 do Código 

Penal. 

Por outro lado, parece inquestionável que os costumes devem ser compreendidos 

como expressão das necessidades sociais, de onde o direito retira as suas normas e com 

base nos quais se valoram determinados comportamentos como socialmente adequados. É 

bem verdade que a pluralidade de ordenamentos e a multiplicidade cultural, por vezes, 

dificultam a identificação de condutas concretas que, sob o ponto de vista social, devam ser 

toleradas pelo Estado
294

. 

Surge, nesse ponto, a dicotomia levantada por RIBEIRO DE FARIA entre a 

“adequação social local” e “adequação social geral” 
295

. 

A jurista traz, de um lado, a linha argumentativa defendida por FRANZMANN, 

para quem os usos sociais devem ser qualificados como comportamentos socialmente 

adequados, espelhando uma forma de “adequação social local”. Segundo o autor, a conduta 

enquanto socialmente adequada não se revela apenas como “normal”, mas como 

comportamento adequado à consciência ético-social historicamente desenvolvida de uma 

comunidade, o que possibilita uma não correspondência com a consciência ético-social que 

vale para a população em geral. De fato, a consciência de um grupo social específico não 

considera determinadas formas de condutas como lesões jurídico-penalmente relevantes a 

bens jurídicos; pelo contrário, os seus integrantes agem em conformidade com o que 

normalmente se associa aos usos sociais
296

. 

Por outro lado, há o posicionamento de SCHEYING, para quem a adequação 

social torna possível apenas uma decisão unitária sobre a licitude ou ilicitude de 

determinado comportamento, de modo que somente pode ser um conceito de natureza 

geral, e não local. Assim sendo, a teoria da adequação social não atende à diversidade, a 

não ser que esta se revele enquanto regra convincente de vida em comunidade. O 

                                                                                                                                                                                    
mercado, com a entrega corporal por motivos distintos do amoroso, mas sim como troca pecuniária. Em 

Roma, passa-se ao primeiro registro público da mercancia do sexo – de um lado, as meretrices, registradas, e 

de outro, as prostibulae, não registradas, sendo inclusive instituído imposto sobre o exercício de tal atividade. 

Nota-se, então, que nessa época a prostituição era uma prática recorrente e bem aceita pela sociedade, que 

não a associava a algo imoral e condenável. 
293 SILVEIRA, Fundamentos da..., op. cit., p. 318. 
294 RIBEIRO DE FARIA, op. cit., p. 797-798. 
295 Idem, ibidem, p. 816. 
296 Apud RIBEIRO DE FARIA, op. cit., p. 817. 
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“diferente”, portanto, para ser considerado socialmente adequado, deve ser tido como tal 

pela consciência jurídica geral; se os usos sociais apresentam divergências em relação a 

essa valoração comum, não há que se cogitar da teoria da adequação social para respaldá-

los, devendo-se encontrar outra forma de enquadramento à luz da norma penal
297

. 

Ao se posicionar sobre as duas correntes doutrinárias, RIBEIRO DE FARIA 

revela sua preferência pela segunda. De acordo com a autora, a adequação social das lesões 

sofridas deve ser feita com base em uma valoração ou consideração mais geral, pois a 

forma mais correta de enquadramento do problema passa pela possibilidade de qualificar 

todas as formas de comportamento como socialmente adequadas. Os usos, por constituírem 

expressão de representações populares incutidas há séculos na consciência popular, devem, 

assim, ser integrados ao ordenamento jurídico entendido na sua totalidade
298

. 

De fato, seria ideal que a ordem jurídica consagrasse os usos locais de uma forma 

mais geral, reconhecendo as particularidades culturais de determinados grupos no 

ordenamento como um todo. No entanto, especialmente no caso do Brasil, país de 

dimensões territoriais consideráveis, existem inúmeras manifestações culturais que, 

analisadas sob uma perspectiva global, seriam tidas como violadoras de princípios ou 

regras constitucionais, mas que, se consideradas à luz da consciência de um grupo social 

específico, poderiam ser consideradas lícitas
299

. 

É o caso, por exemplo, da “vaquejada”. Regulamentada pela Lei cearense nº 

15.299/2013, tal prática pode ser conceituada como uma “atividade recreativa-competitiva, 

com características de esporte, no qual dois vaqueiros tem o objetivo de alcançar e 

emparelhar o boi entre os cavalos, conduzi-lo até o local indicado, onde o animal deve ser 

derrubado”
300

. 

Conquanto se traduza em manifestação cultural comum em alguns estados da 

região Nordeste do Brasil, como o Rio Grande do Norte, Ceará, Alagoas, Paraíba e Bahia, 

a “vaquejada” nunca esteve imune a críticas, principalmente por parte de associações 

protetoras dos animais, que consideram tal atividade causadora de intenso sofrimento aos 

                                                            
297 Apud RIBEIRO DE FARIA, op. cit., p. 818. 
298 RIBEIRO DE FARIA, op. cit., p. 819-825. 
299 Como bem sustenta CORRÊA, “Há um hiato artificial entre a valoração jurídico penal e a valoração ético 

social, espaço este a ser questionado pelo intérprete na medida da consciência social, pelos valores éticos 

daquela comunidade, o que evidentemente impede uma valoração uniforme num espaço considerado como o 

Brasil, de imensas distâncias e variadas culturas” (CORRÊA, Getúlio. O princípio da adequação social na 

estrutura jurídica do crime. Dissertação de Mestrado apresentada à Universidade Federal de Santa Catarina, 

1991, p. 55). 
300 Disponível no endereço eletrônico: <http://www.abvaq.com.br/arquivos/regulamento.pdf>. Acesso em 

15/05/2017. 

http://www.abvaq.com.br/arquivos/regulamento.pdf
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animais envolvidos, na medida em que são submetidos a agressões e estresse contínuos. 

Por outro lado, os seus defensores sustentam que a prática consiste em verdadeiro 

patrimônio cultural do povo nordestino, contando com mais de cem anos, além de 

representar uma modalidade esportiva geradora e emprego e renda para aquela região do 

país
301

. 

No bojo da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 4.983
302

, ajuizada pelo 

Procurador Geral da República, o Supremo Tribunal Federal decidiu em 2016, por maioria 

de 6 a 5, que a “vaquejada” não é compatível com a Constituição Federal. A Suprema 

Corte brasileira entendeu que, embora constitua manifestação de determinadas culturas 

existentes no país, a “vaquejada” deve ser confrontada com outros valores constitucionais, 

como a proteção ao meio ambiente – em especial, aos animais, o que a torna intolerável, 

por submeter os bovinos envolvidos a crueldade e maus tratos
303

. 

Reagindo a essa decisão do STF, o Congresso Nacional editou, no mês seguinte, a 

Lei nº 13.364/2016, consagrando a “vaquejada” como manifestação “de cultura nacional e 

de patrimônio cultural imaterial”
304

. 

                                                            
301 Acolhendo os argumentos dos defensores da lei cearense, o Ministro Edson Fachin consignou: “O 

presente caso precisa ser analisado sob um olhar que alcance a realidade advinda da população rural. É 

preciso despir-se de eventual visão unilateral de uma sociedade eminentemente urbana, com produção e 

acesso a outras manifestações culturais, produtos e serviços para se alargar ou olhar e alcançar essa outra 

realidade. Sendo a vaquejada manifestação cultural, como alias está na própria petição inicial, encontra 

proteção Constitucional expressa na cabeça do art. 215 e seu respectivo §1º, e não há, em nosso modo de ver, 

razão para se proibir o evento e a competição, que reproduzem e avaliam tecnicamente a atividade de captura 

própria de trabalho de vaqueiros e peões, desenvolvida na zona rural deste grande país. Ao contrário, tal 

atividade constitui-se modo de criar, fazer e viver da população sertaneja. Eu estou citando essa expressão 

criar, fazer e viver, que se encontram nos exatos termos do inciso II, do art. 216 da Constituição Federal”. 
302 STF, ADI 4983, Rel.  Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 06/10/2016. 
303 Conforme o voto do Ministro Relator, Marco Aurélio Mello: “Ante os dados empíricos evidenciados pelas 

pesquisas, tem-se como indiscutível o tratamento cruel dispensado às espécies animais envolvidas. O ato 

repentino e violento de tracionar o boi pelo rabo, assim como a verdadeira tortura prévia – inclusive por meio 

de estocadas de choques elétricos – à qual é submetido o animal, para que saia do estado de mansidão e 

dispare em fuga a fim de viabilizar a perseguição, consubstanciam atuação a implicar descompasso com o 

que preconizado no artigo 225, § 1º, inciso VII, da Carta da República. O argumento em defesa da 

constitucionalidade da norma, no sentido de a disciplina da prática permitir seja realizada sem ameaça à 

saúde dos animais, não subsiste. Tendo em vista a forma como desenvolvida, a intolerável crueldade com os 

bovinos mostra-se inerente à vaquejada. A atividade de perseguir animal que está em movimento, em alta 

velocidade, puxá-lo pelo rabo e derrubá-lo, sem os quais não mereceria o rótulo de vaquejada, configura 

maus-tratos. Inexiste a mínima possibilidade de o boi não sofrer violência física e mental quando submetido a 

esse tratamento. A par de questões morais relacionadas ao entretenimento às custas do sofrimento dos 

animais, bem mais sérias se comparadas às que envolvem experiências científicas e médicas, a crueldade 

intrínseca à vaquejada não permite a prevalência do valor cultural como resultado desejado pelo sistema de 

direitos fundamentais da Carta de 1988. O sentido da expressão “crueldade” constante da parte final do inciso 

VII do § 1º do artigo 225 do Diploma Maior alcança, sem sombra de dúvida, a tortura e os maus-tratos 

infringidos aos bovinos durante a prática impugnada, revelando-se intolerável, a mais não poder, a conduta 

humana autorizada pela norma estadual atacada. No âmbito de composição dos interesses fundamentais 

envolvidos neste processo, há de sobressair a pretensão de proteção ao meio ambiente”. 
304  “Art. 1o  Esta Lei eleva o Rodeio, a Vaquejada, bem como as respectivas expressões artístico-

culturais, à condição de manifestações da cultura nacional e de patrimônio cultural imaterial. Art. 2o  O 
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Não bastasse isso, a Constituição Federal foi alterada por meio da emenda 

constitucional nº 96/2017, passando a constar expressamente do artigo 225, §7º, a 

autorização de práticas desportivas que utilizem animais, contanto que se trate de 

manifestações culturais
305

.  

Esse exemplo e outros tantos
306

, trazem à tona uma série de questionamentos que 

remontam à controvertida questão do multiculturalismo como fator influente na elaboração 

e aplicação das normas jurídicas. 

Vale indagar, então, o papel desempenhado pela adequação social frente à 

multiplicidade de culturas em um mesmo espaço, muitas vezes conflitantes entre si. 

Deve-se dar razão a SILVEIRA, quando salienta que a aplicabilidade da teoria da 

adequação social encontra limites na própria noção de dignidade da pessoa humana, em 

caráter individual. Determinadas manifestações culturais que violem direitos humanos 

fundamentais não podem ser toleradas ao argumento de que contam com a tolerância ou 

aprovação de um grupo de pessoas
307

. 

                                                                                                                                                                                    
Rodeio, a Vaquejada, bem como as respectivas expressões artístico-culturais, passam a ser considerados 

manifestações da cultura nacional” 
305 Art. 225. §7º Para fins do disposto na parte final do inciso VII do § 1º deste artigo, não se consideram 

cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme o § 1º 

do art. 215 desta Constituição Federal, registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio 

cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais 

envolvidos”. 
306 Citem-se: STF, RE 153531, Rel.  Min. Francisco Rezek, Rel. p/ Acórdão:  Min. Marco Aurélio, 2ª Turma, 

j. 03/06/1997. Consoante a ementa do julgado: “COSTUME - MANIFESTAÇÃO CULTURAL - 

ESTÍMULO - RAZOABILIDADE - PRESERVAÇÃO DA FAUNA E DA FLORA - ANIMAIS - 

CRUELDADE. A obrigação de o Estado garantir a todos o pleno exercício de direitos culturais, incentivando 

a valorização e a difusão das manifestações, não prescinde da observância da norma do inciso VII do artigo 

225 da Constituição Federal, no que veda prática que acabe por submeter os animais à crueldade. 

Procedimento discrepante da norma constitucional denominado "farra do boi"”; STF, ADI 1856, Rel.  Min. 

Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 26/05/2011. Segundo a decisão: “A promoção de briga de galos, além de 

caracterizar prática criminosa tipificada na legislação ambiental, configura conduta atentatória à Constituição 

da República, que veda a submissão de animais a atos de crueldade, cuja natureza perversa, à semelhança da 

“farra do boi” (RE 153.531/SC), não permite sejam eles qualificados como inocente manifestação cultural, de 

caráter meramente folclórico. Precedentes. A proteção jurídico-constitucional dispensada à fauna abrange 

tanto os animais silvestres quanto os domésticos ou domesticados, nesta classe incluídos os galos utilizados 

em rinhas, pois o texto da Lei Fundamental vedou, em cláusula genérica, qualquer forma de submissão de 

animais a atos de crueldade. Essa especial tutela, que tem por fundamento legitimador a autoridade da 

Constituição da República, é motivada pela necessidade de impedir a ocorrência de situações de risco que 

ameacem ou que façam periclitar todas as formas de vida, não só a do gênero humano, mas, também, a 

própria vida animal, cuja integridade restaria comprometida, não fora a vedação constitucional, por práticas 

aviltantes, perversas e violentas contra os seres irracionais, como os galos de briga (“gallus-gallus”)”. 
307 SILVEIRA, Fundamentos da..., op. cit., p. 336-339. Um exemplo fornecido pelo autor elucida muito bem 

essa questão: “Veja-se, v.g., o exemplo de algumas comunidades faveladas no Brasil em que a incidência de 

facções criminosas (até por assumirem o papel faltoso do Estado) acaba sendo bem-aceita pelo entorno local. 

Não seria de se dizer que o delinquente, em qualquer conduta sua, aja dentro daquele socialmente adequado. 

Ao proceder ao papel de policial-juiz executor de um indivíduo que esteja a prejudicar uma determinada 

comunidade, o membro da facção criminosa, ainda que esteja, eventualmente, atendendo às expectativas 

sociais daquela comunidade, está, em verdade, cometendo um crime. Nota-se que, ao criar uma dada 

tipificação, o legislador entende por determinada reprovabilidade de certas condutas. A adequação social 
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Segundo o autor, embora um “multiculturalismo crítico” que afaste preconceitos e 

busque o respeito absoluto de todos os pontos de vista seja uma vertente sedutora em 

termos sociológicos, o mesmo não se pode dizer no âmbito penal. Se fosse levada à risca a 

ideia de que não se pode comparar culturas, estar-se-ia criando uma “perigosa não fronteira 

para o Direito Penal e suas modalidades de interpretação”, mormente porque teria que se 

aceitar qualquer tipo de prática sob o escudo da adequação social. Como bem salienta o 

doutrinador, um mínimo de regulação é necessário, sob pena de se criar uma verdadeira 

anarquia no campo penal. É preciso, portanto, “aceitar uma compreensão universalista 

(ainda que alcunhada, em certa medida, de conservadora) do multiculturalismo em termos 

penais, para, com certas bases fundamentais, permitir-se uma leitura do que poderia ser 

tido como socialmente adequado em face de um controle social mínimo”
308

. 

Para ilustrar essa ideia, tome-se o caso da mutilação genital feminina, prática 

recorrente em algumas culturas orientais. Através desse processo, realiza-se uma 

extirpação clitoriana de mulheres jovens, para que estas não venham a ter prazer sexual. 

Tal prática é antiga, sendo que há uma estimativa de que, aproximadamente, 135 milhões 

de mulheres no mundo foram mutiladas, enquanto que, a cada ano, dois milhões de 

meninas entre quatro e oito anos de idade passam por esse processo
309

. Os cortes nos 

órgãos genitais femininos normalmente são realizados sem qualquer tipo de anestesia e 

com recurso a objetos cortantes, como vidros, facas, navalhas ou lâminas. O procedimento 

costuma ser realizado por pessoa respeitada na comunidade, com um forte poder 

simbólico
310

. 

Esse costume é tão arraigado em certas culturas, que os indivíduos integrantes 

dessas comunidades não conseguem conceber uma mulher que não tenha realizado a 

mutilação, haja vista que uma menina não é considerada adulta se não passa pelo 

processo
311

. Trata-se de verdadeira identidade cultural. 

Evidentemente, para certas culturas ocidentais, essa prática poderia ser 

considerada um meio de tortura e subjugação da mulher, mas a questão que se posta é: em 

                                                                                                                                                                                    
somente pode, em caráter interpretativo restritivo pontuado, esclarecer que determinadas condutas, ainda que 

formalmente enquadradas dentro do espectro típico, não se mostrem como criminosas dada à aceitabilidade 

focada desde um ponto de vista social”. 
308 Idem, ibidem, p. 327. 
309 ROTHBARTH, Guilherme Schmalz. A ocidentalização dos direitos humanos: a proibição da prática da 

mutilação genital feminina. Revista direitos humanos fundamentais, Osasco, v. 14, n. 1, jan./jun. 2014, p. 

188. 
310 LEITÃO, Helena Martins. A mutilação genital feminina à luz do Direito Penal português: da necessidade 

de alteração do seu regime legal. Revista do Ministério Público de Lisboa, Lisboa, v. 34, n. 136, out./dez. 

2013, p. 100. 
311 ROTHBARTH, op. cit., p. 189. 
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nome do multiculturalismo, a mutilação genital feminina deve ser aceita como 

manifestação corriqueira e justificável em determinadas sociedades, ou se exige a 

intervenção criminal do Estado como forma de coibi-la? A segunda opção é, sem dúvidas, 

a melhor. 

Não se prega aqui a defesa de um universalismo absoluto dos direitos humanos, 

mas há que se ter em conta que determinados comportamentos violam sobremaneira a 

dignidade da pessoa humana e que, portanto, devem ser punidos
312

. O multiculturalismo 

não pode ser invocado com o pretexto de excluir a repressão estatal sobre condutas que 

atentem contra direitos fundamentais, sob pena de se tolerar manifestações excessivamente 

abusivas, elevando determinada cultura a um padrão universal, capaz e subjugar as outras. 

O direito à manifestação cultural não é absoluto, assim como também os direitos humanos 

não o são. Todavia, deve ser garantido ao indivíduo a sua liberdade de escolha, mesmo 

porque a liberdade cultural implica o direito não só de manter sua cultura, quanto de 

revisar suas próprias tradições e, inclusive, romper com elas
313

. 

Nessa esteira, é inegável que a extirpação clitoriana forçada pode causar às 

mulheres diversos problemas, como dores, complicações puerperais, infertilidade, 

hemorragias, dificuldades no ciclo menstrual
314

, prática que jamais poderia ser considerada 

socialmente adequada, a fim de ser excluída do âmbito penal. Não sem razão, LEITÃO 

sustenta que a mutilação genital feminina constitui verdadeira discriminação de gênero, 

oriunda da antiga desigualdade entre homens e mulheres, impedindo que estas usufruam 

integralmente de seus direitos ao próprio corpo e à sexualidade
315

. 

Pelo exposto nesse tópico, conclui-se que é perfeitamente possível falar em 

adequação social em uma sociedade plural. Embora se busque o respeito às diversas 

                                                            
312 Idem, ibidem, p. 187. Nesse sentido, o autor defende que “assegurar direitos mínimos universais, que são 

os direitos humanos, é garantir que todos os povos terão liberdade moral (dignidade), capacitando os 

indivíduos a realizarem seus planos de vida com liberdade e consciência. Acredita-se ser possível pelo menos 

uma regra básica como ponto de partida para o diálogo entre culturas: a de não lesar outros povos. 

Universalizar um direito tem uma dimensão muito áspera na sociedade internacional, o que possibilita retirar 

um pouco do peso dessa expressão com a universalização de um valor, que é o respeito à dignidade da pessoa 

humana, como ocorre em quase todas as religiões do mundo. Como consequência, pode-se permitir que as 

mais variadas tradições culturais apresentem-se com toda a integridade e liberdade”. 
313 HERRERA MORENO, Myriam. Multiculturalismo y tutela penal: a propósito de la problemática sobre la 

mutilación genital femenina. Revista de derecho penal y procesal penal, Buenos Aires, n. 6, jun. 2006, p. 

1054. 
314 SILVEIRA, Fundamentos da..., op. cit., p. 341. 
315 LEITÃO, op. cit., p. 100. Também parece ser esse o entendimento de Myriam Herrera MORENO, ao 

sustentar que “La mutilación genital femenina es una manifestación de las violaciones de derechos humanos 

basadas en el género, que pretenden controlar la sexualidad de la mujer y mermar su autonomía” (op. cit., 

p. 1045). 
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manifestações culturais, não se pode deixar de tomar a dignidade da pessoa humana como 

importante baliza na caracterização de comportamentos socialmente adequados. 

 

2.7 Críticas à adequação social 

 

Pelo que se viu até aqui, há que se notar que a aplicação da adequação social no 

âmbito penal encontra certa resistência por parte da doutrina. As críticas tecidas, em sua 

maior parte, dizem respeito à generalidade e imprecisão da teoria, bem como a violação à 

segurança jurídica e ao princípio da legalidade, o que impediria o seu emprego como 

ferramenta de interpretação dos tipos penais. Serão aqui expostas algumas dessas objeções, 

para que, ao fim, sejam analisadas. 

 

2.7.1 A desnecessidade, generalidade e imprecisão da teoria 

 

As críticas doutrinárias quanto ao emprego da teoria da adequação social no 

âmbito penal circunscrevem-se fundamentalmente à sua desnecessidade, generalidade e 

imprecisão, havendo outras ferramentas à disposição do intérprete que melhor 

solucionariam os casos concretos. 

É, por exemplo, esse o entendimento de HIRSCH.  O autor relega a adequação 

social a um segundo plano, afirmando que os casos fornecidos por WELZEL de aplicação 

da teoria podem perfeitamente ser resolvidos pelo Direito Positivo. Por exemplo, no 

tocante às limitações à liberdade de locomoção no tráfego moderno, falta um elemento do 

tipo de detenção ilegal, visto que o passageiro, quando ingressa no transporte coletivo, já 

possui a vontade de ali permanecer até que chegue ao seu destino
316

. 

O penalista adverte, ainda, que o conceito de adequação social é demasiadamente 

genérico para levar a resultados seguros. A questão de que um comportamento perigoso 

viola o cuidado necessário no tráfego depende de qual é a medida de cuidado que a vítima 

deve esperar na situação concreta do sujeito que realiza o comportamento gerador desse 

risco. Para responder a essa pergunta, na visão de HIRSCH, seria necessário levar em 

                                                            
316 HIRSCH, Adecuación social…, op. cit., p. 23-24. 
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consideração as circunstâncias do caso individual, para as quais um conceito tão genérico 

como o da adequação social não ajudaria
317

. 

Também ROXIN, em momento posterior, vem demonstrar certa resistência em 

aplicar a adequação social, em razão da amplitude e vagueza da teoria. Para justificar seu 

entendimento, ele expõe que algumas ações socialmente adequadas poderiam ser excluídas 

do âmbito do injusto por outras razões que não a adequação social. Por exemplo, os 

presentes entregues aos carteiros no final de ano, os jogos de azar com apostas 

insignificantes e as manifestações ofensivas sobre terceiros no círculo familiar mais íntimo 

são socialmente toleradas pela generalidade de indivíduos. Em tais situações, é possível 

sustentar que o tipo respectivo não se realiza, mas não pela aplicação da adequação social, 

e sim porque levando em consideração o bem jurídico protegido e as formas de agressão 

previstas pelo legislador em virtude das quais a figura delitiva é determinada, as ações 

mencionadas não estão por ele abarcadas. Assim sendo, os pequenos presentes entregues 

aos carteiros não põem em perigo a confiança pública depositada no funcionário; as 

apostas insignificantes não levam à exploração dos indivíduos através da incitação ao vício 

no jogo; as manifestações ofensivas no círculo familiar não abalam o respeito social da 

vítima
318

. 

Conclui ROXIN que a solução correta é obtida através de uma redução orientada 

teleologicamente em função do âmbito do tipo em questão; com sua ajuda, eliminam-se do 

tipo todas as formas de comportamento que não correspondem à figura delitiva. Este 

procedimento deve ser adotado com preferência à invocação indiferenciada da adequação 

social, pois previne do perigo de que se tomem decisões sem uma análise precisa do 

respectivo tipo questionado, segundo vagas representações ético-sociais, ou de que se 

declarem atípicas violações genericamente estendidas e, por isso mesmo, socialmente 

habituais
319

. 

Na mesma vertente, GRECO sustenta que a teoria da adequação social é 

excessivamente imprecisa, na medida em que ninguém sabe o que de fato é ou não é 

socialmente adequado. Em sua visão, o principal erro da teoria é não deixar claro se se 

trata de uma descrição ou de uma prescrição, ou seja, se ela deve ser entendida em seu 

sentido sociológico-descritivo (como aquilo que efetivamente é praticado na sociedade), ou 

ético-normativo (como o que se considera correto fazer em determinada comunidade). Se 

                                                            
317 Idem, ibidem, p. 32. 
318 ROXIN, Observaciones sobre la adecuación..., op. cit., p. 93. 
319 Idem, ibidem, p. 93-94. 
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fosse escolhido o primeiro sentido, haveria o problema de se acolher práticas 

absolutamente inaceitáveis; por outro lado, se o segundo sentido prevalecesse, o conteúdo 

da teoria seria vazio, devido à falta de parâmetro para se averiguar o que seja socialmente 

adequado em determinada sociedade
320

. 

Por isso, GRECO propõe um abandono da adequação social, sustentando que há, 

hoje em dia, teorias mais apropriadas, como a imputação objetiva e o princípio da 

insignificância
321

. 

As críticas à teoria também ganham a adesão de ZAFFARONI, para quem a 

adequação social não constitui um critério prático de avaliação de condutas típicas, uma 

vez que os casos podem ser resolvidos mediante o emprego de outros critérios 

interpretativos. O autor ilustra seu entendimento com alguns exemplos fornecidos por 

WELZEL: (a) o jurista alemão defende que não caracteriza uma ação típica de homicídio a 

conjunção carnal com uma mulher tuberculosa, com o intuito de produzir sua morte pelo 

agravamento da doença em razão de sua gravidez; nesse caso, segundo ZAFFARONI, a 

solução poderia ser encontrada no verbo do tipo, uma vez que somente serão típicas as 

lesões aos bens jurídicos quando se realizem do modo previsto no tipo; (b) da mesma 

forma, para WELZEL, não constitui uma ação típica de homicídio a conduta do sobrinho 

que instiga seu tio a usar meios de transporte, com a esperança de que ele morra em um 

acidente, de modo a herdar toda a sua fortuna; também nesse caso, haveria outro meio de 

resolver a questão, qual seja, a consideração de que a vítima consentiu em realizar a 

conduta que provocou sua morte, conhecendo todos os riscos inerentes à locomoção pelo 

meio de transporte; (c) igualmente, é pelo consentimento da vítima que poderia ser 

enfrentado o caso de privação de liberdade no transporte público, visto que o passageiro se 

submeteu às condições do contrato de transporte, dentre as quais se inclui a 

impossibilidade de descer em um ponto diverso das paradas obrigatórias
322

. 

ZAFFARONI usa esses exemplos para sustentar que a adequação social se 

caracteriza como um critério residual e subsidiário, somente podendo ser empregado 

depois das conhecidas regras de interpretação
323

. 

Sob outro viés, embora defenda ser perfeitamente viável o emprego da adequação 

social no universo jurídico-penal, PIERANGELI afirma que se trata de uma teoria pautada 

pela generalização e indeterminação. O penalista aponta que a adequação social estende 

                                                            
320 GRECO, Cumplicidade através..., op. cit., p. 23. 
321 Idem, ibidem, p. 23-24. 
322 ZAFFARONI, op. cit., p. 73-76 
323 Idem, ibidem, p 73-76. 
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uma ponte que permite a passagem do direito à ética social, ponte essa, na visão do autor, 

de dimensões bastante consideráveis
324

. 

Por tais razões, o autor entende que esse critério hermenêutico deve ser adotado 

de forma absolutamente residual. A relevância social de um comportamento, para ele, só 

pode ser considerada para efeito de se determinar a sua tipicidade se a própria ordem 

jurídica fizer remissão às normas sociais; caso ordenamento permaneça silente, as normas 

sociais só poderiam ser empregadas de forma residual
325

. 

Finalmente, BITENCOURT e MUÑOZ CONDE também assinalam que a 

adequação social não passa de um princípio inseguro e relativo, não podendo servir como 

excludente da tipicidade, tampouco como causa de justificação. Seria melhor recorrer aos 

conhecidos critérios de interpretação conhecidos, empregando-a apenas em última 

instância
326

. 

É evidente que, quando se fala em valores sociais, não se está a tratar de conceitos 

fixos, objetivos ou absolutos. A própria dinâmica social já revela que tais valores são 

cambiantes, podendo variar em comunidades e períodos históricos distintos. 

Todavia, tomando-se por base de que a teoria da adequação social pressupõe 

justamente a análise dos condicionantes históricos e culturais de uma comunidade, para 

que se possa extrair, de um ponto de vista extrassistêmico, o que se tem por socialmente 

aceitável
327

, não há qualquer vagueza ou imprecisão na teoria. O sistema penal não deve 

basear-se unicamente em critérios formais de interpretação, constituindo um ramo fechado 

a qualquer exigência do mundo ético-social. Como bem sustenta ROLDÁN BARBERO, a 

suposta “incerteza” não pode ser motivo para eliminar do sistema penal uma ferramenta 

hermenêutica que responde a uma concepção antiformalista do Direito
328

. 

No mesmo sentido, REALE JUNIOR ressalta que só é possível falar em ação 

socialmente adequada em um modelo arraigado de significação social, pleno de conteúdo 

valorativo e historicamente condicionado. Rompe-se com o mero formalismo, para que se 

                                                            
324 PIERANGELI, José Henrique. O consentimento do ofendido na teoria do delito. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 3ª ed., 2001, p. 43. 
325 Idem, ibidem, p. 44. 
326 BITENCOURT; MUÑOZ CONDE, op. cit., p. 163. 
327 Aliás, como pondera RIBEIRO DE FARIA, “(...) por mais asséptica que se queira a construção jurídica e 

a própria construção dos tipos legais de crime, não se pode perder de vista que, na sua elaboração, o 

legislador penal tomou como fundamento a realidade social, e é com base na mesma realidade social que 

deve ser pensada a acção tipicamente relevante” (op. cit., p. 33-34). 
328 ROLDÁN BARBERO, op cit., p. 192. 
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compreenda o crime como expressão de um desvalor tipificado e sentido pela sociedade, 

em dado momento histórico
329

. 

De igual modo, leciona CORRÊA que a adequação social rompe com as 

estruturas formalísticas de um Direito Penal puramente dogmático, individualizando a 

justiça e emprestando-lhe uma função dinamizadora, em atenção aos aspectos sociais e 

culturais
330

. 

Dentro dessa perspectiva, é tarefa da doutrina, do legislador e do juiz apreender os 

valores comunitários e internalizá-los no ordenamento jurídico
331

, de modo que o Direito 

esteja em consonância com os sentidos sociais. 

Como bem esclarece RIBEIRO DE FARIA, não há como negar que a ordem 

jurídica diverge, por vezes, dos valores de uma comunidade, o que significa que o 

legislador pode contrariar determinado sentido social. Dada a imposição constitucional de 

subsidiariedade e necessidade de intervenção do Direito Penal
332

, é evidente que não se 

pode admitir a responsabilização criminal daquele que agiu conforme os sentidos sociais 

vigentes. Daí a importância da adequação social como instrumento hermenêutico. 

Nas palavras de Ivan Luiz da SILVA: 

 
De fato, há algumas ações realizadas plenamente nos limites normais da ordem 

sociojurídica que provocam resultados lesivos aos bens jurídicos. Isso resulta em 

um importante problema para o direito penal, a saber: um comportamento 

praticado segundo uma concepção reconhecida positivamente pela ordem 

jurídica e que concomitantemente concretiza um tipo penal. Em tais situações a 

teoria da adequação social tem aplicabilidade para excluir do âmbito do injusto 

penal essas ações socialmente adequadas (admitidas), haja vista não serem 

idôneas para fundamentar o injusto penal e a imposição da pena criminal333. 

 

Isso significa, portanto, que cabe aos juristas estabelecer critérios, à luz da teoria 

welzeliana, que permitam a construção do direito respaldado pelos valores sociais. 

É nesse sentido que ROLDÁN BARBERO defende a imprescindibilidade da 

adequação social, considerando que as limitações da linguagem, em alguns momentos, 

tornam a descrição jurídico-formal divergente das normas sociais, além do que o Direito 

                                                            
329 REALE JUNIOR, Teoria do..., op. cit., p. 58. 
330 CORRÊA, op. cit., p. 49. 
331 Vai nesse sentido a posição de ANDREUCCI, ao sustentar que “cabe não só colaborar na gênese da 

norma, fornecendo o balizamento científico compatível com o seu campo de atividade, para o legislador, mas 

também buscar a atualização da norma, ajustando-a às novas demandas culturais, plasmando a sua 

interpretação no contacto com a vida que se renova e sugerindo sua reforma quando isso não se torna mais 

exequível” (op. cit., p. 70). 
332 RIBEIRO DE FARIA, op. cit., p. 596-597. 
333 SILVA, op. cit., p. 260. 
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Penal necessita de um instrumento que permita atualizar, por meio da interpretação, 

preceitos legais defasados
334

. 

Contudo, uma ressalva há que ser feita. Tal como SILVEIRA, não se está a 

defender aqui a ideia de “juízes legisladores”, como se o Poder Judiciário pudesse expulsar 

determinada norma do ordenamento jurídico por simples dessuetude, ao argumento de que 

a adequação social constitui medida de descriminalização de condutas e revogação de tipos 

penais. O que se pretende é que a teoria sirva como verdadeiro instrumento hermenêutico 

auxiliar do intérprete no momento de valorar condutas concretas
335

. 

É esse também o entendimento de SILVA. O autor aduz que a adequação social 

surge como uma ferramenta interpretativa para identificar o sentido e o alcance dos 

elementos do tipo penal, sejam os de caráter descritivo, sejam os normativos, que 

demandam uma valoração jurídica e cultural para a sua compreensão
336

. 

E uma das maiores contribuições da adequação social nos dias atuais pode ser 

verificada no campo econômico. A atuação em uma economia de mercado funda-se 

primordialmente na competição entre os agentes econômicos e na conquista de parte do 

mercado de bens e serviços. De fato, a essência do poder econômico se baseia justamente 

na independência da tomada de decisões nessa seara e na capacidade de influenciar o 

comportamento de outros competidores no mercado. A Constituição Federal veda o abuso 

na manifestação desse poder, tendo como propósito a eliminação da concorrência e o 

aumento arbitrário dos lucros (artigo 173, §4º)
337

. 

É por isso que, segundo COSTA, os crimes que se referem à liberdade de atuação 

no mercado, incluindo a concorrência, devem ser entendidos como verdadeiros delitos 

econômicos
338

. 

Nessa linha, inexiste abusividade na conduta do agente que, ao competir com 

outros concorrentes, obtenha lucro e tire vantagem de sua eficiência para conquistar uma 

posição destacada no mercado. O que o ordenamento jurídico-penal não tolera é o 

                                                            
334 ROLDÁN BARBERO, op. cit., p. 113-114. 
335 SILVEIRA, Fundamentos da..., op. cit., p. 239-240. 
336 SILVA, op. cit., p. 273. 
337 Idem, ibidem., p. 274. 
338 COSTA, Helena Regina Lobo da. Direito Penal Econômico e Direito Administrativo Sancionador: ne bis 

in idem como medida de política sancionadora integrada. Tese de Livre-Docência apresentada à Faculdade de 

Direito da Universidade de São Paulo, 2013, p. 66. É preciso ponderar, entretanto, que, para a autora, os 

crimes econômicos abarcam também aqueles que fazem referência aos elementos do sistema financeiro, à 

arrecadação tributária do Estado, aos elementos da política econômica do Estado, à relação com o 

consumidor e aos crimes ambientais. 
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exercício do poder econômico que ponha em risco o direito de se concorrer livremente no 

mercado
339

. 

Assim é que, na tutela penal antitruste, vedam-se práticas anticoncorrenciais que 

possam prejudicar as estruturas do sistema penal de livre mercado, buscando-se preservar o 

bem-estar social. Atribui-se ao tipo penal a função de indicar os comportamentos 

socialmente inadequados à convivência comunitária ordenada e pacífica, de modo que a 

afetação de bens jurídicos econômicos é tida como tolerável quando se mantém dentro dos 

limites de lesão e perigo essenciais ao regular funcionamento da ordem econômica
340

. 

Por conseguinte, o Direito Penal não proíbe a realização de qualquer 

comportamento que restrinja a concorrência, pois, do contrário, haveria uma verdadeira 

paralisação do sistema econômico concorrencial. Apenas as ações que ultrapassem os 

limites normais de concorrência no mercado devem corresponder a um ilícito penal, o que 

significa dizer que somente serão objeto de repressão penal as práticas anticoncorrenciais 

que transbordem os limites de sua adequação econômica à realidade social
341

. 

Sobre esse aspecto, SILVA leciona: 

 
As práticas restritivas da concorrência essenciais ao funcionamento do regular do 

mercado não são economicamente inadequadas ou desvaloradas 

economicamente, porque se inserem nos limites da normalidade da liberdade de 

atuação em um sistema de produção capitalista. Significa dizer que a 

anticompetitividade proveniente de uma atividade economicamente adequada 

não materializa um injusto penal econômico, ainda que a conduta 

anticoncorrencial se ajuste formalmente ao teor legal de um tipo penal antitruste. 

Isso porque a conduta economicamente adequada não concretiza o modelo de 

comportamento indicado no tipo penal antitruste. Por conseguinte, a restrição da 

concorrência em razão da eficiência econômica de um agente econômico e 

práticas anticompetitivas que produzem benefícios socioeconômicos para a 

ordem econômica não são alcançadas pelo âmbito de proibição dos tipos penais 

antitruste, porque não trazem prejuízos efetivos aos bens jurídicos econômicos. 

Na verdade, essas ações são condutas economicamente adequadas ao normal 

funcionamento do mercado em um sistema econômico capitalista. Não há, pois, 

como desconsiderar a relevância da adequação social no cenário jurídico-

penal342. 

 

                                                            
339 SILVA, op. cit., p. 274-275. 
340 Idem, ibidem, p. 275. 
341 SILVA, op. cit., p. 283. O autor aduz que: ‘Com efeito, a Economia é uma realidade em que toda conduta 

é realizada sob o signo da competição e animada pelo interesse de conquista do mercado, em detrimento dos 

demais competidores. Desta feita, a proibição de todo comportamento que produza a restrição da 

concorrência conduziria a um absoluto engessamento da imprescindível liberdade de iniciativa e ação, inata a 

um sistema de produção capitalista. Sob esse prisma, constata-se que a ação economicamente adequada não 

constitui uma ação penalmente desvalorada, pois sua anticompetitividade decorre da realização de uma 

finalidade valorada economicamente pela economia nacional. É por isso que não se devem reprimir as ações 

economicamente adequadas – isto é, em conformidade com os objetivos socioeconômicos da ordem 

econômica –, ainda que resultem em afetações aos bens jurídicos econômicos envolvidos em sua realização”. 
342 Idem, ibidem, p. 276. 
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A aludida “teoria da adequação econômica” baseia-se na construção welzeliana de 

adequação social para a delimitação das fronteiras do penalmente sancionável no campo 

econômico
343

. Trata-se de uma ferramenta hermenêutica que objetiva identificar o 

“significado econômico” de um comportamento concorrencial, excluindo do âmbito penal 

todas as ações que se realizem em conformidade com a liberdade de concorrer integrante 

de um sistema capitalista de produção
344

. 

Parte-se do pressuposto de que as condutas que se adaptam aos fins 

socioeconômicos de propiciar a todos uma existência digna, aliada ao desenvolvimento 

econômico nacional, não devem configurar um delito, em virtude de sua essencialidade ao 

bem-estar social do país. É a função econômica e o significado da ação que as tornam 

economicamente adequadas, na medida em que esses aspectos sejam positivos e 

necessários ao desenvolvimento normal da vida econômica nacional
345

. 

Para exemplificar, o artigo 4º, inciso I, da Lei nº 8.137/90 prevê como crime 

contra a ordem econômica “abusar do poder econômico, dominando o mercado ou 

eliminando, total ou parcialmente, a concorrência mediante qualquer forma de ajuste ou 

acordo de empresas”. 

Segundo SILVA, o Direito Penal não pune o exercício do poder econômico e a 

conquista de parcela do mercado por si só. À luz da teoria da adequação econômica, o tipo 

penal deve ser interpretado restritivamente, a fim de englobar apenas o exercício do poder 

no mercado de forma nociva à livre concorrência e em detrimento dos fins sociais da 

                                                            
343 SANTOS, Hugo Luz dos. O crime de branqueamento de capitais e o crime precedentes em Macau e em 

Portugal: concurso efectivo?. Adequação social e exclusão da tipicidade? Revista do Ministério Público de 

Lisboa, Lisboa, v. 36, nº 143, jul./set. 2015, p. 99-100. 
344 SILVA, op. cit., p. 277. Segundo o autor: “A essência da teoria da adequação econômica radica na ideia 

de que as condutas consideradas economicamente adequadas – em razão de sua essencialidade ao 

funcionamento dos processos econômicos, por sua eficiência econômica ou geração de benefícios 

econômicos – não devem constituir delitos porque não proibidas em face de sua normalidade e 

imprescindibilidade na ordem econômica. Assim, as ações, que representam o exercício do poder econômico, 

realizadas por completo dentro dos limites da normalidade da liberdade de atuação concorrencial de um 

sistema econômico capitalista são economicamente adequadas e não constituem delitos, mesmo que se 

subsumam à descrição de um tipo penal antitruste. A teoria da adequação econômica tem como premissa que 

o direito penal somente incrimina comportamentos que constituem exercício abusivo do poder econômico em 

razão de seu sentido economicamente desvalorado na ordem econômica estabelecida – isto é, 

comportamentos economicamente inadequados. Por outro lado, constata-se que há condutas, embora 

formalmente típicas, que não apresentam significado econômico para sua efetiva configuração como 

penalmente típica porque ―economicamente adequadas‖, porquanto se realizam dentro dos limites normais 

da liberdade de concorrer em uma economia de mercado, além de concretizarem os objetivos 

socioeconômicos da ordem econômica”. 
345 Idem, p. 278. O penalista ainda sustenta: “O critério de custo/benefício permite considerar uma conduta 

como economicamente adequada quando o significado e a função econômica da ação indicam que sua 

realização é positivamente valorada e necessária ao desenvolvimento da economia nacional, não obstante a 

afetação de bens jurídicos econômicos em meio a sua prática. Assim, sob o prisma desse critério de 

valoração, são economicamente adequadas as condutas concorrenciais realizadas com a) eficiência 

econômica ou aquelas que b) beneficiam o progresso e o desenvolvimento econômico nacional”. 



104 
 

ordem econômica nacional. Assim, faz-se necessário que o intérprete proceda a um juízo 

valorativo para a compreensão da abusividade na realidade econômica
346

. 

Diante de todas essas considerações, nota-se que a adequação social constitui 

verdadeiro instrumento hermenêutico autônomo, não podendo ser substituída por outras 

ferramentas interpretativas jurídico-penais
347

. 

 

2.7.2 Adequação social e o princípio da legalidade 

 

Especialmente no campo do Direito Penal, a tarefa de conciliar a dinamicidade do 

direito com o atendimento à certeza e à segurança jurídica assume um papel essencial e 

verdadeiramente dramático. Isto se justifica na medida em que o Direito Penal se encontra 

calcado no princípio da legalidade, de modo que a exigência de que o direito esteja 

vinculado à realidade do momento histórico em que é aplicado demanda a observância da 

reserva legal e da taxatividade
348

. 

Importante consignar que o princípio da legalidade surgiu com intuito de conter o 

arbítrio estatal em face dos métodos utilizados para a condenação e aplicação das penas 

durante a Idade Média
349

 e representa importante garantia ao destinatário da norma penal, 

na medida em que estatui que nenhum fato pode ser considerado crime e nenhuma pena 

criminal pode ser aplicada, sem que, antes, tenham sido instituídos por lei
350

. 

A máxima do nullum crimen, nulla poena sine lege significa, então, que a 

elaboração de normas incriminadoras e as suas respectivas sanções são matérias reservadas 

exclusivamente à lei, representando real limitação ao poder estatal de interferir na esfera 

das liberdades individuais
351

. O princípio desempenha, ainda, a importante tarefa de 

                                                            
346 Idem, p. 322-324. 
347 Idem, p. 271-272. Como bem ressalta o autor: “(...) a adequação social constitui-se como um meio de 

adaptar o método sociológico de interpretação no âmbito da teoria jurídica do crime, não havendo obstáculo à 

sua autonomia junto aos demais métodos hermenêuticos tradicionais no direito penal, mesmo em face do 

literal e do teleológico”. 
348 REALE JUNIOR, Instituições de..., op. cit., p. 78. 
349 GOMES, Mariângela Gama de Magalhães. Direito Penal e..., op. cit., p. 5-6.  A autora esclarece que, 

dentre os inúmeros fatores que serviam para orientar a decisão dos juízes, estavam não apenas o fato e suas 

circunstâncias objetivas de tempo e lugar, mas também a personalidade do réu (sexo, idade, status social, a 

relação com a vítima, etc) e as diversas formas de atenuação e agravação de pena, ou mesmo de extinção da 

punibilidade. 
350 BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das penas. Tradução de Paulo M. Oliveira. São Paulo: Edipro, 1ª ed., 

2003, p. 23. Essas ideias já foram muito bem expostas pelo autor, para o qual apenas as leis podem fixar as 

penas de cada crime e somente o legislador está autorizado a produzi-las. Isso se justifica como forma de 

limitar o direito de punir, de forma que todo exercício do poder que se afasta dessa base “é abuso e não 

justiça; é um poder de fato e não de direito; é uma usurpação e não mais um poder legítimo”. 
351 TOLEDO, op. cit., p. 21. 
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mostrar ao cidadão os limites do espaço livre de penalidade, de modo que ele possa, assim, 

orientar sua conduta
352

. 

Dessa importante norma, decorrem outros três subprincípios: a reserva legal, a 

taxatividade e a irretroatividade da lei penal. 

O primeiro deles, a reserva legal, expressamente mencionado no artigo 5º, inciso 

XXXIX, da Constituição Federal
353

, assegura a todos os cidadãos que as normas penais 

somente possam ser elaboradas pelo Poder Legislativo, observando-se as formalidades 

legais e procedimentais. A exigência de que os delitos estejam previstos em lei formal 

traduz verdadeira afirmação do princípio da soberania popular, intimamente vinculada aos 

princípios democráticos da separação de poderes e da primazia do Legislativo como porta-

voz da população. Já o segundo subprincípio, a taxatividade, consubstancia-se na exigência 

de que a norma penal seja clara, precisa, de fácil compreensão, justamente para que o seu 

destinatário possa saber previamente o conteúdo da incriminação. Protege-se, assim, o 

cidadão do arbítrio judiciário, pois, quanto maior for a delimitação e o grau de 

compreensão da norma, pouca discricionariedade haverá ao juiz no momento de aplicação 

do direito. E o terceiro subprincípio, a irretroatividade da lei penal, impõe a 

obrigatoriedade da existência de uma norma antes da prática do ilícito, admitindo-se a 

retroatividade de lei superveniente ao fato ilícito apenas se for mais benéfica ao agente. 

Também constitui garantia ao cidadão frente a possíveis abusos do Poder Legislativo, que 

poderia produzir uma lei posterior ao fato, criminalizando a conduta que antes era 

irrelevante para o Direito Penal
354

. 

Em um primeiro momento, até poderia ser possível afirmar que a aplicação da 

teoria da adequação social no âmbito penal ofende o princípio da legalidade, posto que se 

trata de um critério hermenêutico que permite a exclusão de determinadas condutas do 

injusto, ainda que formalmente tipificadas em lei
355

. Quando se faz uma leitura 

                                                            
352 MAURACH; ZIPF, op. cit., p. 157. 
353 “Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal”. 
354 GOMES, Direito Penal e Interpretação..., op. cit., p. 7 e ss. 
355 Sobre esse aspecto, adverte Mariângela Gama de Magalhães Gomes que “Uma vez que não constituem 

algo irremediavelmente petrificado, alheio ao resto do ordenamento jurídico, as regra de intervenção punitiva 

do Estado, ainda que em menor medida, também se submetem àquilo que ocorre no ordenamento jurídico 

como um todo, ou seja, devem ser abertas às fontes de fatores internos ou internacionais. Isso faz com que 

caiba ao jurista-intérprete uma contínua reinterpretação das normas vigentes, para verificar se o alcance da 

norma a ser aplicada abrange os novos casos emergentes e também as mudanças valorativas na sociedade. 

Frente a essa perspectiva, o princípio da legalidade penal poderia ser posto em xeque ao admitir que também 

a lei incriminadora, abstrata e geral, requer a intervenção do intérprete para que o seu sentido seja 

apreendido” (Direito Penal e Interpretação..., op. cit., p. 44). 
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exclusivamente positivista do Direito Penal, certamente a teoria da adequação social não 

teria espaço de incidência na tutela punitiva do Estado. 

Entretanto, essa conclusão passa a ser discutível quando se tem em mente que o 

princípio da legalidade serve como fundamento para a punição, mas não impede o 

afastamento de determinadas condutas da seara criminal. Como sustenta SILVEIRA, a 

crise vivenciada pelo Direito Penal na contemporaneidade leva a certa relativização de 

conceitos postos, comuns em um sistema fechado. Em suas palavras, “não se trata de 

defender a permeabilidade do princípio da legalidade, como baliza do que pode ou não ser 

incriminado, mas de permitir que a injustiça constatada no caso concreto não venha a se 

refletir como injustiça posta”
356

. 

Essa ideia leva à conclusão de que, em um Estado Democrático de Direito, em 

que se nota a busca incessante pela concretização da justiça, não deve ser tolerada a 

existência de uma lei manifestamente injusta, alheia às concepções e transformações 

sociais
357

. Aliás, considerando que o direito só faz sentido quando inserido nos valores de 

determinada sociedade, não se poderia esperar que o princípio da legalidade constituísse 

uma forma de determinação do tipo através de fórmulas matemáticas distantes da realidade 

social
358

. 

Nesse sentido, FIORE destaca que o princípio da legalidade pode e deve ser 

invocado para obstaculizar a indevida e arbitrária restrição à liberdade sem a existência de 

uma norma incriminadora, evitando, desse modo, que se alargue o âmbito de punição. 

Nesse contexto, a teoria da adequação social opera com precisão em função desse 

principio, tanto que a jurisprudência, ao valorar determinado comportamento, deve 

averiguar se ele se amolda ao tipo penal abstrato, limitando, assim, o intervento punitivo 

do Estado. Não se trata de criar uma nova lei, mas sim de reconstruir o verdadeiro 

conteúdo da incriminação com lastro na vida social
359

.  

Por essas razões, a teoria da adequação social não se revela enquanto mecanismo 

violador do princípio da legalidade; trata-se, pelo contrário, de um importante instrumento 

hermenêutico, à disposição do intérprete, que cumpre a tarefa de limitar a ingerência 

estatal indevida sobre a esfera de liberdade individual. Constitui, pois, uma garantia ao 

cidadão e à sociedade, complementar ao princípio da legalidade. 

 

                                                            
356 SILVEIRA, Fundamentos da..., op. cit., p. 246. 
357 Idem, p. 246. 
358 GOMES, Direito Penal e Interpretação..., op. cit., p. 49. 
359 FIORE, op. cit., 271-272. 



107 
 

2.7.3 Adequação social e segurança jurídica 

 

Ensina GOMES que o termo “segurança jurídica” possui duas acepções distintas. 

De um lado, pode ser concebido como uma exigência de regularidade funcional e estrutural 

do sistema jurídico mediante suas normas e instituições, de modo a assegurar aos cidadãos 

que o direito será aplicado sempre da mesma forma, sem diferenciações ou casuísmos. Sob 

outro viés, a segurança jurídica apresenta-se como certeza do direito, possibilitando que o 

destinatário da norma possa saber, de antemão, o que é permitido ou proibido pelo 

ordenamento jurídico. Dessa forma, os cidadãos podem programar sua atuação jurídica já 

prevendo as consequências daí advindas
360

. 

Nesse diapasão, grande parte das críticas quanto ao emprego da teoria da 

adequação social no âmbito penal, como já foi visto, diz respeito ao seu elevado grau de 

imprecisão e abstração, podendo, dessa forma, gerar uma grave situação de insegurança 

jurídica. Argumenta-se que a invocação de valores sociais no momento de se interpretar a 

norma jurídico-penal pode gerar situações desiguais na jurisprudência, violando-se, desse 

modo, a previsibilidade objetiva e subjetiva do direito. 

ESER, com razão, se opõe veementemente a esses fundamentos. O jurista expõe 

que certa resistência em aplicar a adequação social se deve, em parte, ao argumento de que 

a teoria, por ser imprecisa, não chega a resultados razoáveis sem se ater à ratio dos tipos 

penais. A solução encontrada se fundamenta, então, em uma “redução teleológica” da 

norma ou do bem jurídico tutelado e nos prejuízos a serem evitados. Entretanto, na sua 

concepção, para se calcular o grau relevante de perigo que determinada conduta representa 

ao bem jurídico, é necessário recorrer a critérios tomados do conceito de adequação social. 

Exemplificando: a proibição de entregar donativos a carteiros no fim de ano não ofende, de 

modo relevante, a confiança depositada pela população em geral no empregado. Como essa 

análise pode ser feita sem levar em consideração que a entrega desses pequenos presentes 

consistem em ações habituais, baseadas em um costume e socialmente aceitas? Somente 

tais critérios poderiam levar à conclusão de que os donativos entregues não são perigosos 

ao bem jurídico. A avaliação, portanto, depende de critérios interpretativos fornecidos pela 

teoria da adequação social, de modo que não se pode considerá-la um instrumento 

impreciso e inseguro na avaliação de condutas
361

. 

                                                            
360 GOMES, Direito Penal e Interpretação..., op. cit., p. 105. 
361 ESER, La adecuación social..., op. cit., p. 466-467. 
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Aliás, considerando que os textos legislativos não incorporam apenas um único 

significado normativo, até porque as palavras são dotadas de múltiplas significações, e 

levando-se em conta as constantes modificações nos valores da sociedade, o emprego da 

adequação social pelo intérprete da norma se mostra de importância ímpar. Isso porque a 

técnica empregada pelo legislador não é suficiente para solucionar todos os problemas que 

podem surgir na vida, sendo que apenas o magistrado, no momento de aplicar o direito às 

situações concretas, irá determinar o verdadeiro significado que a norma contém
362

. Não há 

como desconsiderar as ferramentas interpretativas à disposição do intérprete para avaliar o 

conteúdo dos tipos. 

E a adequação social se propõe, nessa linha, a fornecer subsídios à aplicação da 

norma de acordo com as concepções histórico-culturais vigentes. 

Por isso, SILVEIRA tem razão ao pontuar que, dentro da perspectiva finalista, a 

adequação social constitui verdadeira válvula de abertura de um sistema penal fechado, 

atribuindo maiores poderes aos juízes para além de meros “leitores da verdade ôntica”. Já 

na perspectiva funcionalista, em que pese a preferência pela teoria da imputação objetiva, 

não há como negar à adequação social o papel de afastar a incidência do tipo, com base em 

ocorrências apoiadas na configuração social. Dessa forma, o simples argumento de 

insegurança jurídica que a teoria proporciona deve ser afastado
363

. 

FIORE leciona, ainda, que apenas uma concepção extremamente legalista da 

certeza do direito pode considerar a adequação social como critério interpretativo que 

comprometa a segurança das regulamentações jurídicas. Não se pode identificar a certeza 

do direito com o monopólio da lei, visto que o ordenamento jurídico é amplo a ponto de 

abranger a equidade e a discricionariedade como valores de certeza e justiça. Outrossim, a 

decisão do juiz não se restringe à aplicação meramente literal do texto legal, abarcando 

também a sua compreensão a respeito da escolha feita pelo legislador
364

. 

Desse modo, a lei, na concepção do autor, apenas orienta o intérprete a respeito da 

medida da intervenção punitiva, mas os seus limites sempre estão atrelados às valorações 

ético-sociais que a ela pressupõem. Assim, a interpretação legal tem a importante 

incumbência de reportar o operador do direito aos princípios que movem todo o 

ordenamento jurídico. E critérios como o da adequação social se prestam a adequar o 

                                                            
362 GOMES, Direito Penal e Interpretação..., op. cit., p. 37. 
363 SILVEIRA, Fundamentos da..., op. cit., p. 171. 
364 FIORE, op. cit., p. 249 e ss. 
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preceito geral da lei aos valores da vida comunitária, função que comporta uma evidente 

realização da certeza do direito
365

. 

Nessa linha, não há dúvidas de que a adequação social reforça o ideal de certeza 

do direito, especialmente considerando que o juiz tem a importante incumbência de 

atualizar os tipos penais de acordo com as necessidades sociais. Cabe à jurisprudência 

reinterpretar o direito, fazendo com que ele permaneça em consonância com os valores 

sociais
366

. Daí a importância desse instrumento hermenêutico para a interligação entre os 

universos jurídico e social, permitindo um intercâmbio recíproco e indispensável. 

É por isso que VICO MAÑAS tem razão ao defender que uma teoria que “nada 

mais faz do que reproduzir no campo jurídico os valores vigentes na sociedade, tornando 

mais atual e compatível com a realidade o Direito Penal a ser aplicado no caso concreto”, 

não pode ser tida como insegura
367

. 

É preciso salientar, contudo, que não se propõe, nesse trabalho, uma invocação 

desmedida e sem critérios da teoria da adequação social para afastar da norma penal 

determinados comportamentos, ou excluir certas modalidades delitivas. Até mesmo em 

respeito ao princípio da legalidade e à segurança que deve existir nas relações jurídicas, a 

adequação social deve ser uma ferramenta auxiliar à disposição do intérprete
368

, devendo 

ser aplicada mediante critérios racionais objetivos na interpretação dos tipos penais
369

. 

E é a partir das construções dogmáticas expostas nessa parte do trabalho, aliadas à 

interpretação jurisprudencial que se verá a seguir, que esses critérios podem ser 

evidenciados. 

                                                            
365 Idem, ibidem, p. 252 e ss. 
366 GOMES, Direito Penal e Interpretação..., op. cit., p. 106-107. Nas palavras da autora: “Assim, no Estado 

de Direito, caracterizado por ser uma organização política e jurídica permeável às mudanças e às 

necessidades sociais e incompatível com um imobilismo normativo e institucional que se traduza numa 

estagnação do ordenamento jurídico, a segurança deixa de ser um princípio estático, para se tonar a garantia 

dinâmica que assegura aos cidadãos a adaptação do direito às exigências da evolução histórica da sociedade”. 
367 VICO MAÑAS, op. cit., p. 58. 
368 SILVEIRA, Fundamentos da..., op. cit., p. 353. 
369 Aliás, parece que é essa a preocupação de BITENCOURT e MUÑOZ CONDE, quando assinalam que a 

adequação social não deveria constituir uma causa de exclusão da tipicidade, mas deveria ser, sobretudo, um 

critério que permita uma interpretação restritiva dos tipos penais, que, redigidos com imensa amplitude, 

estendem de forma exagerada o âmbito de proibição. Concluem os autores: “Por ello, debe rechazarse el 

criterio de la adecuación social como causa de exclusión del tipo aunque mantenga toda su vigencia como 

criterio de interpretación y crítica del Derecho penal vigente” (op. cit., p. 122.). 
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3 INTERPRETAÇÃO JURISPRUDENCIAL DA TEORIA DA 

ADEQUAÇÃO SOCIAL: UMA ANÁLISE À LUZ DOS JULGADOS DO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 

 

3.1 Adequação social e jurisprudência: contornos iniciais 

 

Vistas as principais discussões doutrinárias atinentes à teoria da adequação social 

no atual cenário jurídico-penal, não restam dúvidas de que os elementos do tipo penal são 

portadores de um significado social, estando o legislador a eles vinculado no momento de 

selecionar os comportamentos desvaliosos e erigi-los à categoria de infração penal. 

Também não se questiona que os valores sociais são dinâmicos e podem se alterar no 

tempo. A própria afirmação de WELZEL, nos anos 1930, de que o homicídio de guerra 

consistia em uma ação atípica já evidencia que as concepções sociais são mutáveis, visto 

que no atual desenvolvimento cultural da humanidade, essa ação estaria, no máximo, 

justificada por uma excludente de ilicitude, desde que preenchidos os requisitos legais
370

. 

Desse modo, a vinculação a dados culturais representa uma imposição não apenas 

ao legislador, no momento de criar o direito, mas também aos juízes, no instante de aplicá-

lo. Desconsiderar o relevante papel da jurisprudência na construção do Direito Penal 

significaria “fechar os olhos” a uma realidade manifesta
371

, dentro da qual as decisões 

judiciais se prestam à relevante função de interpretar e remodelar as diversas figuras 

delitivas presentes no ordenamento jurídico
372

. Em outras palavras, a adequação social é 

                                                            
370 ROXIN, Finalismo: um balanço..., op. cit., p. 6; ROLDÁN BARBERO, op. cit., p. 55-56. Como 

contraponto à afirmação de que o homicídio de guerra seria um caso de adequação social, o autor assinala: 

En cuanto a la muerte del enemigo en la guerra como caso de adecuación social, tal pronunciamiento 

implica un estiramiento de la categoría para situaciones que, com arreglo a una elemental mentalidad 

pacifista, hay que reputar como anormales. No es congruente hablar de adecuación respecto a hechos que 

suponen una quiebra de la convivencia. La paz es lo normal. La guerra, y todo lo que acaece en su curso, lo 

anormal”. 
371 GOMES, Direito Penal e Interpretação..., op. cit., p. 65 e ss. A autora esclarece que “além de clarificar 

termos e restringir o alcance de expressões contidas na legislação, cumpre observar, também, o importante 

papel que a jurisprudência vem desenvolvendo no ordenamento jurídico-penal brasileiro no sentido de 

mantê-lo atrelado aos valores sociais de cada época (...) negar o efetivo valor de colaboração do Poder 

Judiciário na construção dos institutos da parte geral e dos tipos incriminadores, por sua vez, é não 

reconhecer que existem limitações intransponíveis ao legislador quando se trata de delimitar, taxativamente, 

os limites do ius puniendi. E a jurisprudência, portanto, ao lhe ser atribuído esse indispensável papel, adquire 

valor de norma jurídica e contribui significativamente para a orientação da coletividade acerca daquilo que é 

penalmente ilícito”.  
372 GOMES, Mariângela Gama de Magalhães Gomes. Notas sobre as súmulas vinculantes em matéria penal. 

Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, v. 18, nº 84, mai/jun. 2010, p. 79. Com muito acerto, 

esclarece a autora que “De forma diferente como almejavam os iluministas, a experiência tem mostrado ser 
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historicamente necessária “em situação de ‘esclerotização legislativa’, quando os velhos 

esquemas normativos são dificilmente adequáveis – só com os instrumentos exegéticos – à 

realidade sócio-cultural em radical transformação”
373

. 

Aliás, com toda a razão, salienta ROXIN que a vinculação a dados culturais 

significa uma limitação do arbítrio jurídico e legislativo. As mudanças radicais no âmbito 

da valoração de determinados comportamentos sexuais na Europa nos últimos 40 anos 

teriam, por exemplo, implicado interpretações restritivas dos tipos do Direito Penal sexual, 

se não tivessem levado o legislador, como foi o caso da Alemanha, à descriminalização de 

determinadas condutas
374

. 

De igual modo, RUEDA MARTÍN destaca que, em um primeiro nível, o 

legislador, no momento de tipificar uma conduta, se orienta por determinados critérios e 

pautas gerais de ponderação de interesses. Em um momento posterior, o juiz deverá 

comprovar se, no caso concreto, a ação pertence ou não à classe das que ficaram excluídas 

do tipo de modo absoluto, ou se aquele comportamento não será típico, pois a ação é 

socialmente útil de um modo geral, e não somente no caso concreto
375

. 

Parece ser esse também o entendimento de SILVEIRA, quando leciona que, se ao 

legislador é permitido excluir determinadas condutas por não se mostrarem dotadas de um 

desvalor, com base em um critério externo de interpretação, também cabe ao juiz, em 

termos hermenêuticos extrassistêmicos, afastar condutas não geradoras de um risco ou de 

um desvalor do resultado
376

. 

                                                                                                                                                                                    
inatingível a certeza do direito por meio da lei; do mesmo modo, a figura do juiz como ‘boca da lei, que, a 

partir da operação mecânica do silogismo na sua aplicação, alcançaria a justiça, livre de arbitrariedades, é 

tida atualmente como absolutamente inadequada. Ao contrário, prevalece hoje o entendimento de que a 

interpretação judicial da lei, ao invés de ser um empecilho à realização da justiça, caracteriza o instrumento 

pelo qual se torna possível alcançá-la. Entende-se, atualmente, que o intérprete é chamado a dar vida nova a 

um texto que por si mesmo é morto, mero símbolo do ato de vida de outra pessoa”. 
373 REIS, André Wagner Melgaço. O princípio da adequação social no direito penal. Revista de Estudos 

Criminais, Porto Alegre, v. 7, n. 27, out./dez. 2007, p. 220. 
374 ROXIN, Finalismo: um balanço..., op. cit., p. 6-7. O autor lança mão de outro exemplo: o homem 

primitivo, do qual WELZEL, em seu segundo período, desejou derivar toda a sua doutrina da ação final, 

definia como “homem” somente aqueles membros de seu próprio clã. Inimigos podiam ser tratados como 

selvagens, e até mesmo oferecidos como refeição. No entanto, quando os nazistas praticaram as maiores 

atrocidades da história recente – o assassinato dos judeus – não era mais possível, do ponto de vista cultural, 

contestar a condição humana das vítimas em uma perspectiva quase-legislativa, ou ainda não qualificar estes 

assassinatos como ações típicas de homicídio. Estes atos não puderam ser evitados porque o poder pode, 

muitas vezes, menosprezar o direito. Mesmo assim, estas ações continuaram a ser classificadas como 

homicídios de acordo com o direito vigente naquele momento, as quais, mesmo sem qualquer fundamento 

jurídico, foram executadas em segredo, provocando sua punibilidade, a qual foi imposta no período pós-

guerra, mesmo que insuficientemente. 
375 RUEDA MARTÍN, La teoría de la…, op. cit., p. 533. 
376 SILVEIRA, Fundamentos da..., op. cit., p. 202. 
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Por sua vez, ESER, concordando com a ideia sustentada por SCHAFFSTEIN, 

defende que a teoria da adequação social fornece ao juiz, no momento da decisão, pontos 

de referência seguros, consistentes, objetivos e conhecidos para a avaliação de condutas 

usuais, historicamente desenvolvidas e socialmente aprovadas
377

. 

Não há, portanto, como prescindir do emprego da adequação social na 

jurisprudência, mormente porque a teoria fornece elementos que permitem orientar o 

intérprete da norma na avaliação dos casos concretos
378

. Uma conduta tida como 

socialmente aceitável jamais poderia constituir um ilícito penal. E, se no momento de 

avaliação legislativa, um comportamento socialmente tolerado foi formalmente tipificado 

na norma penal, ele deve ser afastado do âmbito criminal pelo aplicador do direito, através 

do processo hermenêutico. 

É de se ter em mente que a adequação social constitui uma importante ferramenta 

que viabiliza a realização, nos tipos penais, de complementos ou ajustes surgidos ao longo 

do desenvolvimento social, com o fim de manter as normas em sintonia com a vida 

comunitária
379

. Como bem ressalta GOMES: 

 
A evolução claramente verificável no contexto social de determinada época, 

acompanhada das deficiências e insuficiências da lei, faz com que o juiz deixe de 

ser mero repetidor da norma para recriar aquilo que já foi superado pelo tempo. 

Isso não apenas torna segura a estabilidade social e estabelece a comunicação 

válida entre a comunidade e o próprio ordenamento jurídico, como também faz 

do juiz um dos fatores da evolução histórica380. 

 

Imprescindível, portanto, o papel da jurisprudência nesse aspecto
381

. 

                                                            
377 ESER, La adecuación social..., op. cit., p. 467. 
378 FIORI, op. cit., p. 240 e ss. Parece ser esse o entendimento do jurista ao lecionar que “l’interprete e il 

giudice sono perciò rinviati continuamente alle concezioni di valore che orientano il giudizio della comunità, 

e da cui nasce l’intero sistema della lege (...) l’idea constitutiva dell’adeguatezza social sta nel 

riconoscimento che il significato della fattispecie legale non può mai essere còlto senza riportarsi al 

significato che la condotta del soggeto assume nella realtà della vita sociale attiva, in un contesto di 

esperienza in cui esa si inserisce con una nota inalienabile di valore o di disvalore, che deve essere 

confrontada con il contenuto della norma nell’astratta previsione del reato”. 
379 SILVEIRA, Fundamentos da..., op. cit., p. 114-115. Nesse sentido também, leciona Mariângela Gama de 

Magalhães GOMES que “Dessa forma, o ato do magistrado que consiste na aplicação da norma ao caso 

concreto constitui, não apenas no âmbito penal, o momento em que, de fato, o direito é revelado. É somente 

por meio da atividade judicial, que se caracteriza pela inserção da lei escrita no contexto social em que será 

aplicada (e da consequente apreensão do valor que ela socialmente contém), que é possível compreender o 

sentido e o alcance da norma que, verdadeiramente, vai governar a ação” (Direito Penal e Interpretação..., 

op. cit., p. 38). 
380 GOMES, Direito Penal e Interpretação..., op. cit., p. 39. 
381 FEFERBAUM, Marina; PALMA, Juliana Bonacorsi; PINHEIRO, Victor Marcel. Meu trabalho precisa de 

jurisprudência? Como posso utilizá-la? In: FEFERBAUM, Marina; QUEIROZ, Rafael Mafei Rabelo 

(orgs.). Metodologia jurídica: um roteiro prático para trabalhos de conclusão de curso. São Paulo: Saraiva, 

2015, p. 141. Os autores bem explicam que “ao realizar uma pesquisa acadêmica de jurisprudência, busca-se 

identificar de qual modo um ou mais tribunais compreendem um instituto jurídico, revelando-se eventuais 
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3.2 Metodologia 

 

Como se pretende, nessa parte da dissertação, trabalhar com alguns julgados que 

apreciam a teoria da adequação social, é indispensável a adoção de uma metodologia de 

pesquisa para a colheita e análise dos dados. 

Nesse passo, importa consignar que a metodologia não se presta a ditar regras 

absolutas de como realizar um trabalho empírico, mas desempenha a importante função de 

“ajudar o analista a refletir para adaptar o mais possível seus métodos, as modalidades de 

amostragem e a natureza dos dados, ao objeto de sua pesquisa em vias de construção”
382

. 

É o que será feito a seguir. 

 

3.2.1 A teoria da adequação social na jurisprudência: inquietações e primeiras 

escolhas 

 

Antes de se apontar propriamente os métodos utilizados para a coleta dos 

acórdãos, cabe mencionar alguns julgados que evidenciam a importância do estudo da 

adequação social na jurisprudência. 

De início, no Recurso Especial nº 1.435.872, o Superior Tribunal de Justiça 

decidiu, por maioria de votos, condenar o recorrido pelo crime de casa de prostituição, 

previsto no artigo 229 do Código Penal
383

. E a principal discussão do julgamento envolveu 

justamente a aplicação da teoria da adequação social ao caso submetido à apreciação da 

Corte. 

Isso porque o Tribunal de Justiça de Minas Gerais havia cassado a decisão 

condenatória de primeira instância, ao argumento de que manter casa de prostituição, por 

conta própria ou de terceiro, não constitui uma conduta censurada pela sociedade, razão 

pela qual deveria ser aplicada a teoria da adequação social para absolver o réu. O 

Ministério Público, não se conformando com o julgamento, interpôs Recurso Especial. 

Em seu voto vencido, o Ministro Sebastião Reis Júnior acolheu a tese da 

adequação social para manter a absolvição do recorrido. O magistrado argumentou que, 

                                                                                                                                                                                    
posições consolidadas, divergências entre diferentes órgãos, incoerências nos julgamentos etc. Não se trata 

apenas de selecionar os casos considerados mais importantes que reforcem uma tese jurídica”.  
382 PIRES, Álvaro. Amostragem e pesquisa qualitativa: ensaio teórico e metodológico. A pesquisa 

qualitativa: enfoques epistemológicos e metodológicos. Petrópolis: Vozes, 2008, p. 156. 
383 STJ, REsp 1435872/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. p/ Acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª 

Turma, j. 03/06/2014. 
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pelo fato de a sociedade ser mais rica e cambiante do que as normas penais podem prever, 

não merecem prosperar as tipificações dissonantes dos novos estágios de costumes e usos 

da comunidade. E a adequação social cumpre justamente a função de fornecer subsídios ao 

legislador, com base na experiência concreta das relações sociais, para o fim de elaborar 

modelos de condutas desvaloradas socialmente. Por sua vez, o magistrado não pode ser um 

mero repetidor da lei positivada, devendo assumir a função de verdadeiro intérprete da 

norma, contemplando-a com princípios e valores que norteiam a Constituição Federal. 

Por tais razões, o Ministro entendeu que a conduta prevista no artigo 229 do 

Código Penal não é mais objeto de reprovação social, mormente porque se trata de fato 

consentido, estimulado e inclusive divulgado na mídia. No entender do magistrado, a 

exploração comercial do sexo é, hoje em dia, um comportamento aceito sem maiores 

restrições pelo grupo social
384

. 

Por outro lado, não foi esse o entendimento que prevaleceu. O voto de lavra do 

Ministro Rogério Schietti Cruz acolheu os argumentos do Ministério Público de Minas 

Gerais, alertando para o fato de que apenas o legislador pode escolher quais condutas serão 

descriminalizadas, devendo o magistrado somente utilizar a adequação social para 

restringir o alcance do teor literal da norma que, por vezes amplo, abarca condutas 

socialmente admissíveis. E a manutenção de estabelecimentos onde ocorre a exploração 

sexual caminha na direção oposta à moralidade sexual, aos bons costumes e ao próprio 

princípio da dignidade da pessoa humana, visto que, pelas próprias circunstâncias em que 

se desenvolve, a exploração sexual representa uma “coisificação” da pessoa, 

comprometendo gravemente a sua dignidade. 

A par das discussões que permeiam o crime de casa de prostituição, também se 

mostra recorrente na jurisprudência a associação da teoria da adequação social ao delito de 

violação de direito autoral (artigo 184 do Código Penal). 

                                                            
384 Nas palavras do Ministro, “Percebe-se facilmente que, in casu, o estabelecimento mantido pelo recorrido, 

como é comum em casos semelhantes, funcionava com a tolerância das autoridades locais. Ademais, salta 

aos olhos que na indústria sexual proliferam serviços de telessexo, desenvolve-se a indústria pornográfica, 

expandem-se as redes de motéis, saunas, drive in, boates e uma variedade de casas noturnas, onde se 

promove a mercancia sexual à luz do dia, tudo devidamente licenciado e autorizado pelo poder público (...) 

Não se trata aqui de se desprezar princípios – em particular o princípio da legalidade – nem se está a fazer 

apologia à conduta praticada, mas sim de constatar que tais locais funcionam às escâncaras, com plena 

aprovação não só das autoridades, como já dito, como de toda a população, que já não os considera 

ofensivos, não sendo, portanto, relevantes para o Direito Penal, visto que, embora presente a tipicidade 

formal, a figura é atípica por faltar-lhe a tipicidade material (...) Assim, em necessária síntese, se o fato é 

adequado e admitido socialmente, não pode ser definido como crime, ainda que na aparência se ajuste ao 

tipo, no caso, ao art. 229 do Código Penal”. 
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A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, no dia 28 de outubro de 2013, 

publicou a Súmula nº 502, com o seguinte teor: “Presentes a materialidade e a autoria, 

afigura-se típica, em relação ao crime previsto no art. 184, § 2º, do CP, a conduta de 

expor à venda CDs e DVDs piratas”. 

Em um primeiro momento, pode-se até sustentar que o conteúdo desse enunciado 

sumular revela-se óbvio, pois afirma basicamente que a comprovada existência do crime 

de violação de direito autoral e de sua autoria torna necessária a condenação criminal do 

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

Contudo, quando se procede à necessária e indispensável análise dos fundamentos 

das decisões que deram ensejo à edição dessa súmula
385

, nota-se que a discussão de fundo 

envolve justamente a aplicação da teoria da adequação social aos casos julgados. 

Como exemplo, em um dos recursos submetidos à apreciação da Corte, ficou 

decidido que: 

 
O 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 comunicação386. 

 

Ainda, em outro caso, o STJ consignou que: 

 
No que concerne à alegação de atipicidade da conduta – sob o argumento de falta 

de lesividade da conduta e de aplicabilidade do princípio da adequação social –, 

cumpre ressaltar que esta Corte Superior firmou o entendimento de que a 

aceitação popular à contrafação de CDs e DVDs não imuniza seu autor contra as 

consequências penais da referida conduta, sendo vedada a aplicação dos 

princípios da insignificância e adequação social387. 

 

Por sua vez, em sede de Habeas Corpus, em que se pleiteou o trancamento da 

ação penal, dentre outras razões, pela atipicidade material da conduta, a Corte entendeu 

que: 

 
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 

                                                            
385 GOMES, Direito Penal e Interpretação..., op. cit., p. 121-122. Segundo a autora, “para que se 

compreenda e adequadamente seja aplicado o preceito sumulado, imprescindível o conhecimento, pelo 

menos, dos acórdãos que deram origem à edição da súmula; e, em relação a eles, não é suficiente a simples 

leitura da ementa”. Isso porque, “caso permaneça a prática de relegar a um plano inferior a importância do 

conhecimento do inteiro teor do acórdão, grande será o risco de que de outro modo o princípio da igualdade 

seja afrontado, uma vez que passarão a ser decididos de forma igual casos desiguais”. 
386 STJ, AgRg no REsp 1306420/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, j. 21/05/2013. 
387 STJ, AgRg no AREsp 60.864/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 07/05/2013. 
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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 Brasileiro388. 

 

Logo, percebe-se claramente que o Superior Tribunal de Justiça firmou o 

entendimento de que a teoria da adequação social não pode ser invocada como fundamento 

para a absolvição daqueles que vendem ou expõem à venda CD’s e DVD’s piratas. Apesar 

disso não estar expresso no enunciado sumular, depreende-se do conteúdo dos julgados 

apontados que esse é a verdadeira orientação da Corte. 

E foram decisões como essas que despertaram a atenção para o fato de que a 

adequação social, embora muito criticada e desmerecida por alguns, está presente nas 

discussões jurisprudenciais, seja dos Tribunais locais, seja dos Tribunais superiores. 

Percebe-se que o julgamento dos acórdãos apontados ocorreu entre 2013 e 2014, o que 

demonstra a atualidade do tema. 

Aliás, através de breve pesquisa pelo site do Tribunal de Justiça de São Paulo, 

após serem digitadas as expressões “adequação social” e “penal”, foi constatada a 

existência de inúmeros acórdãos oriundos das suas Câmaras Criminais, analisando a teoria 

à luz dos crimes julgados. Apenas para que se tenha uma ideia, foram encontrados mais de 

1.700 acórdãos de diversos delitos, como violação de direito autoral, crimes contra o meio 

ambiente, furto, duplicata simulada, estelionato, dentre outros. 

Assim, a pesquisa jurisprudencial se revela de fundamental importância, 

considerando que os tribunais decidem conforme o significado do direito para determinada 

sociedade, uma vez que é na atividade de interpretação da lei que o juiz estabelece o seu 

conteúdo
389

. 

Nesse sentido, é oportuna a colocação de OLIVEIRA NETO, no sentido de que “a 

pesquisa não pode ficar limitada à doutrina, deve se estender também à jurisprudência, já 

que esta fornece parâmetros significativos em termos de interpretação que deve ser feita 

acerca de um instituto”
390

. 

Aliás, nas palavras de CARVALHO, “a ancoragem do trabalho empírico, além de 

permitir avaliar as tendências nos julgamentos, permite, igualmente, desfazer inúmeros 

                                                            
388 STJ, HC 233.230/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 16/04/2013. 
389 GOMES, Direito Penal e Interpretação..., op. cit., p. 39; BITTAR, Eduardo C. B. Metodologia da 

pesquisa jurídica: teoria e prática da monografia para os cursos de direito. São Paulo: Saraiva, 5ª ed., 2007, 

p. 188. Ao analisar a jurisprudência como fonte do direito, o autor menciona que ela “fixa entendimentos, 

orienta decisões futuras, leciona a respeito de antinomia, hierarquia de normas, justiça ou injustiça, 

legalidade, inconstitucionalidade..., de modo a servir de grande auxílio na construção, repetição ou inovação 

de entendimentos jurídicos aplicados”. 
390 OLIVEIRA NETO, Olavo. Manual de Monografia Jurídica. São Paulo: Quartier Latin, 1ª ed., 2007, p. 

66. 
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mitos criados no cotidiano forense e reproduzidos acriticamente, inclusive na academia”. 

Desse modo, “a importância de trabalhos desta natureza é exatamente a de diagnosticar as 

formas de julgamentos dos Tribunais e a de representar a posição dos seus membros para 

além das imagens irreais que imperam no senso comum teórico dos atores processuais”. 

Nessa perspectiva, o autor tem razão ao sustentar que é a partir da pesquisa empírica que 

novos horizontes são abertos
391

. 

 

3.2.2 Métodos de análise 

 

Diante do exposto, essa parte do estudo tem a incumbência de verificar, em um 

primeiro momento, em quais crimes há maiores discussões jurisprudenciais envolvendo a 

aplicação da teoria da adequação social. E não há como proceder à análise, de forma detida 

e aprofundada, sem recorrer à pesquisa quantitativa
392

, visto que a estatística dos dados 

extraídos das decisões judiciais mostrará, com certa margem de segurança, em quais 

delitos há maiores incidências de discussões envolvendo a adequação social. Tratar os 

dados sob a forma de números auxiliará a expor em quais e em quantas infrações penais há 

invocações e aplicações da teoria. 

Interessa também averiguar se há absolvições, ou concessão de benefícios em 

virtude da aplicação da adequação social. E, havendo, em quantas decisões essas situações 

se fazem presentes. 

Também não há como prescindir da pesquisa qualitativa
393

, que fornecerá 

subsídios para uma melhor verificação de como os magistrados analisam a teoria da 

adequação social. Nessa parte do estudo, o objetivo será expor os principais argumentos 

lançados para o acolhimento ou a rejeição da teoria da adequação social, considerando os 

crimes analisados. 

                                                            
391 CARVALHO, Salo de. Como não se faz um trabalho de conclusão. São Paulo: Saraiva, 2ª ed., 2013, p. 75 

e 165. 
392 PIRES, op. cit., p. 170. O autor explica que, tanto a pesquisa quantitativa, quanto a qualitativa, são levadas 

a uma flexibilização de sua ligação com o universo de análise, para que possam produzir um conhecimento 

heurístico. Contudo, a pesquisa quantitativa se diferencia por realizar uma generalização empírica através de 

uma análise estatística. 
393 Idem, ibidem, p. 157. Esclarece, ainda, o autor que, na pesquisa qualitativa, “enfatizam-se mais as relações 

entre a amostra e o objeto, do que as técnicas de amostragem”, ao passo que, na quantitativa, ocorre 

justamente o inverso: “há tendência em valorizar mais as regras técnicas de amostragem do que os princípios 

de adequação entre o tipo de amostra e o objeto da pesquisa”. Dessa forma, Álvaro Pires sinaliza que a 

característica mais imediatamente visível das pesquisas qualitativas é que ela “constituem seu corpus 

empírico de uma maneira não-probabilística”. 
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O propósito é fazer com que o resultado da pesquisa quantitativa sirva como 

subsídio para a análise qualitativa dos acórdãos. 

 

3.2.3 Coleta de dados 

 

Definido o modo como os dados serão tratados no desenvolvimento da pesquisa 

empírica, é fundamental, ainda, que se estabeleçam os critérios que nortearão a coleta de 

julgados representativos do Tribunal objeto de investigação. Trata-se, portanto, de realizar 

os recortes jurisprudenciais
394

 e definir a amostra
395

. 

O primeiro critério adotado para a coleta dos dados é a escolha da Corte. Optou-se 

por pesquisar as decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo, não somente porque o 

trabalho foi desenvolvido em São Paulo, mas também porque se trata da maior Corte 

estadual do país, com mais recursos julgados por ano
396

, o que permite uma maior 

diversificação do banco de dados. 

Outra escolha feita diz respeito à pesquisa de acórdãos de apelação. Primeiro, 

porque o banco de sentenças disponível no site do TJSP é bastante reduzido, o que pode 

                                                            
394 FEFERBAUM; PALMA; PINHEIRO, op. cit., p. 144-146. Segundo os autores, “são recortes 

jurisprudenciais todas as estratégias de delimitação do tema. Nas pesquisas de jurisprudência, os recortes 

mais recorrentes são os institucionais, temáticos, os processuais e os temporais”, embora sejam admitidos os 

recortes que o pesquisador repute importantes. 
395 PIRES, op. cit., p. 154. A esse respeito, PIRES sustenta que a palavra “amostra” deve ser entendida em 

sua acepção ampla, com o resultado de uma operação que tenha por objetivo constituir o corpo empírico de 

uma pesquisa científica. O jurista, ao selecionar ou escolher uma parte do todo para esclarecer alguns 

aspectos gerais do problema, está definindo a amostra de sua pesquisa, que se faz presente tanto no método 

qualitativo, como no quantitativo O autor explica: “Em minha opinião, a idéia central de uma noção geral de 

amostra deveria ser comum aos dois tipos de estrutura de pesquisa. Ela reside, assim, menos nas idéias 

parciais e conexas de seleção ou de totalidade – que me parecem, contudo, inevitáveis, por sua vez, no 

número de situações –, do que na idéia de considerar uma pequena quantidade de qualquer coisa para 

esclarecer alguns aspectos gerais do problema: trata-se de pesquisar isto para basear um aquilo; é a idéia de 

extrapolar, deslocar, transcender, colocar em relação, ou ainda dar uma ideia ou um esclarecimento sobre 

alguma outra coisa com a ajuda de um ou de vários elementos que possam se referir a isso (...) O objeto da 

amostra (no sentido amplo) consiste, portanto, em dar base a um conhecimento ou um questionamento, que 

ultrapassa os limites das unidades, e mesmo do universo de análise, servindo para produzi-lo”; 

FEFERBAUM; PALMA; PINHEIRO, op. cit., p. 148. Segundo os autores, alguns cuidados devem ser 

tomados na composição da amostra: primeiramente, é preciso deixar claro que a amostra constitui uma 

parcela do total de julgados referentes à matéria objeto da pesquisa; também não se pode esquecer que a 

escolha dos dados que comporão a amostra devem ser norteados por recortes jurisprudenciais devidamente 

justificados; por fim, a amostra deve ser representativa da população dos julgados, de modo que o estudo 

desta parcela permita estender as conclusões para o total.  
396 De acordo com o Relatório do CNJ de 2015 (referente ao ano-base 2014), disponível no endereço 

eletrônico <http: //www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/pj-justica-em-numeros>, acesso em 01/03/16, “Entre 

os 5 tribunais de grande porte, observa-se a estabilidade histórica dos quatro maiores (TJSP, TJRJ, TJMG e 

TJRS), devendo ser ressaltada a considerável distância do TJSP em relação aos demais”. O infográfico 

disponível no Relatório revela que, em 2014, foram julgados 717.682 recursos em 2º grau, havendo, ainda, 

692.772 casos novos pendentes. Apenas a título comparativo, no TJRJ, no mesmo ano, foram julgados 

250.272 recursos (cerca de 1/3 do TJSP), estando pendentes 190.263 casos para julgamento. 

http://http:%20%3cwww.cnj.jus.br/programas-e-acoes/pj-justica-em-numeros
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comprometer, em especial, a pesquisa quantitativa. Várias decisões de 1º grau ainda não 

chegaram a ser cadastradas no acervo eletrônico da Corte, de modo que a seleção de 

decisões de segunda instância é a melhor opção para o trabalho aqui proposto, embora não 

se ignore a possibilidade de haver acórdãos não disponíveis no site. Por outro lado, a 

seleção de apelações também se justifica na medida em que é o recurso por excelência, em 

que se discutem questões de fato
397

. Em acórdãos de outras ações ou recursos, não são 

travadas as mesmas discussões de mérito que no âmbito das apelações, sendo, ainda, 

possível que haja repetição dos casos já colhidos, que, uma vez julgados, são passíveis de 

embargos de declaração ou infringentes, por exemplo. 

Importante, ainda, a definição de um marco temporal para a pesquisa empírica. 

Nesse aspecto, foram coletados os acórdãos do ano de 2014. A uma, porque o 

trabalho precisa ser realizado com base em decisões recentes, até mesmo para que forneça 

um panorama atual de como o Tribunal vem aplicando a teoria da adequação social aos 

casos julgados. A escolha de marcos temporais muito antigos poderia comprometer o 

propósito desta pesquisa, tendo em vista que os entendimentos jurisprudenciais mudam 

constantemente. A duas, porque, em outubro de 2013, houve a edição da Súmula nº 502 do 

STJ, que, como já mencionado, vedou a aplicação da adequação social aos casos 

envolvendo a comercialização de mídias pirateadas. Não é difícil notar que a maior parte 

dos julgados em que há debates sobre a aplicação da teoria em comento circunscreve-se ao 

crime previsto no artigo 184, § 2º, do Código Penal, qual seja, a violação de direito autoral. 

Isso pode ser facilmente detectado através de simples busca pelo site do Tribunal de Justiça 

de São Paulo. Dessa forma, mostra-se importante a escolha de um marco temporal em que 

essa consolidação de entendimento se faça presente, já que constitui a orientação do STJ a 

respeito da matéria, embora não revestida de caráter vinculante. 

Não há como prescindir, ainda, das palavras-chave que nortearam a pesquisa dos 

acórdãos. Dessa forma, no campo “Pesquisa livre” do endereço eletrônico do TJSP, foram 

digitadas as expressões “adequação social” e “provimento”. A primeira expressão serviu 

para que o filtro de busca selecionasse apenas as decisões que fizessem menção à teoria. 

Optou-se por não escrever “teoria da adequação social”, porque, como foi explicitado no 

primeiro capítulo deste trabalho, não há um consenso doutrinário e jurisprudencial sobre a 

natureza jurídica desse instrumento hermenêutico, tanto que muitos magistrados utilizam a 

                                                            
397 BADARÓ, op. cit., p. 615. O processualista esclarece que “A apelação é o recurso ordinário por 

excelência, visando à reapreciação de matéria de fato e de direito. É cabível, inclusive, quando houver provas 

novas. Sua finalidade é a correção de error in iudicando (reforma da decisão) ou error in procedendo (anula 

a decisão)”. 
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expressão “princípio da adequação social”. Por outro lado, como o objetivo dessa pesquisa 

é a análise do conteúdo das decisões, seria imprescindível escolher julgados que 

enfrentassem o mérito. Ocorre que, se não fosse digitada a palavra “provimento”, as buscas 

poderiam fornecer acórdãos que apenas julgam extinta a punibilidade pela prescrição da 

pretensão punitiva, por exemplo. Para evitar ou reduzir as possibilidades de que isso 

aconteça, optou-se por escrever “provimento”, de forma a filtrar os acórdãos que dão ou 

negam provimento, ou ainda, dão parcial provimento. 

Por derradeiro, o site do TJSP ainda fornece bons mecanismos de busca. O 

primeiro deles diz repeito à “Classe”. Pelos motivos já expostos, foi selecionada 

“Apelação”, evitando, assim, que sejam pesquisados acórdãos de outra natureza. Da 

mesma forma, no campo “Órgão julgador”, foram indicadas todas as Câmaras Criminais 

do Tribunal de Justiça (incluídas também as Extraordinárias), de forma a excluir do filtro 

os recursos julgados pelas Câmaras de Direito Privado ou Público, que não enfrentam a 

matéria criminal. Ainda, na “Data do julgamento”, digitou-se 01/01/2014 até 31/12/2014, 

para que o buscador fornecesse apenas os casos julgados nesse período. 

Após todos esses passos, o mecanismo de busca ofereceu 526 acórdãos
398

, sendo 

um deles cadastrado em duplicidade e, portanto, excluído
399

. Dessa forma, a pesquisa 

abrangeu 525 julgados. 

Desse total, foi necessário descartar alguns julgados que não interessavam ao 

objetivo deste trabalho, qual seja, a busca de acórdãos que efetivamente mencionem a 

teoria da adequação social, tanto por ter sido indicada nas razões recursais como 

argumento de defesa, ou porque o relator fez uso do referido instrumento hermenêutico na 

argumentação de seu voto. Como bem esclarece QUEIROZ, a escolha dos julgados não 

pode se esgotar com os resultados fornecidos pela pesquisa online de um tribunal; é 

necessário que se averigue a pertinência dos resultados gerados pelo sistema
400

. 

Assim, em uma análise preliminar, foram constatados, por exemplo, diversos 

julgados em que a adequação social foi mencionada apenas na ementa do próprio acórdão 

ou em alguns trechos de outras decisões anteriores, utilizadas para corroborar os 

                                                            
398 Vale ressaltar que esse número foi obtido pela pesquisa realizada em 01/06/2016, no site do Tribunal de 

Justiça de São Paulo. 
399 Trata-se do julgado: TJSP, Apelação nº 0000154-12.2012.8.26.0062, Rel. Encinas Manfré, 15ª Câmara 

Criminal, j. 06/11/14. 
400 QUEIROZ, Rafael Mafei Rabelo. Monografia jurídica: passo a passo. São Paulo: Método, 1ª ed., 2015, p. 

102. O autor adverte: “Em suma: ao fazer uma pesquisa jurisprudencial em sítio de internet de qualquer 

tribunal, o pesquisador deve ter clareza sobre como são gerados os resultados da pesquisa, bem como buscar 

interagir com o sistema de busca a fim de localizar aquilo que efetivamente seja relevante e bastante para seu 

interesse de pesquisa”. 
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argumentos do relator
401

; em outros casos, houve somente uma menção à teoria na 

fundamentação do voto, sem qualquer discussão
402

; constatou-se, ainda, um acórdão de 

recurso em sentido estrito
403

; um julgado apenas extinguiu a punibilidade do recorrente
404

; 

por fim, em outro caso, a expressão “adequação social” não fez referência à teoria proposta 

por WELZEL, mas sim a situação diferente: “adequação social da pena imposta”
405

. 

Dessa forma, o filtro realizado permitiu a exclusão de 96 julgados impertinentes, 

resultando em 429 acórdãos, que integrarão o banco de dados da pesquisa quantitativa. 

Para a seleção dos julgados que farão parte da pesquisa qualitativa, optou-se pela 

utilização do princípio da saturação empírica, que, nas palavras de PIRES, significa “o 

fenômeno pelo qual o pesquisador julga que os últimos documentos, entrevistas ou 

observações não trazem mais informações suficientemente novas, ou diferentes, para 

justificar uma ampliação do material empírico”
406

. Dessa forma, é preciso que o 

pesquisador avalie a consistência dos argumentos e decida, a partir de que momento, a 

análise dos julgados deve parar, considerando não haver mais informações novas a serem 

acrescentadas. 

De todas as decisões que constituem a base da pesquisa quantitativa, foram 

selecionadas 88 delas para integrar a amostra da pesquisa qualitativa, diante do critério da 

saturação. Impende destacar, ainda, que os acórdãos, nessa fase, serão separados e 

analisados por crime, tendo em vista que os fundamentos de invocação da teoria da 

                                                            
401 Como exemplos: Apelação nº 0201640-58.2009.8.26.0222, Rel. Desª. Ivana David, 4ª Câmara Criminal, j. 

29/07/14; Apelação nº 0013889-38.2011.8.26.0001, Rel. Des. Paulo Rossi, 12ª Câmara Criminal, j. 14/05/14; 

Apelação nº 0038601-92.2011.8.26.0001, Des. Paulo Rossi, 12ª Câmara Criminal, j. 12/03/2014; Apelação nº 

0000303-53.2010.8.26.0296, Rel. Des. Airton Vieira, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, j. 16/06/14; 

Apelação nº 0000336-71.2009.8.26.0104, Rel. Des. Airton Vieira, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, j. 

10/03/14; Apelação nº 0000362-84.2009.8.26.0584, Rel Des. Airton Vieira, 1ª Câmara Criminal 

Extraordinária, j. 16/06/14; Apelação nº 0000791-43.2010.8.26.0058, Rel. Des. Airton Vieira, 1ª Câmara 

Criminal Extraordinária, j. 16/06/14; Apelação nº 0000803-95.2006.8.26.0511, Rel. Des. Airton Vieira, 1ª 

Câmara Criminal Extraordinária, j. 10/03/14. 
402 Para ilustrar, Apelação nº 0000005-24.2012.8.26.0318, Rel. Des. Lauro Mens de Mello, 8ª Câmara 

Criminal, j. 11/12/14; Apelação nº 0000183-51.2010.8.26.0444, Rel. Des. Lauro Mens de Mello, 8ª Câmara 

Criminal, j. 24/06/14; Apelação nº 0000228-43.2011.8.26.0081, Rel. Des. Lauro Mens de Mello, 8ª Câmara 

Criminal, j. 08/05/14; Apelação nº 0000287-78.2010.8.26.0400, Rel. Des. Lauro Mens de Mello, 8ª Câmara 

Criminal, j. 05/06/14; Apelação nº 0001110-44.2011.8.26.0165, Rel. Des. Borges Pereira, 16ª Câmara 

Criminal, j. 21/01/14; Apelação nº 0010692-04.2011.8.26.0348, Rel. Desª. Kenarik Boujikian, 7ª Câmara 

Criminal, j. 15/05/14; Apelação nº 0031721-88.2012.8.26.0344, Rel. Des. Francisco Bruno, j. 14/07/14. 
403 RSE nº 0001153-41.2012.8.26.0069, Rel. Des. Luiz Antônio Cardoso, 3ª Câmara Criminal, j. 29/07/14. 
404 Apelação nº 0019644-53.2011.8.26.0224, Rel. Des. Walter da Silva, 14ª Câmara Criminal, j. 26/06/2014. 
405 Apelação nº 0006717-63.2009.8.26.0438, Rel. Des. Airton Vieira, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, j. 

18/08/14. 
406 PIRES, op. cit., p. 198.  O autor ainda explica que “A saturação é menos um critério de constituição da 

amostra do que um critério de sua avaliação metodológica. Ela cumpre duas funções capitais: de um ponto de 

vista operacional, ela indica em qual momento o pesquisador deve parar a coleta dos dados, evitando-lhe, 

assim, um desperdício inútil de provas, tempo e dinheiro; de um ponto de vista metodológico, ela permite 

generalizar os resultados para o conjunto do universo de análise (população) ao qual o grupo analisado 

pertence (generalização empírico-analítica)”. 
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adequação social para admitir ou não determinado comportamento como penalmente 

reprovável pode variar conforme o delito em análise. 

Destarte, explicitada a metodologia empregada para a coleta e seleção dos 

julgados, passa-se a expor os resultados. 

 

3.3 Da pesquisa quantitativa 

 

3.3.1 Um panorama geral dos julgados 

 

Ao se traçar um panorama geral dos julgados, é preciso salientar, logo de início, 

que os 429 acórdãos julgados no ano de 2014 perpassam todas as Câmaras Criminais (da 1ª 

à 16ª) e mais 4 Câmaras Extraordinárias (da 1ª à 4ª) do Tribunal de Justiça de São Paulo, 

conforme a tabela abaixo: 

 

Órgão Julgador Total de 

julgados 

Porcentagem 

em relação 

ao total 

1ª Câmara Criminal 7 1,63% 

2ª Câmara Criminal 18 4,19% 

3ª Câmara Criminal 23 5,36% 

4ª Câmara Criminal 22 5,12% 

5ª Câmara Criminal 9 2,09% 

6ª Câmara Criminal 30 6,99% 

7ª Câmara Criminal 18 4,19% 

8ª Câmara Criminal 11 2,56% 

9ª Câmara Criminal 23 5,36% 

10ª Câmara Criminal 53 12,35% 

11ª Câmara Criminal 20 4,66% 

12ª Câmara Criminal 35 8,15% 

13ª Câmara Criminal 13 3,03% 

14ª Câmara Criminal 15 3,49% 

15ª Câmara Criminal 10 2,33% 
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16ª Câmara Criminal 12 2,79% 

1ª Câmara Criminal Extraordinária 30 6,99% 

2ª Câmara Criminal Extraordinária 34 7,92% 

3ª Câmara Criminal Extraordinária 40 9,32% 

4ª Câmara Criminal Extraordinária 6 1,39% 

 

Os acórdãos pesquisados foram relatados por 82 magistrados do Tribunal de 

Justiça
407

, quantidade que se mostra significativa, considerando que o número de 

desembargadores da Seção Criminal gira em torno de 79, sem contar os juízes substitutos 

em segundo grau e os magistrados convocados para auxiliar a 2ª instância
408

. 

Esses dados são relevantes, pois evidenciam, em boa medida, que os acórdãos 

pesquisados refletem o entendimento de toda a Seção Criminal do Tribunal de Justiça, e 

não o de algumas Câmaras específicas. Além disso, o número considerável de julgadores 

contribui para a presença de diferentes pontos de vista e teses sobre os argumentos 

elencados pela defesa e acusação, o que permite a sua análise sob diversos ângulos. 

Não se pode deixar de mencionar que a maioria dos acórdãos (368, ou seja, 

85,78% do total) foi julgada por unanimidade
409

, ao passo que, em 61 casos (14,21%), 

                                                            
407 São eles: Aguinaldo de Freitas Filho, Airton Vieira, Alcides Malossi Junior, Alex Zilenovski, Alexandre 

Almeida, Almeida Sampaio, Amable Lopez Soto, Amaro Thomé, Angélica de Almeida, Antonio Luiz Pires 

Neto, Borges Pereira, Breno Guimarães, Camilo Léllis, Cardoso Perpétuo, Carlos Bueno, César Augusto 

Andrade de Castro, Edison Brandão, Eduardo Abdalla, Encinas Manfré, Ericson Maranho, Euvaldo Chaib, 

Fábio Gouvêa, Fernando Torres Garcia, Figueiredo Gonçalves, Francisco Bruno, Francisco Orlando, Geraldo 

Wohlers, Grassi Neto, Guilherme de Souza Nucci, Guilherme G. Strenger, Hermann Herschander, Ivan 

Sartori, Ivo de Almeida, J. Martins, João Morenghi, José Damião Pinheiro Machado Cogan, Julio Caio Farto 

Salles, Juvenal Duarte, Kenarik Boujikian, Laerte Marrone, Lauro Mens de Mello, Luis Augusto de Sampaio 

Arruda, Luis Soares de Mello, Luiz Antonio Cardoso, Machado de Andrade, Márcio Bartoli, Marco Antônio 

Cogan, Marco Antônio Marques da Silva, Marco de Lorenzi, Marcos Antonio Correia da Silva, Maria Tereza 

do Amaral, Mauricio Valala, Miguel Marques e Silva, Moreira da Silva, Nelson Fonseca Júnior, Nuevo 

Campos, Osni Pereira, Otávio de Almeida Toledo, Otávio Henrique, Paiva Coutinho, Paulo Rossi, Pedro 

Menin, Penteado Navarro, Pinheiro Franco, Rachid Vaz de Almeida, Renê Ricupiero, Ricardo Tucunduva, 

Roberto Midolla, Roberto Mortari, Roberto Solimene, Ruy Alberto Leme Cavalheiro, Salles Abreu, Sérgio 

Coelho, Sérgio Ribas, Silmar Fernandes, Souza Nery, Toloza Neto, Vico Mañas, Walter da Silva, Willian 

Campos, Xavier de Souza, Zorzi Rocha. 
408 O número fornecido foi obtido em consulta ao endereço eletrônico 

<http://www.tjsp.jus.br/Institucional/SecaoDireitoCriminal/ComposicaoMagistradosOrdemAntiguidade.aspx. 

Acesso em 19 de outubro de 2016. Cabe salientar que o número de magistrados da Seção Criminal pode 

variar conforme o período analisado, sendo que, na lista disponibilizada no site do TJSP, não estão 

relacionados os juízes substitutos em segundo grau, nem os juízes convocados para auxiliar o Tribunal, de 

modo que não foi possível apontar o número exato de julgadores da Seção Criminal. 
409 Dentre eles, podem ser citados: Apelação nº 0006348-98.2011.8.26.0050, Rel. Des. Willian Campos, 4ª 

Câmara Criminal, j. 05/08/2014, Apelação nº 0000708-49.2013.8.26.0146, Rel. Des. Fernando Torres Garcia, 

14ª Câmara Criminal, j. 18/09/2014, Apelação nº 0001478-56.2013.8.26.0400. Rel. Des. Euvaldo Chaib, 4ª 

Câmara Criminal, j. 28/01/2014, Apelação nº 0050756-74.2010.8.26.0224, Rel. Des. Fernando Torres Garcia, 

14ª Câmara Criminal, j. 07/08/2014, Apelação nº 0000219-46.2008.8.26.0159, Rel. Des. Julio Caio Farto 

Salles, 3ª Câmara Criminal Extraordinária, j. 14/08/2014, Apelação nº 0000323-62.2009.8.26.0172, Rel. Des. 

http://www.tjsp.jus.br/Institucional/SecaoDireitoCriminal/ComposicaoMagistradosOrdemAntiguidade.aspx
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houve divergência entre os integrantes da turma julgadora
410

, o que revela uma tendência à 

adoção dos argumentos do relator pelos demais componentes da turma. 

Pode-se notar que, em 384 casos, ou seja, 89,51% do total, as decisões de 1ª 

instância foram condenatórias. Desses acórdãos, as sentenças foram integralmente 

mantidas em 207 (53,90%)
411

; por sua vez, em 71 (18,48%)
412

, houve parcial reforma 

(envolvendo basicamente a dosimetria da pena e os substitutivos penais, sem mudança da 

condenação); e, em 106 (27,60%)
413

, houve integral reforma, com a consequente 

absolvição do(s) réu(s). 

                                                                                                                                                                                    
Julio Caio Farto Salles, 3ª Câmara Criminal Extraordinária, j. 11/12/2014, Apelação nº 3002833-

92.2013.8.26.0483, Rel. Des. Francisco Orlando, 2ª Câmara Criminal, j. 08/09/2014, Apelação nº 0006582-

38.2011.8.26.0452. Rel. Des. Fernando Torres Garcia, 14ª Câmara Criminal, j. 18/09/2014, Apelação nº 

0063573-78.2011.8.26.0114, Rel. Des. Ivan Sartori, 4ª Câmara Criminal, j. 26/08/2014, Apelação nº 

0002995-49.2012.8.26.0136, Rel. Des. Francisco Orlando, 2ª Câmara Criminal, j. 30/06/2014. 
410 Como, por exemplo: Apelação nº 0001298-26.2012.8.26.0028, Rel. Des. Nuevo Campos, 10ª Câmara 

Criminal, j. 25/08/2014, Apelação nº 0002302-25.2010.8.26.0269, Rel. Des. Amable Lopez Soto, 1ª Câmara 

Criminal Extraordinária, j. 27/01/2014, Apelação nº 0004307-02.2010.8.26.0081, Rel Des. Amable Lopez 

Soto, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, j. 17/02/2014, Apelação nº 0007310-59.2011.8.26.0297, Rel. Des. 

Guilherme de Souza Nucci, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, j. 21/07/2014, Apelação nº 0000021-

49.2010.8.26.0220, Rel. Des. Grassi Neto, 8ª Câmara Criminal, j. 20/03/2014, Apelação nº 0000052-

02.2010.8.26.0404, Rel. Des. Amable Lopez Soto,  7ª Câmara Criminal, j. 24/06/2014, Apelação nº 0000257-

02.2010.8.26.0543, Rel. Des. Pinheiro Franco, 2ª Câmara Criminal Extraordinária, j. 17/01/2014, Apelação 

nº 0000442-72.2013.8.26.0369, Rel. Des. Alex Zilenovski, 2ª Câmara Criminal, j. 17/11/2014, Apelação nº 

0000563-29.2012.8.26.0695, Rel. Des. Camilo Léllis, 7ª Câmara Criminal, j. 04/09/2014, Apelação nº 

0000980-04.2011.8.26.0505, Rel. Des. Francisco Bruno, 10ª Câmara Criminal, j. 25/08/2014. 
411 Vide, a título exemplificativo, Apelação nº 0006348-98.2011.8.26.0050, Rel. Des. Willian Campos, 4ª 

Câmara Criminal, j. 05/08/2014, Apelação nº 0000708-49.2013.8.26.0146, Rel. Des. Fernando Torres Garcia, 

14ª Câmara Criminal, j. 18/09/2014, Apelação nº 0001478-56.2013.8.26.0400, Rel. Des. Euvaldo Chaib, 4ª 

Câmara Criminal, j. 28/01/2014, Apelação nº 0000323-62.2009.8.26.0172, Rel. Des. Julio Caio Farto Salles, 

3ª Câmara Criminal Extraordinária, j. 11/12/2014, Apelação nº 0063573-78.2011.8.26.0114, Rel. Des. Ivan 

Sartori, 4ª Câmara Criminal, j. 26/08/2014, Apelação nº 0004824-30.2012.8.26.0083, Rel. Des. Fernando 

Torres Garcia, 14ª Câmara Criminal, j. 18/09/2014, Apelação nº 0003171-29.2003.8.26.0464, Rel. Des. Zorzi 

Rocha, 3ª Câmara Criminal Extraordinária, j. 11/09/2014, Apelação nº 0006901-55.2007.8.26.0481, Rel. 

Des. Julio Caio Farto Salles, 3ª Câmara Criminal Extraordinária, j. 14/08/2014, Apelação nº 0002125-

19.2009.8.26.0262, Rel. Des. Laerte Marrone, 2ª Câmara Criminal Extraordinária, j. 07/11/2014, Apelação nº 

0002410-11.2011.8.26.0369, Rel. Des. Nuevo Campos, 10ª Câmara Criminal, j. 30/06/2014. 
412 Vide os julgados: Apelação nº 0050756-74.2010.8.26.0224, Rel. Des. Fernando Torres Garcia, 14ª 

Câmara Criminal, j. 07/08/2014, Apelação nº 0000219-46.2008.8.26.0159, Rel. Des. Julio Caio Farto Salles, 

3ª Câmara Criminal Extraordinária, j. 14/08/2014, Apelação nº 3002833-92.2013.8.26.0483, Rel. Des. 

Francisco Orlando, 2ª Câmara Criminal Extraordinária, j. 08/09/2014, Apelação nº 0006582-

38.2011.8.26.0452, Rel. Des. Fernando Torres Garcia, 14ª Câmara Criminal, j. 18/09/2014, Apelação nº 

0002998-45.2010.8.26.0145, Rel. Des. Borges Pereira, 16ª Câmara Criminal, j. 02/12/2014, Apelação nº 

0008135-24.2009.8.26.0539, Rel. Des. Ericson Maranho, 6ª Câmara Criminal, j. 30/01/2014, Apelação nº 

0009278-88.2009.8.26.0073, Rel. Des. Hermann Herschander, 14ª Câmara Criminal, j. 04/12/2014, Apelação 

nº 0000402-48.2013.8.26.0383, Rel. Des. Nuevo Campos, 10ª Câmara Criminal, j. 28/07/2014, Apelação nº 

0001298-26.2012.8.26.0028, Rel. Des. Nuevo Campos, 10ª Câmara Criminal, j. 25/08/2014, Apelação nº 

0002302-25.2010.8.26.0269, Rel. Des. Amable Lopez Soto, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, j. 

27/01/2014 
413 Vide: Apelação nº 0002995-49.2012.8.26.0136, Rel. Des. Francisco Orlando, 2ª Câmara Criminal, j. 

30/06/2014, Apelação nº 0050281-21.2010.8.26.0515, Rel. Des. Willian Campos, 4ª Câmara Criminal, j. 

27/05/2014, Apelação nº 1011348-72.1999.8.26.0506, Rel. Des. Amaro Thomé , 7ª Câmara Criminal, j. 

23/10/2014, Apelação nº 0000013-41.2010.8.26.0586, Rel. Des. Vico Mañas, 12ª Câmara Criminal, j. 

25/06/2014, Apelação nº 0000598-88.2011.8.26.0447, Rel. Des. João Morenghi, 12ª Câmara Criminal, j. 

12/03/2014, Apelação nº 0000873-73.2012.8.26.0553, Rel. Des. João Morenghi, 12ª Câmara Criminal, j. 
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A lógica se inverte quando se analisam as sentenças absolutórias de 1º grau. 

Das 12 absolvições sumárias (representando 2,79% do total), foram mantidas 3, 

ou seja, 25%
414

, sendo 9 delas integralmente reformadas, o que significa que, em 75% das 

decisões
415

, o processo retomou seu curso regular em 1º grau. 

Das demais sentenças absolutórias (um total de 33, isto é, 7,69%), proferidas após 

a colheita de provas e o encerramento da instrução processual, os números são ainda mais 

expressivos. Apenas 6 delas não foram reformadas, ou seja, 18,18% do total
416

, enquanto 

27 (81,81%)
417

 foram completamente modificadas, para se condenar o(s) acusado(s). 

A tabela e o gráfico a seguir permitem uma melhor visualização desses dados: 

 

 

                                                                                                                                                                                    
14/05/2014, Apelação nº 0000893-82.2010.8.26.0408, Rel. Des. Vico Mañas, 12ª Câmara Criminal, j. 

06/08/2014, Apelação nº 0000903-14.2011.8.26.0337, Rel. Des. Vico Mañas, 12ª Câmara Criminal, j. 

19/02/2014, Apelação nº 0001030-87.2009.8.26.0444, Rel. Des. João Morenghi, 12ª Câmara Criminal, j. 

19/03/2014, Apelação nº 0001085-28.2012.8.26.0575, Rel. Des. Vico Mañas, 12ª Câmara Criminal, j. 

15/10/2014. 
414 Apelação nº 0002218-79.2005.8.26.0372, Rel. Des. João Morenghi, 12ª Câmara Criminal, j. 12/02/2014, 

Apelação nº 0082878-09.2011.8.26.0224, Rel. Des. João Morenghi, 12ª Câmara Criminal, j. 25/06/2014, 

Apelação nº 0025956-62.2010.8.26.0068, Rel. Des. Airton Vieira, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, j. 

15/12/2014. 
415 Apelação nº 0001568-51.2007.8.26.0246, Rel. Des. Marco Antônio Marques da Silva, 6ª Câmara 

Criminal, j. 13/02/2014, Apelação nº 0003987-59.2008.8.26.0068, Rel. Des. Alex Zilenovski, 2ª Câmara 

Criminal, j. 03/02/2014, Apelação nº 0005120-57.2010.8.26.0201, Rel. Des. Aguinaldo de Freitas Filho, 2ª 

Câmara Criminal Extraordinária, j. 30/05/2014, Apelação nº 0005696-81.2009.8.26.0396, Rel. Des. 

Aguinaldo de Freitas Filho, 2ª Câmara Criminal Extraordinária, j. 14/03/2014, Apelação nº 0005888-

91.2010.8.26.0068, Rel. Des. Nelson Fonseca Júnior, 15ª Câmara Criminal, j. 05/06/2014, Apelação nº 

0006626-23.2010.8.26.0022, Rel. Des. Souza Nery, 9ª Câmara Criminal, j. 26/06/2014, Apelação nº 

0046279-40.2013.8.26.0050, Rel. Des. Salles Abreu, 11ª Câmara Criminal, j. 15/10/2014, Apelação nº 

0052388-09.2008.8.26.0224, Rel. Des. Silmar Fernandes, 3ª  Câmara Criminal Extraordinária, j. 09/10/2014, 

Apelação nº 0069223-07.2011.8.26.0050, Rel. Des. Marco Antônio Marques da Silva, 6ª Câmara Criminal, j. 

27/03/2014. 
416 Apelação nº 0002000-22.2011.8.26.0152, Rel. Des. Alcides Malossi Junior, 8ª Câmara Criminal, j. 

04/12/2014, Apelação nº 0006768-04.2008.8.26.0408, Rel. Des. Guilherme de Souza Nucci, 1ª Câmara 

Criminal Extraordinária, j. 21/07/2014, Apelação nº 0006926-41.2011.8.26.0477, Rel. Des. Paiva Coutinho, 

11ª Câmara Criminal, j. 24/09/2014, Apelação nº 0009227-22.2012.8.26.0510, Rel. Des. Alcides Malossi 

Junior, 8ª Câmara Criminal, j. 28/08/2014, Apelação nº 0009518-98.2010.8.26.0281, Rel. Des. Airton Vieira, 

1ª Câmara Criminal Extraordinária, j. 16/06/2014, Apelação nº 0028274-28.2010.8.26.0000, Rel. Des. Silmar 

Fernandes, 3ª Câmara Criminal Extraordinária, j. 13/02/2014. 
417 A título exemplificativo: Apelação nº 0000328-64.2008.8.26.0093, Rel. Des. Silmar Fernandes, 3ª Câmara 

Criminal Extraordinária, j. 10/04/2014, Apelação nº 0000571-30.2010.8.26.0160, Rel. Des. Aguinaldo de 

Freitas Filho, 2ª Câmara Criminal Extraordinária, j. 28/03/2014, Apelação nº 0001322-86.2013.8.26.0297, 

Rel. Desª. Rachid Vaz de Almeida, 10ª Câmara Criminal, j. 14/07/2014, Apelação nº 0001334-

20.2008.8.26.0348, Rel. Des. Alex Zilenovski, 2ª Câmara Criminal, j. 19/05/2014, Apelação nº 0001682-

88.2012.8.26.0577, Rel. Des. Roberto Solimene, 7ª Câmara Criminal, j. 22/05/2014, Apelação nº 0001965-

42.2009.8.26.0246, Rel. Des. Roberto Midolla, 9ª Câmara Criminal, j. 11/09/2014, Apelação nº 0002107-

93.2010.8.26.0510, Rel. Des. Aguinaldo de Freitas Filho, 2ª Câmara Criminal Extraordinária, j. 14/03/2014, 

Apelação nº 0002441-89.2011.8.26.0091, Rel. Des. Julio Caio Farto Salles, 3ª Câmara Criminal 

Extraordinária, j. 11/12/2014, Apelação nº 0002731-87.2012.8.26.0344, Rel. Desª. Rachid Vaz de Almeida, 

10ª Câmara Criminal, j. 28/07/2014, Apelação nº 0002760-82.2009.8.26.0073, Rel. Desª. Maria Tereza do 

Amaral, 11ª Câmara Criminal, j. 19/02/2014. 
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Esses dados preliminares indicam uma tendência do Tribunal de Justiça de São 

Paulo em acolher mais os argumentos da acusação que os da defesa. Nota-se que as teses 

defensivas não ganham o mesmo respaldo na jurisprudência do TJSP que as do Ministério 

Público. 

O próprio registro de que o percentual de sentenças absolutórias reformadas (após 

o encerramento da instrução processual) é 4,5 vezes maior que o de absolvições mantidas, 

enquanto que o de sentenças condenatórias mantidas é quase o dobro do de condenações 

integralmente reformadas evidenciam, ao menos preliminarmente, uma linha mais 

punitivista do Tribunal, o que certamente refletirá no tratamento dado às teses defensivas 

(incluída, nesse ponto, a teoria da adequação social), como será exposto na sequência. 

Antes, porém, necessário que se trace um panorama dos crimes submetidos ao 

julgamento da Corte. 

 

 

106 

9 

27 

71 

207 

3 6 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

Condenatória Absolutória 
sumária 

Absolutória 

Integral reforma 

Parcial reforma 

Mantida 

Tipo de sentença Integralmente 

reformada 

Parcialmente 

reformada 

Mantida 

Condenatória 106 71 207 
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3.3.2 As infrações penais em análise 

 

Da análise dos crimes e contravenções apreciados pelo Tribunal de Justiça de São 

Paulo em 2014, em que se discute a teoria da adequação social (seja porque invocada nas 

razões recursais, seja porque apreciada na fundamentação do acórdão), foi possível 

identificar 17 infrações penais, assim agrupadas e com o total e percentual de incidência 

em relação ao total:  

 

Infração penal Total de 

julgados 

Porcentagem em 

relação ao total 

Ameaça (artigo 147, CP) 1 0,23% 

Embriaguez na condução de veículo 

automotor (artigo 306 da Lei nº 9.503/97) 

1 0,23% 

Fornecimento de bebidas alcoólicas a 

crianças e adolescentes (artigo 21 da Lei nº 

8.069/90) 

1 0,23% 

Crimes ambientais (destruição de floresta e 

dano às unidades de conservação – artigos 38 

e 40 da lei nº 9.605/98) 

2 0,46% 

Contravenções penais (vias de fato e jogos de 

azar – artigos 21 e 50, ambos do Decreto-Lei 

nº 3.688/41 – e posse de listas do jogo do 

bicho – artigo 58, §1º, alínea b do Decreto-

Lei nº 6.259/44 

3 0,69% 

Lesões corporais (artigo 129 do CP) 3 0,69% 

Casa de prostituição (artigo 229, CP) 6 1,39% 

Crimes patrimoniais (furto, roubo, dano, 

apropriação indébita, estelionato e receptação 

– artigos 155, 157, 163, 168, 171 e 180, todos 

do CP) 

54 12,58% 
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O gráfico a seguir ilustra os dados acima mencionados, em números 

proporcionais: 

 

 

 

Pode-se observar a massiva incidência do crime de violação de direito autoral 

(83,44%) quando se invoca ou discute a teoria da adequação social; igualmente merecem 

destaque os crimes patrimoniais (12,58%) e o delito de casa de prostituição (1,39%). As 

outras infrações penais, como se nota, não alcançam 1% do total dos acórdãos pesquisados; 

juntas, somam 2,53% dos casos. 

Das 45 sentenças absolutórias de 1ª instância (sumária ou após a instrução), 

apenas 2 (ou seja, 4,44%) se referem ao crime de furto
418

, ao passo que as 43 restantes 

(95,55%) envolvem o delito de violação de direito autoral
419

. Em termos proporcionais, 

tem-se: 

                                                            
418 São elas: Apelação nº 0002218-79.2005.8.26.0372, Rel. Des. João Morenghi, 12ª Câmara Criminal, j. 

12/02/2014; Apelação nº 0082878-09.2011.8.26.0224, Rel. Des. João Morenghi, 12ª Câmara Criminal, j. 

25/06/2014. 
419 Apelação nº 0000328-64.2008.8.26.0093, Rel. Des. Silmar Fernandes, 3ª Câmara Criminal Extraordinária, 

j. 10/04/2014; Apelação nº 0000571-30.2010.8.26.0160, Rel. Des. Aguinaldo de Freitas Filho, 2ª Câmara 

Criminal Extraordinária, j. 28/03/2014; Apelação nº 0001322-86.2013.8.26.0297, Rel. Desª Rachid Vaz de 

Almeida, 10ª Câmara Criminal, j. 14/07/2014; Apelação nº 0001334-20.2008.8.26.0348, Rel. Des. Alex 

Zilenovski, 2ª Câmara Criminal, j. 19/05/2014; Apelação nº 0001568-51.2007.8.26.0246, Rel. Des. Marco 

Infrações Penais Ameaça 

Embriaguez 

Fornecimento de bebidas a 
crianças e adolescentes 

Crimes ambientais 

Contravenções penais 

Lesões corporais 

Casa de prostituição 

Crimes patrimoniais 

Violação de direito autoral 

Violação de direito autoral 358 83,44% 
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Antônio Marques da Silva, 6ª Câmara Criminal, j. 13/02/2014; Apelação nº 0001682-88.2012.8.26.0577, Rel. 

Des. Roberto Solimene, 7ª Câmara Criminal, j. 22/05/2014; Apelação nº 0001965-42.2009.8.26.0246, Rel. 

Des. Roberto Midolla, 9ª Câmara Criminal, j. 11/09/2014; Apelação nº 0002000-22.2011.8.26.0152, Rel. 

Des. Alcides Malossi Junior, 8ª Câmara Criminal, j. 04/12/2014; Apelação nº 0002107-93.2010.8.26.0510, 

Rel. Des. Aguinaldo de Freitas Filho, 2ª Câmara Criminal Extraordinária, j. 14/03/2014; Apelação nº 

0002441-89.2011.8.26.0091, Rel. Des. Julio Caio Farto Salles, 3ª Câmara Criminal Extraordinária, j. 

11/12/2014; Apelação nº 0002731-87.2012.8.26.0344, Rel. Desª. Rachid Vaz de Almeida, 10ª Câmara 

Criminal, j. 28/07/2014; Apelação nº 0002760-82.2009.8.26.0073, Rel. Desª Maria Tereza do Amaral, 11ª 

Câmara Criminal j. 19/02/2014; Apelação nº 0003727-18.2011.8.26.0022, Rel. Des. J. Martins, 7ª Câmara 

Criminal, j. 07/08/2014; Apelação nº 0003857-11.2011.8.26.0506, Rel. Des. Luis Augusto de Sampaio 

Arruda, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, j. 15/12/2014; Apelação nº 0003987-59.2008.8.26.0068, Rel. 

Des. Alex Zilenovski, 2ª Câmara Criminal, j. 03/02/2014; Apelação nº 0005120-57.2010.8.26.0201, Rel. 

Des. Aguinaldo de Freitas Filho, 2ª Câmara Criminal Extraordinária, j. 30/05/2014; Apelação nº 0005696-

81.2009.8.26.0396, Rel. Des. Aguinaldo de Freitas Filho, 2ª Câmara Criminal Extraordinária, j. 14/03/2014; 

Apelação nº 0005888-91.2010.8.26.0068, Rel. Des. Nelson Fonseca Júnior, 15ª Câmara Criminal, j. 

05/06/2014; Apelação nº 0006626-23.2010.8.26.0022, Rel. Des. Souza Nery, 9ª Câmara Criminal, j. 

26/06/2014; Apelação nº 0006768-04.2008.8.26.0408, Rel. Des. Guilherme de Souza Nucci, 1ª Câmara 

Criminal Extraordinária , j. 21/07/2014; Apelação nº 0006926-41.2011.8.26.0477, Rel. Des. Paiva 

Coutinho, 11ª Câmara Criminal, j. 24/09/2014; Apelação nº 0007540-12.2006.8.26.0157, Rel. Des. Silmar 

Fernandes, 3ª Câmara Criminal Extraordinária, j. 26/06/2014; Apelação nº 0007789-23.2011.8.26.0048, Rel. 

Des. Penteado Navarro, 9ª Câmara Criminal, j. 10/04/2014; Apelação nº 0008233-43.2011.8.26.0408, Rel. 

Des. Francisco Bruno, 10ª Câmara Criminal, j. 28/07/2014; Apelação nº 0009118-62.2008.8.26.0408, Rel. 

Des. Laerte Marrone, 2ª Câmara Criminal Extraordinária, j. 28/11/2014; Apelação nº 0009227-

22.2012.8.26.0510, Rel. Des. Alcides Malossi Junior, 8ª Câmara Criminal, j. 28/08/2014; Apelação nº 

0009518-98.2010.8.26.0281, Rel. Des. Airton Vieira, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, j. 16/06/2014; 

Apelação nº 0010612-54.2011.8.26.0408 , Rel. Des. Alex Zilenovski, 2ª Câmara Criminal, j. 28/04/2014; 

Apelação nº 0013250-43.2007.8.26.0362, Rel. Des. Marco Antônio Marques da Silva, 6ª Câmara Criminal, j. 

04/12/2014; Apelação nº 0021559-73.2008.8.26.0344, Rel. Des. Sérgio Ribas, 5ª Câmara Criminal, j. 

20/03/2014; Apelação nº 0022889-76.2009.8.26.0019, Rel. Des. Marco Antônio Marques da Silva, 6ª 

Câmara Criminal, j. 04/12/2014; Apelação nº 0025956-62.2010.8.26.0068, Rel. Des. Airton Vieira, 1ª 

Câmara Criminal Extraordinária, j. 15/12/2014; Apelação nº 0028274-28.2010.8.26.0000, Rel. Des. Silmar 

Fernandes, 3ª Câmara Criminal Extraordinária, j. 13/02/2014; Apelação nº 0044001-68.2009.8.26.0224, Rel. 

Des. Aguinaldo de Freitas Filho, 2ª Câmara Criminal Extraordinária , j. 11/04/2014; Apelação nº 0046279-

40.2013.8.26.0050, Rel. Des. Salles Abreu, 11ª Câmara Criminal, j. 15/10/2014; Apelação nº 0048443-

44.2008.8.26.0602, Rel. Des. Eduardo Abdalla, 2ª Câmara Criminal Extraordinária, j. 14/03/2014; Apelação 

nº 0052388-09.2008.8.26.0224, Rel. Des. Silmar Fernandes, 3ª Câmara Criminal Extraordinária, j. 

09/10/2014; Apelação nº 0069223-07.2011.8.26.0050, Rel. Des. Marco Antônio Marques da Silva, 6ª 

Câmara Criminal, j. 27/03/2014; Apelação nº 0079570-65.2012.8.26.0050, Rel. Des. Eduardo Abdalla, 2ª 

Câmara Criminal Extraordinária, j. 12/12/2014; Apelação nº 0399806-86.2010.8.26.0000, Rel. Des. Amaro 

Thomé, 7ª Câmara Criminal, j. 03/07/2014; Apelação nº 3000502-19.2008.8.26.0482, Rel. Des. Grassi Neto, 

8ª Câmara Criminal, j. 20/03/2014; Apelação nº 9000002-94.2012.8.26.0291, Rel. Des. Toloza Neto, 3ª 

Câmara Criminal, j. 11/11/2014; Apelação nº 9000114-44.2011.8.26.0050, Rel. Des. Machado de Andrade, 

6ª Câmara Criminal, j. 20/02/2014. 

2 

43 

Sentenças absolutórias em 1ª instância 

Furto 

Violação de direito autoral 
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Dessas sentenças absolutórias de furto, 100% foram mantidas pelo Tribunal de 

Justiça, ao passo que, as de violação de direito autoral, 36 (ou seja, 83,72%) foram 

integralmente reformadas
420

, e 7 (isto é, 16,27%) não foram modificadas
421

. 

Outrossim, em relação aos 61 acórdãos em que houve divergência entre os 

julgadores (votação não unânime), 4 deles (6,55%) são de furto
422

, enquanto 57 (93,44%) 

envolvem a violação de direito autoral
423

. 

Esses dados talvez possam ser explicados não apenas pela grande incidência de 

casos envolvendo o delito do artigo 184 do Código Penal, mas também pela controvérsia 

que paira na jurisprudência sobre esse tipo penal. 

Resta, então, saber de que forma a adequação social está presente nesses julgados. 

 

 

                                                            
420 Como exemplos: Apelação nº 0000328-64.2008.8.26.0093, Rel. Des. Silmar Fernandes, 3ª Câmara 

Criminal Extraordinária, j. 10/04/2014; Apelação nº 0000571-30.2010.8.26.0160, Rel. Des. Aguinaldo de 

Freitas Filho, 2ª Câmara Criminal Extraordinária, j. 28/03/2014; Apelação nº 0001322-86.2013.8.26.0297, 

Rel. Desª Rachid Vaz de Almeida, 10ª Câmara Criminal, j. 14/07/2014; Apelação nº 0001334-

20.2008.8.26.0348 Rel. Des. Alex Zilenovski, 2ª Câmara Criminal j. 19/05/2014; Apelação nº 0001568-

51.2007.8.26.0246, Rel. Des. Marco Antônio Marques da Silva, 6ª Câmara Criminal, j. 13/02/2014; Apelação 

nº 0001682-88.2012.8.26.0577, Rel. Des. Roberto Solimene, 7ª Câmara Criminal, j. 22/05/2014; Apelação nº 

0001965-42.2009.8.26.0246, Rel. Des. Roberto Midolla , 9ª Câmara Criminal, j. 11/09/2014; Apelação nº 

0002107-93.2010.8.26.0510, Rel. Des. Aguinaldo de Freitas Filho, 2ª Câmara Criminal Extraordinária, j. 

14/03/2014; Apelação nº 0002441-89.2011.8.26.0091, Rel. Des. Julio Caio Farto Salles, 3ª Câmara Criminal 

Extraordinária, j. 11/12/2014; Apelação nº 0002731-87.2012.8.26.0344, Rel. Desª Rachid Vaz de Almeida, 

10ª Câmara Criminal, j. 28/07/2014. 
421 São elas: Apelação nº 0002000-22.2011.8.26.0152, Rel. Des. Alcides Malossi Junior, 8ª Câmara Criminal, 

j. 04/12/2014; Apelação nº 0006768-04.2008.8.26.0408, Rel. Des. Guilherme de Souza Nucci, 1ª Câmara 

Criminal Extraordinária, j. 21/07/2014; Apelação nº 0006926-41.2011.8.26.0477, Rel. Des. Paiva Coutinho, 

11ª Câmara Criminal, j. 24/09/2014; Apelação nº 0009227-22.2012.8.26.0510, Rel. Des. Alcides Malossi 

Junior, 8ª Câmara Criminal, j. 28/08/2014; Apelação nº 0009518-98.2010.8.26.0281, Rel. Des. Airton Vieira, 

1ª Câmara Criminal Extraordinária, j. 16/06/2014; Apelação nº 0025956-62.2010.8.26.0068, Rel. Des. Airton 

Vieira, 1ª Câmara Criminal Extraordinária , j. 15/12/2014; Apelação nº 0028274-28.2010.8.26.0000, Rel. 

Des. Silmar Fernandes,3ª Câmara Criminal Extraordinária; j. 13/02/2014. 
422 São eles: Apelação nº 0001298-26.2012.8.26.0028, Rel. Des. Nuevo Campos, 10ª Câmara Criminal, j. 

25/08/2014; Apelação nº 0002302-25.2010.8.26.0269, Rel. Amable Lopez Soto, 1ª Câmara Criminal 

Extraordinária, j. 27/01/2014; Apelação nº 0004307-02.2010.8.26.0081, Rel. Des. Amable Lopez Soto, 1ª 

Câmara Criminal Extraordinária, j. 17/02/2014; Apelação nº 0007310-59.2011.8.26.0297, Rel. Des. 

Guilherme de Souza Nucci, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, j. 21/07/2014. 
423 A título exemplificativo, Apelação nº 0000021-49.2010.8.26.0220, Rel. Des.  Grassi Neto , 8ª Câmara 

Criminal, j. 20/03/2014; Apelação nº 0000052-02.2010.8.26.0404, Rel. Des. Amable Lopez Soto, 7ª Câmara 

Criminal, j. 24/06/2014; Apelação nº 0000257-02.2010.8.26.0543, Rel. Des. Pinheiro Franco 2ª Câmara 

Criminal Extraordinária, j. 17/01/2014; Apelação nº 0000442-72.2013.8.26.0369, Rel. Des. Alex Zilenovski, 

2ª Câmara Criminal, j. 17/11/2014; Apelação nº 0000563-29.2012.8.26.0695, Rel. Des. Camilo Léllis, 7ª 

Câmara Criminal, j. 04/09/2014; Apelação nº 0000980-04.2011.8.26.0505, Rel. Des. Francisco Bruno, 10ª 

Câmara Criminal, j. 25/08/2014; Apelação nº 0001241-72.2010.8.26.0288 Rel. Des. Marco Antônio Cogan, 

8ª Câmara Criminal, j. 04/09/2014; Apelação nº0001334-20.2008.8.26.0348, Rel. Des. Alex Zilenovski, 2ª 

Câmara Criminal, j. 19/05/2014; Apelação nº 0001334-51.2011.8.26.0045, Rel. Des. Nelson Fonseca Júnior, 

1ª Câmara Criminal Extraordinária, j. 24/11/2014; Apelação nº 0001525- 92.2008.8.26.0048, Rel. Des. Alex 

Zilenovski, 2ª Câmara Criminal, j. 16/06/2014; Apelação nº 0001682-88.2012.8.26.0577 Rel. Des. Roberto 

Solimene, 7ª Câmara Criminal, j. 22/05/2014. 
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3.3.3 Adequação social como fundamento das decisões 

  

A análise do tratamento dado à adequação social pela defesa e pelo Tribunal de 

Justiça de São Paulo permite que se chegue a importantes conclusões para esta pesquisa. 

Um primeiro dado que merece atenção diz respeito à invocação da teoria nas 

razões ou contrarrazões recursais, como matéria defensiva. Considerando que há relatórios 

de votos mais simplificados e resumidos, porque não detalham todos os argumentos 

levantados nas alegações finais ou nos memoriais, não há como expor um número preciso 

de julgados em que a adequação social foi invocada. Em alguns votos, por exemplo, foi 

possível verificar que o relator, ao invés de especificar que o pleito defensivo consistiu na 

absolvição com fulcro na adequação social, simplesmente mencionou a busca pelo decreto 

absolutório; contudo, pelo teor da fundamentação, conseguiu-se verificar a invocação da 

aludida teoria. 

No entanto, com os dados disponíveis nos relatórios dos julgados, foi possível 

constatar que, em 219 dos 429 acórdãos, isto é, em 51,04% dos casos apreciados (mais da 

metade), a adequação social foi expressamente mencionada como argumento de defesa
424

. 

Acredita-se que esse número seja muito superior, em razão do exposto acima, mas 

considera-se necessário expô-lo aqui, para que fique demonstrada a incidência elevada e a 

consequente importância da adequação social como tese defensiva. 

Relevante, ainda, destacar que, nesses 219 julgados, a adequação social foi 

invocada pela Defesa apenas para absolver, ou para manter a absolvição do(a)(s) 

acusado(a)(s). Isso significa que, em 100% dos acórdãos, a teoria foi lançada como tese 

absolutória, e não como argumento para a concessão de benesses legais, tais como redução 

da pena, substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos, concessão do 

sursis, etc. 

                                                            
424 Como exemplos: Apelação nº 0001478-56.2013.8.26.0400, Rel. Des. Euvaldo Chaib, 4ª Câmara Criminal, 

j. 28/01/2014; Apelação nº 0050756-74.2010.8.26.0224, Rel. Des. Fernando Torres Garcia, 14ª Câmara 

Criminal, j. 07/08/2014; Apelação nº 0000219-46.2008.8.26.0159, Rel. Des. Julio Caio Farto Salles, 3ª 

Câmara Criminal Extraordinária, j. 14/08/2014; Apelação nº 3002833-92.2013.8.26.0483, Rel. Des. 

Francisco Orlando, 2ª Câmara Criminal, j. 08/09/2014; Apelação nº 0063573-78.2011.8.26.0114, Rel. Des. 

Ivan Sartori, 4ª Câmara Criminal, j. 26/08/2014; Apelação nº 0002998-45.2010.8.26.0145, Rel. Des. Borges 

Pereira, 16ª Câmara Criminal, j. 02/12/2014; Apelação nº 0004824-30.2012.8.26.0083, Rel. Des. Fernando 

Torres Garcia, 14ª Câmara Criminal, j. 18/09/2014; Apelação nº 0003171-29.2003.8.26.0464, Rel. Des. Zorzi 

Rocha, 3ª Câmara Criminal Extraordinária, j. 11/09/2014; Apelação nº 0008135-24.2009.8.26.0539, Rel. 

Des. Ericson Maranho, 6ª Câmara Criminal, j. 30/01/2014; Apelação nº 0050281-21.2010.8.26.0515, Rel. 

Des. Willian Campos, 4ª Câmara Criminal, j. 27/05/2014. 
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Outro dado que desperta a atenção consiste no número de decisões em que a 

adequação social foi discutida pelo relator. Dos 429 julgados, em 381, ou seja, 88,81% do 

total, a teoria foi apreciada na argumentação
425

. 

A tabela abaixo mostra com mais clareza a divisão desses julgados pela infração 

penal analisada: 

 

Crime Total de 

julgados 

Ameaça 1 

Casa de prostituição 5 

Contravenções penais 3 

Crimes ambientais 2 

Crimes patrimoniais 53 

Embriaguez 1 

Fornecimento de bebidas alcoólicas a crianças e 

adolescentes 

1 

Lesões corporais 2 

Violação de direito autoral 313 

 

Cabe salientar que, em todos esses 381 acórdãos, a adequação social não foi 

expressamente acolhida como fundamento para absolvição, sob os mais variados 

argumentos, que serão analisados com mais profundidade na pesquisa qualitativa.  

No entanto, cinco deles mereceram destaque durante a pesquisa, pois, muito 

embora não aceitem expressamente a teoria como fundamento para a absolvição, lançam 

mão de suas bases para justificar o decreto absolutório. 

                                                            
425 Citem-se: Apelação nº 0006348-98.2011.8.26.0050, Rel. Des. Willian Campos, 4ª Câmara Criminal, j. 

05/08/2014; Apelação nº 0000708-49.2013.8.26.0146, Rel. Des. Fernando Torres Garcia, 14ª Câmara 

Criminal, j. 18/09/2014; Apelação nº 0001478-56.2013.8.26.0400, Rel. Des. Euvaldo Chaib, 4ª Câmara 

Criminal, j. 28/01/2014; Apelação nº 0050756-74.2010.8.26.0224, Rel. Des. Fernando Torres Garcia, 14ª 

Câmara Criminal, j. 07/08/2014; Apelação nº 0000219-46.2008.8.26.0159, Rel. Des. Julio Caio Farto Salles, 

3ª Câmara Criminal Extraordinária, j. 14/08/2014; Apelação nº 0000323-62.2009.8.26.0172, Rel. Des. Julio 

Caio Farto Salles, 3ª Câmara Criminal Extraordinária, j. 11/12/2014; Apelação nº 0006582-

38.2011.8.26.0452, Rel. Des. Fernando Torres Garcia, 14ª Câmara Criminal, j. 18/09/2014; Apelação nº 

0063573-78.2011.8.26.0114, Rel. Des. Ivan Sartori, 4ª Câmara Criminal, j. 26/08/2014; Apelação nº 

0002995-49.2012.8.26.0136, Rel. Des. Francisco Orlando, 2ª Câmara Criminal, j. 30/06/2014; Apelação nº 

0004824-30.2012.8.26.0083, Rel. Des. Fernando Torres Garcia, 14ª Câmara Criminal, j. 18/09/2014. 
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Na apelação nº 1011348-72.1999.8.26.0506, julgada pela 7ª Câmara Criminal do 

TJSP, os acusados foram condenados em 1ª instância pelo delito de casa de prostituição. 

Na argumentação do seu voto, o relator reconheceu que os réus mantinham um local 

destinado ao meretrício. No entanto, a seu ver, a mera prostituição não se confunde com a 

exploração sexual exigida no artigo 229 do CP, porque explorar significa aniquilar a 

liberdade de escolha e ludibriar a vítima em sua vontade e boa-fé, o que não havia sido 

comprovado nos autos. 

Em que pese toda a tentativa de construir uma argumentação sem recorrer 

expressamente à adequação social, o magistrado, em determinado trecho, pontua: 

 
Sob o enfoque da dignidade sexual, bem jurídico tutelado, determinadas 

condutas perderam sua relevância penal, abolitio criminis que nada mais 

significa senão o pareamento da legislação de regência à realidade moderna (...) 

Observa-se que a mens legis, enfim, é punir a violência, a fraude, o tolhimento à 

liberdade com reflexos na seara da sexualidade humana. E tais noções, vale 

dizer, se ajustam perfeitamente ao delito dos autos, alocado no art. 229 do 

Código Penal, que lhe confere a nomenclatura de “Casa de Prostituição” (...) 

Sem que exista exploração sexual, cuja conceituação será imprescindível, não há 

delito. E prostituição, isoladamente, não se confunde com exploração sexual, 

embora possam coincidir. Assim porque, discussões sobre moralidade à parte, a 

prostituição em si não é crime (...) Não basta que entre as paredes de um local 

estejam confinados atos de natureza libidinosa, pelos quais os clientes pagam, 

porquanto esta atividade passa ao largo da exploração, assim compreendida 

como, em acréscimo à performance da prostituição, esta seja imposta de forma 

ardilosa ou violenta, quer física ou moral, ao individuo, em geral a mulher, cuja 

dignidade sexual é consequentemente violada (...) Tratando-se de pessoas 

maiores e capazes, cujo trabalho gerava proveito indireto (aluguel de quartos) 

para a mantenedora da casa, cuja estrutura e permanência, atraindo clientes, a seu 

turno também favorecia as garotas, não há que se falar em crime do art. 229 do 

Código Penal. Todos os envolvidos obtinham vantagens decorrentes da 

manutenção da casa de prostituição, que poderia, em caso como o dos autos, ser 

adjetivada de imoral, mas não criminosa, pois ausente a exploração 

sexual426(grifos nossos). 

 

Fica bem evidente que o desembargador realizou uma interpretação restritiva do 

delito do artigo 229 do Código Penal, para adequá-lo à realidade social. Assim, se alguns 

membros da sociedade pagam para manter relações sexuais com prostitutas, que também 

se beneficiam com o exercício da atividade, essa prática, embora imoral, releva-se 

tolerável no meio social. E se não faz sentido criminalizar a prostituição, da mesma forma 

não se mostra lógico interpretar o termo “exploração sexual” como o mero exercício da 

prostituição. Logo, nessa perspectiva, manter estabelecimento onde ocorra a prática do 

meretrício, por si só, não constitui o crime do artigo 229 do CP. Parece bem evidente que o 

                                                            
426 Apelação nº 1011348-72.1999.8.26.0506, Rel. Des. Amaro Thomé, 7ª Câmara Criminal, j. 23/10/2014. 
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magistrado lança mão da teoria da adequação social para julgar atípica a conduta dos 

acusados, embora sem lhe fazer menção expressa. 

Outro caso julgado pelo TJSP diz respeito ao crime de violação de direito autoral. 

O acusado foi condenado em 1ª instância por comercializar mídias pirateadas, sendo a 

sentença mantida pelo voto da maioria da turma julgadora. No entanto, no voto vencido do 

Desembargador Fernando Simão, além da tese de que não estava comprovada a 

materialidade delitiva, porque a perícia não havia examinado o conteúdo das mídias 

apreendidas, o magistrado ainda pontuou que a sociedade tolera o comércio de CD’s e 

DVD’s contrafeitos e o aceita como um trabalho lícito. Em sua visão, tal conduta não 

poderia ser equiparada a do grande falsificador, dono de estúdios clandestinos, que sequer 

é encontrado
427

. 

Em suas palavras: 

 
Além do mais, outro aspecto de fundamental importância também não pode 

escapar de análise, qual seja, o do Princípio da Intervenção Mínima do Direito 

Penal, mostrando-se, sob o aspecto constitucional, temerário criminalizar 

condutas afetas a solução tão somente pela esfera administrativa. É notório que o 

controle administrativo, imposição das respectivas multas, é praticamente 

inexistente. Tudo acontece à luz do dia, à vista das autoridades, sem qualquer 

reprovabilidade social da conduta frente ao homem médio (...) Na aplicação da 

lei penal não se pode admitir tamanho contrassenso, principalmente porque, na 

mais absoluta verdade, o grande falsificador, o dono de estúdios clandestinos, 

sabe-se lá porque, não são encontrados. Busca-se punir, por visão estrábica 

aquele que está na posse de alguns CDs, sem preocupação investigativa para 

buscar o grande distribuidor de reproduções eventualmente falsas. Isso não 

atende o interesse público e o julgador, não se pode deixar de visualizar, mesmo 

que com lupa preciso fosse, esses aspectos sociais de extrema importância. 

 

Parece inquestionável que o magistrado faz alusão à teoria da adequação social 

para sustentar a absolvição do apelante, pois indica, em seu voto, que a ausência de 

reprovabilidade social quanto à comercialização de mídias piratas, isto é, a tolerância da 

sociedade e relação a este tipo de conduta, não poderia ensejar a responsabilização criminal 

de quem assim age
428

. No entanto, em determinado trecho, o magistrado ressalta: 

                                                            
427 Apelação nº 0000257-02.2010.8.26.0543, Rel. Des. Pinheiro Franco, 2ª Câmara Criminal Extraordinária, 

j. 17/01/2014. O desembargador Fernando Simão, sobre esse aspecto, ainda defende: “Na aplicação da lei 

penal não se pode admitir tamanho contrassenso, principalmente porque, na mais absoluta verdade, o grande 

falsificador, o dono de estúdios clandestinos, sabe-se lá porque, não são encontrados. Busca-se punir, por 

visão estrábica aquele que está na posse de alguns CDs, sem preocupação investigativa para buscar o grande 

distribuidor de reproduções eventualmente falsas. Isso não atende o interesse público e o julgador, não se 

pode deixar de visualizar, mesmo que com lupa preciso fosse, esses aspectos sociais de extrema importância” 
428 Aliás, a teoria da adequação social “atribui importância fundamental ao aspecto social da conduta lesiva – 

isto é, a danosidade da lesão, compreendida como o grau de lesividade e inadequação do comportamento 

lesivo para a convivência social pacífica e ordenada – para fins de conferir um conteúdo material aos 

elementos estruturais do crime” (SILVA, op. cit., p.272), o que justamente se amolda ao argumento lançado 

pelo magistrado. 
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Aquilo que é aceito e tolerado como trabalho lícito pela sociedade, não pode ser 

apenado tão gravemente pelo Direito Penal, o que fere frontalmente os Princípios 

da Razoabilidade e Proporcionalidade.  

 

Mais uma vez, não há expressa menção à teoria da adequação social para 

fundamentar a absolvição do apelante. 

Esses mesmos argumentos podem ser verificados no voto vencido do mesmo 

magistrado, nas apelações de nºs 0018482-59.2010.8.26.0482
429

 e 0007345-

75.2010.8.26.0322
430

. 

Por fim, o último julgado em que foi possível notar um caminho argumentativo 

baseado na adequação social é o da apelação nº 0016880-47.2012.8.26.0543. No acórdão, 

o relator sustentou a absolvição do apelante, que havia sido condenado por expor à venda 

CD’s e DVD’s pirateados, com o fundamento de que o comércio informal domina a capital 

do Estado e vem se estendendo para outros municípios do interior, sendo o recorrente 

apenas uma peça da “complexa engrenagem de falsificações”. Em sua visão, as penas do 

artigo 184 do CP são direcionadas aos grandes violadores de direitos autorais, e não aos 

pequenos camelôs, que tentam sobreviver “a duras penas em nossa sociedade”
431

. 

Para corroborar seus argumentos, o magistrado ainda citou um julgado do 

desembargador Eduardo Pereira, segundo o qual os camelôs de aparência simples ocupam 

as calçadas do João Mendes e da Praça da Sé, junto ao complexo de gabinetes de juízes e 

desembargadores do TJSP, e todos sabem disso e toleram; raramente são assediados pelos 

vigilantes e seguranças do Estado. 

Entretanto, em que pese toda a fundamentação embasada na teoria da adequação 

social, o julgador não faz menção a ela no voto. Conclui: 

 

Portanto, a hipótese de pena, neste caso, mostra-se abusiva. E, o princípio da 

insignificância, fundamentado pelo princípio da proporcionalidade, exclui o 

injusto penal. 

 

Finalmente, outro dado extraído das decisões e que merece ser exposto nesta 

parte, envolve o número de julgados em que a teoria da adequação social foi 

expressamente analisada como medida de revogação dos tipos penais. Como se verá com 

mais detalhes na pesquisa qualitativa, grande parte da rejeição da teoria pela jurisprudência 

                                                            
429 Apelação nº 0018482-59.2010.8.26.0482, Rel. Des. Renê Ricupiero, 2ª Câmara Criminal Extraordinária, j. 

11/04/2014. 
430 Apelação nº 0007345-75.2010.8.26.0322, Rel. Des. Renê Ricupiero, 2ª Câmara Criminal Extraordinária, j. 

11/04/2014. 
431 Apelação nº 0016880-47.2012.8.26.0196, Rel. Des. Borges Pereira, 16ª Câmara Criminal, j. 09/12/2014. 
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do Tribunal de Justiça se baseia na falsa ideia de que a construção doutrinária da 

adequação social tem o propósito de descriminalizar condutas e revogar normas penais 

regularmente aprovadas pelo Poder Legislativo e sancionadas pelo Executivo. 

Caso a adequação social tivesse esse intuito, certamente seria o caso de rejeitá-la, 

pois representaria uma indevida interferência do Poder Judiciário na esfera do Legislativo. 

Não cabe aos juízes revogar normas penais, ao argumento de que se mostram respaldadas 

pelo contexto social, até porque isso ofenderia de forma expressa a Constituição Federal, 

que atribui ao Congresso Nacional o monopólio da produção normativa em matéria penal, 

conforme previsão estatuída no artigo 22, inciso I, c.c. o 48, caput, da Carta Magna. 

De todo modo, em 63 das 429 decisões, isto é, em 14,68%, ficou expresso o 

entendimento de que a adequação social se propõe a revogar tipos penais
432

, número esse 

bastante significativo, que, sem dúvida, mostra a incompreensão da teoria por parte do 

Judiciário Paulista. 

 

3.3.4 Conclusões parciais 

 

Os dados obtidos até aqui permitem que se chegue a algumas conclusões parciais. 

A primeira delas diz respeito à importância da adequação social como argumento 

defensivo no tocante ao crime de violação de direito autoral. O mero fato de 83,44% dos 

429 julgados se referirem ao delito do artigo 184 do Código Penal sinaliza, ao menos sob o 

ponto de vista da defesa, que condutas formalmente tipificadas no dispositivo legal seriam, 

sob a ótica social, toleradas. Embora em menor incidência, os crimes de casa de 

prostituição e os patrimoniais também apresentam um percentual significativo em relação 

ao total. 

Nota-se, igualmente, uma resistência do Tribunal de Justiça de São Paulo em 

aceitar a adequação social. O mero fato de a teoria não ter sido acolhida como fundamento 

                                                            
432 Como exemplos: Apelação nº 0001478-56.2013.8.26.0400, Rel. Des. Euvaldo Chaib, 4ª Câmara Criminal, 

j. 28/01/2014; Apelação nº 0002995-49.2012.8.26.0136 Rel. Des. Francisco Orlando, 2ª Câmara 

Criminal, j. 30/06/2014; Apelação nº 0006901-55.2007.8.26.0481, Rel. Des. Julio Caio Farto Salles, 3ª 

Câmara Criminal Extraordinária, j. 14/08/2014; Apelação nº 0008135-24.2009.8.26.0539, Rel. Des.Ericson 

Maranho, 6ª Câmara Criminal, j. 30/01/2014; Apelação nº 0009278-88.2009.8.26.0073, Rel. Des.Hermann 

Herschander, 14ª Câmara Criminal, j. 04/12/2014; Apelação nº 0050281-21.2010.8.26.0515, Rel. 

Des.Willian Campos, 4ª Câmara Criminal, j. 27/05/2014; Apelação nº 0005394-67.2013.8.26.0281, Rel. 

Des.Roberto Mortari, 7ª Câmara Criminal, j. 30/10/2014; Apelação nº 0000021-49.2010.8.26.0220, Rel. 

Des.Grassi Neto, 8ª Câmara Criminal, j. 20/03/2014; Apelação nº 0000328-64.2008.8.26.0093, Rel. 

Des.Silmar Fernandes, 3ª Câmara Criminal Extraordinária, j. 10/04/2014; Apelação nº 0000442-

72.2013.8.26.0369, Rel. Des.Alex Zilenovski, 2ª Câmara Criminal, j. 17/11/2014. 
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para a absolvição em nenhum dos casos em que foi invocada revela uma linha 

argumentativa tendente a desconsiderar o referido instrumento hermenêutico. 

Essa ideia ainda pode ser demonstrada pelo fato de que, nos cinco casos descritos, 

os julgadores invocaram os fundamentos da teoria da adequação social, atribuindo 

relevância à reprovabilidade social no momento de avaliar a conduta do recorrente, mas 

sem a ela fazer referência expressa, ou ainda, invocando outros princípios penais que não 

correspondem exatamente aos fundamentos da decisão. 

Além do mais, evidencia-se também uma incompreensão da teoria da adequação 

social por aqueles que a entendem como meio de revogação de tipos penais regularmente 

aprovados em processo legislativo. Essa ideia certamente explica, em parte, o porquê de a 

teoria ser rechaçada pelos magistrados. 

 

3.4 Da pesquisa qualitativa 

 

Nesta parte da pesquisa, serão analisados, com mais profundidade, os argumentos 

lançados pelos magistrados ao apreciarem a teoria da adequação social. 

 Como foi ressaltado no tópico atinente à metodologia da pesquisa, o critério que 

embasou a seleção da amostra dos julgados consistiu no princípio da saturação, de forma 

que a coleta dos acórdãos foi interrompida no momento em que deixou de acrescentar 

novos argumentos acerca do instrumento hermenêutico em análise. Desse modo, levou-se 

em consideração apenas as decisões que efetivamente apreciaram a adequação social na 

fundamentação, independentemente de ter sido alegada nas razões ou contrarrazões 

recursais. 

Por outro lado, foram selecionados apenas os acórdãos que analisaram os três 

crimes com maior incidência no banco de dados da pesquisa quantitativa, quais sejam: casa 

de prostituição (1,39%), crimes patrimoniais (12,58%) e violação de direito autoral 

(83,44%). A divisão por crimes, como foi explicitado anteriormente, justifica-se na medida 

em que a fundamentação das decisões varia conforme a infração penal analisada. 

A pesquisa totalizou, portanto, 88 julgados, assim divididos: 
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Espécie delitiva Total de 

julgados 

analisados 

Casa de prostituição 4 

Crimes patrimoniais 8 

Violação de direito autoral 76 

 

Adianta-se, desde já, que todos os acórdãos componentes da amostra, de um modo 

ou de outro, não acolheram a teoria da adequação social como fundamento absolutório, sob 

os mais diversos argumentos, como se verá a seguir. 

 

3.4.1 Adequação social e o crime de casa de prostituição 

 

Na análise dos acórdãos que discutiram o crime previsto no artigo 229 do Código 

Penal
433

, conseguiu-se identificar apenas uma linha argumentativa: o de que a adequação 

social e os costumes não revogam tipos penais. 

 

3.4.1.1 Adequação social e a revogação de normas penais 

 

Na apelação nº 0006901-55.2007.8.26.0481, a 3ª Câmara Criminal Extraordinária 

do Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que no local do fato havia a prática de 

prostituição. A turma julgadora deu credibilidade às palavras dos investigadores de polícia, 

segundo os quais uma testemunha admitira, durante as diligências, que lá trabalhava 

fazendo programas sexuais, bem como indicara outra pessoa, que também exercia a 

prostituição, pagando aos proprietários a quantia de R$ 10,00 pelo uso do quarto
434

. 

Na fundamentação do julgado, o relator consignou que: 

 
Além do mais, eventual tolerância da Polícia ou dos órgãos públicos quanto às 

casas de prostituição, como é óbvio, não teria o condão de elidir as disposições 

legais. 

 

                                                            
433 “Manter, por conta própria ou de terceiro, estabelecimento em que ocorra exploração sexual, haja, ou não, 

intuito de lucro ou mediação direta do proprietário ou gerente. Pena - reclusão, de dois a cinco anos, e 

multa”. 
434 Apelação nº 0006901-55.2007.8.26.0481, Rel. Des. Julio Caio Farto Salles, 3ª Câmara Criminal 

Extraordinária, j. 14/08/2014. 
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Da mesma forma, citou uma decisão proferida pela Ministra Cármem Lúcia, do 

Supremo Tribunal Federal, segundo a qual: 

 
Quanto à aplicação do princípio da adequação social, esse, por si só, não tem o 

condão de revogar tipos penais. Nos termos do art. 2º da Lei de Introdução às 

Normas do Direito Brasileiro (com alteração da Lei n. 12.376/2010), 'não se 

destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou 

revogue435. 

 

Semelhante argumentação foi empregada na apelação nº 0008135-

24.2009.8.26.0539, julgada pela 6ª Câmara Criminal. Na visão dos desembargadores, 

comprovado que o estabelecimento tratado nos autos possuía vários quartos utilizados por 

garotas de programa para fins sexuais, era mesmo de rigor a condenação dos apelantes 

(responsáveis pelo local) como incursos no artigo 229 do Código Penal
436

. 

No momento de apreciar a teoria da adequação social, o Desembargador Ericson 

Maranho lançou mão do seguinte argumento: 

 
Atipicidade da conduta, porque socialmente aceita, também não tem cabimento. 

Como se sabe, o costume não revoga lei em matéria penal. A tolerância social à 

prostituição não pode legitimar a conduta dos apelantes, que é típica, 

encontrando-se o comportamento por eles perpetrado previsto como crime em lei 

penal vigente. 

 

 

Destaca-se o tratamento dado à adequação social na apelação nº 0009278-

88.2009.8.26.0073. O relator, na fundamentação do voto, entendeu que o estabelecimento 

analisado era um local mantido pelo apelante e destinado à prática da prostituição. No seu 

entender, embora a sociedade aceite e tolere a existência de prostíbulos, tal fato não revoga 

o artigo 229 do Código Penal, uma vez que a lei apenas perde vigência com outra lei que 

expressamente a revogue
437

. Trata-se de uma fundamentação que reconhece a aceitação 

social de uma conduta, que, entretanto, não revoga o tipo penal no qual se sustenta. 

Nas palavras do magistrado: 

 
Outrossim, respeitado o posicionamento contrário, a leniência estatal em 

combater a existência de prostíbulos, ou sua aceitação por parte da sociedade, 

não arredam a vigência da lei, que só se revoga, como cediço, com o advento de 

outra lei (artigo 2º caput da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro). 

 

                                                            
435 STF, HC 104.467/RS, Rel. Minª. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe - 044 de 09-03-2011). 
436 Apelação nº 0008135-24.2009.8.26.0539, Rel. Des. Ericson Maranho, 6ª Câmara Criminal j. 30/01/2014. 
437 Apelação nº 0009278-88.2009.8.26.0073, Rel. Des. Hermann Herschander, 14ª Câmara Criminal, j. 

04/12/2014. 
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Finalmente, na apelação nº 0050281-21.2010.8.26.0515, a 4ª Câmara Criminal 

absolveu a acusada, por insuficiência de provas de que no local mencionado era exercida a 

prostituição. Ainda assim, o relator frisou ser incabível a aplicação da teoria da adequação 

social, que, em sua visão, não pode revogar tipos penais
438

: 

 
A eventual tolerância da sociedade quanto à exploração de atividade sexual, não 

é fator de descriminalização, tampouco causa que afaste a tipicidade da conduta. 

Destarte, o texto do artigo 229 do Código Penal continua plenamente vigente, 

tendo inclusive sofrido alteração por força da Lei nº 12.015/09. Assim, não 

compete ao órgão julgador descriminalizar conduta tipificada formal e 

materialmente pela legislação penal. Caberia somente ao legislador o papel de 

revogar ou modificar a lei penal em vigor, de modo que inaplicável o princípio 

da adequação social ao caso. 

 

3.4.2 Adequação social e os crimes patrimoniais 

 

Dentre os crimes patrimoniais analisados, destacam-se 2 acórdãos de estelionato 

(artigo 171 do Código Penal), 1 de roubo (artigo 157 do Código Penal) e 5 de furto (artigo 

155 do Código Penal). 

Foi possível identificar quatro linhas argumentativas: (i) adequação social como 

técnica de descriminalização pela via interpretativa; (ii) adequação social, o princípio da 

insignificância e a contextualização social da conduta; (iii) adequação social não revoga 

tipos penais; (iv) inviabilidade de se invocar a adequação social diante dos prejuízos 

causados. 

 

3.4.2.1 Adequação social como técnica de descriminalização pela via interpretativa 

 

O objeto de discussão da apelação nº 0000013-41.2010.8.26.0586, relatada pelo 

Desembargador Vico Mañas, consistiu no furto de dois frascos de desodorantes de um 

supermercado, avaliados em R$ 29,00
439

. 

Embora o fundamento da absolvição em segunda instância tenha sido a 

insignificância da conduta dos apelantes, o relator trouxe algumas considerações acerca da 

adequação social enquanto instrumento hermenêutico. 

Segundo o magistrado, a descriminalização de comportamentos pode ser realizada 

tanto pelo legislador, quanto por ato interpretativo do juiz. Conquanto reconheça que a 

                                                            
438Apelação nº 0050281-21.2010.8.26.0515 , Rel. Des. Willian Campos, 4ª Câmara Criminal, j. 27/05/2014. 
439 Apelação nº 0000013-41.2010.8.26.0586, Rel. Des. Vico Mañas, 12ª Câmara Criminal, j. 25/06/2014. 
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descriminalização seja problemática pela via interpretativa, o desembargador salienta que a 

moderna dogmática penal fornece mecanismos que alcancem tal objetivo, sem que se abra 

mão da segurança jurídica do sistema, como é o caso da insignificância e da adequação 

social. 

No entender do magistrado: 

 
Para evitar qualquer situação de insegurança jurídica, provocada por decisões 

carentes de critérios sistemáticos ou científicos, é preciso deixar que as 

proposições valorativas político-criminais, como é o caso da necessidade de 

descriminalização de algumas condutas, passem a penetrar nas categorias 

sistemáticas do Direito Penal, superando-se, assim, as discrepâncias existentes 

entre a experiência e certos postulados da dogmática, compatibilizando-se a 

prática com a teoria. É imprescindível, portanto, que se confira específico 

significado político-criminal a cada uma das categorias sistemáticas da teoria do 

delito440. 

 

 

Ainda que seja uma visão destoante da maioria das decisões do Tribunal de 

Justiça de São Paulo, o desembargador ainda assinala que à tipicidade deve ser conferido o 

significado político-criminal de expressão do princípio da legalidade, de forma que não se 

deve admitir uma interpretação extensiva dos tipos penais, sob a justificativa de se 

assegurar uma proteção sem lacunas do bem jurídico tutelado. Por essa razão, os tipos 

devem ser interpretados restritivamente. 

Assim sendo, os princípios da adequação social e da insignificância constituem 

dois critérios auxiliares de interpretação restritiva, integrantes da chamada “tipicidade 

material”. Nas palavras do julgador: 

 
De fato, o comportamento humano, para ser típico, não só deve ajustar-se 

formalmente a um tipo legal de delito, mas também ser materialmente lesivo a 

bens jurídicos e socialmente reprovável. O Direito Penal só deve ir até onde seja 

necessário para a proteção do bem jurídico, não se ocupando com bagatelas. 

 

Por fim, o magistrado conclui, com base na insignificância, que a conduta dos 

apelantes é formalmente típica, embora não o seja à luz da tipicidade material, pois não 

atinge de forma relevante os bens jurídicos tutelados pelo Direito Penal. 

É preciso salientar que a análise conjunta da insignificância e da adequação social 

feita pelo magistrado deve ser lida com cautela. À primeira vista, poderia se argumentar 

que a atipicidade da conduta foi resultante da conjugação de dois fatores: ínfima lesão ao 

                                                            
440 O magistrado ainda acrescenta: “Não se trata apenas de ter em conta pontos de vista político-criminais na 

aplicação da lei, como costumeiramente se vê na jurisprudência brasileira (as conhecidas absolvições em 

nome da “boa política criminal”). É preciso ir mais longe, conciliando a política criminal com a segurança 

jurídica que proporciona a claridade do sistema, evitando-se a arbitrariedade”. 
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bem jurídico tutelado (insignificância) e a ausência de reprovabilidade social da conduta 

(adequação social). No entanto, não parece ter sido esse o intuito do julgador, que bem 

separou e distinguiu ambas as ferramentas hermenêuticas, tanto que, ao fim da 

argumentação, a atipicidade material da conduta analisada circunscreveu-se à sua 

insignificância. A menção à adequação social parece ter sido feita para sinalizar a 

existência de outros instrumentos hermenêuticos que possibilitam uma interpretação 

restritiva dos tipos penais e que, na visão do magistrado, justificam a descriminalização de 

condutas formalmente tipificadas em lei. 

Importante esse apontamento, porque, como foi visto, a adequação social e a 

insignificância não se confundem e tampouco devem ser necessariamente aplicadas à 

mesma situação. 

 

3.4.2.2 Adequação social, o princípio da insignificância e a contextualização social 

da conduta 

 

Uma linha argumentativa identificada nos acórdãos de crimes patrimoniais 

condiciona a análise do princípio da insignificância à adequação social, possibilitando uma 

“contextualização social da conduta” do(s) recorrente(s), como se um instrumento 

hermenêutico estivesse completamente atrelado ao outro, sendo indissociáveis. 

Isso pode ser facilmente depreendido do acórdão da apelação nº 0003939-

14.2012.8.26.0213, em que se discutiu o furto de seis unidades de leite fermentado e de 

três envelopes de suco em pó, bens avaliados em R$ 6,96. Ao analisar a possibilidade de 

incidência do princípio da insignificância à hipótese, o relator argumentou que, embora o 

valor da res furtiva fosse diminuto, a conduta do apelante era dotada de razoável grau de 

inadequação social, impedindo, dessa forma, o acolhimento da tese defensiva de 

reconhecimento da insignificância
441

. 

O magistrado justificou que a aplicação do princípio da insignificância, 

instrumento de interpretação restritiva dos tipos penais, não tem como pressuposto apenas 

a baixa ofensividade da conduta, pois, se assim o fosse, estar-se-iam promovendo 

discriminações e o incentivo à criminalidade, mas não a necessária prevenção penal
442

. 

                                                            
441 Apelação nº 0003939-14.2012.8.26.0213, Rel. Des. Nuevo Campos, 10ª Câmara Criminal, j. 23/10/2014. 
442 Em suas exatas palavras: “A aplicação do princípio da insignificância, instrumento de interpretação 

restritiva do tipo penal, não tem como pressuposto, tão somente, a baixa ofensividade da conduta do agente, 
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Por essa razão, conclui o relator: 

 
Portanto, a observância conjunta do princípio da adequação social da conduta, o 

que permite importante contextualização social da conduta do acusado, é 

indispensável à identificação das hipóteses de aplicação do princípio em tela. 

 

Em outro caso de furto
443

, dessa vez envolvendo a subtração de 18 livros de 

títulos diversos, avaliados em R$ 183,00, o desembargador argumentou que o valor da res 

não pode ser tido como insignificante e, mais uma vez, invocou a inadequação social da 

conduta como critério a ser levado em consideração ao se avaliar a incidência da 

insignificância. 

Essa íntima correlação entre a insignificância e a adequação social ainda pode ser 

extraída das apelações 0004299-78.2013.8.26.0482
444

 e 0006561-35.2009.8.26.0322
445

. 

A primeira delas discutiu o roubo de dois aparelhos celulares, um avaliado em R$ 

350,00 e o outro em R$ 290,00. Ao analisar a incidência do princípio da insignificância 

arguido pela defesa, o desembargador salientou que o valor dos bens não podia ser 

considerado insignificante, e a conduta dos apelantes era dotada de razoável grau de 

inadequação social. 

No segundo caso, avaliou-se a prática do crime de estelionato, que teria gerado 

um prejuízo no montante de R$ 123,80 à vítima. A defesa invocou a insignificância nas 

razões recursais. Novamente, o julgador analisou o princípio atrelado à adequação social, 

concluindo: 

 
Inviável, no caso em tela, portanto, a incidência do princípio da insignificância, 

pois, pelo que verte dos autos, a conduta do acusado, consideradas as 

características do caso em tela, possui razoável grau de inadequação social. 

 

Pelo teor dos votos, nota-se que o magistrado considera a adequação social como 

pressuposto de aplicação do princípio da insignificância, pois, a seu ver, ela permite uma 

“contextualização social da conduta”. Além de vago e genérico, o significado dessa 

expressão não foi explicitado na fundamentação. Acredita-se, porém, que o relator esteja se 

referindo à avaliação do comportamento do(s) recorrente(s) frente a valores de 

determinada comunidade, para fins de aplicação ou não da insignificância. 

 

                                                                                                                                                                                    
pois, dessa forma, não se estaria, em determinadas situações, promovendo a necessária prevenção penal, mas 

discriminações e, por vezes, o incentivo da criminalidade, em particular, no âmbito dos crimes patrimoniais”. 
443 Apelação nº 0007361-35.2011.8.26.0050, Rel. Des. Nuevo Campos, 10ª Câmara Criminal, j. 13/11/2014. 
444 Apelação nº 0004299-78.2013.8.26.0482, Rel. Des. Nuevo Campos, 10ª Câmara Criminal, j. 25/08/2014.  
445 Apelação nº 0006561-35.2009.8.26.0322, Rel. Des. Nuevo Campos, 10ª Câmara Criminal, j. 24/02/2014.  
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3.4.2.3 Adequação social e a revogação dos tipos penais 

 

Também nos crimes patrimoniais, a adequação social foi considerada como 

instrumento de revogação de tipos penais. 

No voto de lavra do Desembargador Roberto Mortari, julgou-se a tentativa de 

furto de garrafas de bebidas e de uma chave do bar da vítima
446

. 

O magistrado, na fundamentação, adotou o parecer da Procuradoria de Justiça, 

que, por sua vez, citou um acórdão do Superior Tribunal de Justiça, argumentando que a 

adequação social, enquanto instrumento voltado ao legislador no momento de criar e 

revogar normas penais, não possibilita ao magistrado a revogação de normas penais já 

existentes
447

. 

 

3.4.2.4 Adequação social e os prejuízos causados 

 

Na apelação nº 0002125-19.2009.8.26.0262, a defesa de um dos apelantes 

invocou os princípios da intervenção mínima, alteridade, adequação social e ofensividade, 

visando à absolvição do condenado pelo crime de estelionato
448

. 

Segundo os fatos narrados no voto, o recorrente teria repassado cheques furtados 

às vítimas, a fim de obter vantagem patrimonial ilícita. 

No momento de analisar os argumentos da defesa, o relator optou por apreciar 

conjuntamente os princípios invocados, como se os fundamentos de cada qual fossem 

idênticos ou, ao menos, semelhantes. Para tanto, consignou que os prejuízos sofridos pela 

vítima e a reprovabilidade do comportamento do condenado levavam à necessidade de uma 

sanção penal. 

Em suas palavras: 

 
Sem razão a defesa ao invocar, a fim de escusar o apelante, os princípios penais 

da intervenção mínima, “alteridade”, adequação social e ofensividade. A 

persecução penal revelou que houve significativo prejuízo para a vítima. Além 

disso, o comportamento do acusado apresentou um sensível grau de 

                                                            
446 Apelação nº 0005394-67.2013.8.26.0281, Rel. Des. Roberto Mortari, 7ª Câmara Criminal, j. 30/10/2014. 
447 “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 (STJ, HC 

233230/MG 2012/0027858-0; Min. Jorge Mussi, j. 16/04/2013)”. 
448 Apelação nº 0002125-19.2009.8.26.0262, Rel. Des. Laerte Marrone, 2ª Câmara Criminal Extraordinária, j. 

07/11/2014. 
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reprovabilidade, envolvendo inclusive a utilização de cheque furtado. Trata-se, 

enfim, de comportamento a merecer uma reprimenda penal. 

 

Por tais razões, de uma só vez, não foram acolhidas as teses defensivas. 

 

3.4.3 Adequação social e o crime de violação de direito autoral 

 

No âmbito da jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo, não há dúvidas 

de que as maiores discussões envolvendo a aplicação da teoria da adequação social dizem 

respeito ao crime de violação de direito autoral (artigo 184 do Código Penal). Como se 

verá adiante, a multiplicidade de argumentos utilizados para afastar a incidência do 

instrumento hermenêutico ao caso concreto contribui para a análise da adequação social 

sob diversos ângulos. 

Isso pode ser explicado, em parte, pelo resultado de uma pesquisa realizada pela 

Fecomércio do Rio de Janeiro, apontando que o número de brasileiros que consumiram 

produtos pirateados subiu de 42% em 2006 para 48% em 2010, o equivalente a um 

aumento de 13,8 milhões de pessoas. Se não bastasse, 77% dos entrevistados em 2010 

assumiram terem adquirido um DVD pirata nos últimos doze meses, enquanto o percentual 

em 2006 era de 35%. Essa expansão da venda de produtos falsificados, segundo a 

pesquisa, é resultado especialmente da busca por mercadorias mais baratas, tanto que 

nenhum dos malefícios ou prejuízos do consumo ilegal foi levado em consideração no 

momento da compra dos produtos
449

. 

Também desperta a atenção o elevado percentual dos entrevistados que não veem 

qualquer consequência negativa no uso de produtos piratas: o número saltou de 30% em 

2006 para 37% em 2010
450

. 

                                                            
449 Disponível no endereço eletrônico: <http://www.fecomercio-rj.org.br/publique/media/estudo.pdf>. Acesso 

em 07/12/2016. 
450 A pesquisa ainda trouxe algumas conclusões interessantes: “Apesar de a parcela de homens consumidores 

de produtos piratas ser maior do que a das mulheres, elas registraram um maior avanço no consumo destas 

mercadorias no período observado. Sendo assim, a disseminação do consumo de produtos piratas independe 

do sexo. Os jovens seguem sendo o maior contingente de consumidores de produtos piratas. Porém o maior 

crescimento, por faixa etária, foi registrado entre os brasileiros de 45 a 59 anos. Sendo assim, a disseminação 

do consumo de produtos piratas independe da idade. O consumo de produtos piratas aumentou em todas as 

regiões do país, exceto no Norte/Centro-Oeste. Apesar do recuo do consumo nestas regiões, mais de 50% dos 

moradores destas localidades afirmam terem consumido mercadorias falsificadas. Sendo assim, a 

disseminação do consumo de produtos piratas independe da região. O consumo de mercadorias falsificadas 

avançou entre as classes C e D/E, ao passo que houve redução na aquisição destes produtos na classe A/B. 

Mesmo assim, quase metade desta que é considerada a classe mais abonada do país consome este tipo de 

produto. Sendo assim, a disseminação do consumo de produtos piratas independe da classe social. Entre as 

pessoas com os mais diferentes graus de instrução, houve um avanço no consumo de produtos piratas, com 

http://www.fecomercio-rj.org.br/publique/media/estudo.pdf


146 
 

RODRÍGUEZ MORO ainda destaca a facilidade com que, no mundo moderno, 

uma obra é reproduzida sem autorização do respectivo autor. Segundo o jurista, as 

inovações tecnológicas propiciaram a criação de um novo modelo de sociedade: a 

intitulada “sociedade de informação”. A utilização cotidiana da internet e a possibilidade 

de digitalização de sons, imagens e vozes facilitaram a reprodução e divulgação de obras 

artísticas nos mais diferentes formatos, em redes sociais, blogs, chats e sites, muitas vezes 

com os mesmos níveis de qualidade e disponibilizadas de forma gratuita ou por valores 

bem inferiores aos de mercado. Todas essas possibilidades põem em risco a exploração dos 

direitos da propriedade intelectual, haja vista que as reproduções indevidas satisfazem as 

necessidades culturais dos usuários, sem que tenham que arcar com os custos de obras 

originais
451

. 

Por conseguinte, a aparente tolerância social ao consumo de mercadorias 

falsificadas certamente traz reflexos na jurisprudência, que é instada a se manifestar sobre 

a imputação do crime de violação de direito autoral a ambulantes ou camelôs que são 

abordados e detidos vendendo ou tendo em depósito, com o intuito de lucro, mercadorias 

falsificadas – especialmente CD’s e DVD’s –, reproduzidas sem autorização dos 

respectivos autores. Os magistrados são levados a apresentar uma série de argumentos 

tendentes a analisar a tese defensiva. 

Nessa linha, pela análise dos acórdãos, foi possível identificar a seguintes linhas 

argumentativas: (i) ausência de previsão legal; (ii) conduta socialmente habitual, tolerância 

social e falta de fiscalização do Poder Público; (iii) aproximação ao princípio da 

insignificância; (iv) erro de proibição; (v) mecanismo de exclusão da ilicitude; (vi) ofensa 

a bem jurídico-penal; (vii) instrumento destinado ao Poder Legislativo; (viii) a 

inadequação social das condutas analisadas; (ix) os prejuízos causados; (x) meio de 

revogação de tipos penais; e, (xi) reprodução do entendimento dos Tribunais Superiores. 

Passa-se a expô-las a seguir. 

 

 

                                                                                                                                                                                    
exceção daqueles com grau superior completo/incompleto. Apesar disto, mais da metade destes mais 

instruídos afirmou adquirir produtos piratas. Sendo assim, a disseminação do consumo de produtos piratas 

independe do grau de instrução” (p. 24). 
451 RODRÍGUEZ MORO, Luis. El impacto del modelo social, económico y tecnológico de la sociedad actual 

en la tutela civil y penal de la propiedad intelectual. Revista de Derecho Penal: Fundación de Cultura 

Universitária, Montevideo, v. 21, 2ª época, dez. 2013, p. 98-99. 
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3.4.3.1 Adequação social e a ausência de previsão legal 

 

Parte da jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo rechaça a aplicação da 

teoria da adequação social, também nos casos de violação a direito autoral, por se tratar de 

um instrumento criado pela doutrina, sem qualquer respaldo legal. Em outras palavras, a 

ausência de previsão da teoria na Constituição Federal e nas leis penais inviabilizaria a sua 

aceitação pela jurisprudência. 

Essa ideia, com cunho essencialmente positivista, pode ser constatada, por 

exemplo, no acórdão da apelação nº 0002371-87.2012.8.26.0344. A relatora, ao tratar da 

adequação social em voto acolhido pelos demais integrantes da turma julgadora, 

consignou
452

: 

 
Não há amparo legal para o pleito defensivo, sendo certo que o ordenamento 

jurídico em vigor não reconhece o indigitado princípio como causa excludente da 

ilicitude ou da culpabilidade e, pelo mesmo raciocínio, não há como acolher a 

tese de atipicidade pelo reconhecimento do princípio da insignificância. 

 

Da mesma forma, em julgado envolvendo a exposição à venda de 50 CD’s e 225 

DVD’s piratas pelo apelante
453

, restou consagrado o entendimento de que: 

 
Não razoável a aplicação, ao caso presente, da tese de adequação social da 

conduta praticada pelo Apelante, eis que não abarcada pelo ordenamento jurídico 

brasileiro, o qual, ao contrário, tipificou essa conduta, dada sua lesividade e 

necessidade de proteger a propriedade intelectual, direito este 

constitucionalmente previsto. 

 

Esse entendimento se repetiu nos acórdãos das apelações nºs 0004661-

52.2013.8.26.0071
454

, 0010095-43.2011.8.26.0604
455

, 0039583-61.2009.8.26.0071
456

 e 

0041052-37.2010.8.26.0224
457

. 

 

                                                            
452 Apelação nº 0002731-87.2012.8.26.0344, Rel. Desª. Rachid Vaz de Almeida, 10ª Câmara Criminal, j. 

28/07/2014. 
453 Apelação nº 0003057-06.2012.8.26.0099, Rel. Des. Luiz Antonio Cardoso, 3ª Câmara Criminal, j. 

03/06/2014. 
454 Apelação nº 0004661-52.2013.8.26.0071, Rel. Des. Luis Soares de Mello, 4ª Câmara Criminal, j. 

09/09/2014. 
455 Apelação nº 0010095-43.2011.8.26.0604, Rel. Des. Luis Soares de Mello, 4ª Câmara Criminal, j. 

25/11/2014. 
456 Apelação nº 0039583-61.2009.8.26.0071, Rel. Des. Luis Soares de Mello, 4ª Câmara Criminal, j. 

09/09/2014. 
457 Apelação nº 0041052-37.2010.8.26.0224, Rel. Des. Ricardo Tucunduva, 6ª Câmara Criminal, j. 

11/12/2014. 
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3.4.3.2 Adequação social e a conduta socialmente habitual, tolerância social e falta 

de fiscalização do Poder Público 

 

Alguns julgados do TJSP reconhecem que a comercialização de mercadoria 

contrafeita é socialmente habitual; outros, ainda, vão além, argumentando tratar-se de 

comportamento tolerável pelos membros da sociedade. Esses fatores, entretanto, não 

eliminam a tipicidade penal do fato, especialmente por ofender a propriedade intelectual. 

Nesse sentido, é o voto do desembargador Zorzi Rocha, que, ao analisar a 

aplicação da adequação social à conduta da apelante, processada e condenada sob a 

acusação de expor à venda 112 CD’s e 180 DVD’s piratas
458

, adotou o seguinte 

argumento: 

 
A conduta da Ré merece reprovação e não pode ser tolerada, a despeito da ampla 

disseminação e “suposta” aceitação social, pois representaria um verdadeiro 

incentivo, diante de tamanha impunidade, sentindo-se ela livre e estimulada a 

continuar comercializando produtos reproduzidos com violação a direitos 

autorais, e também porque a aceitação social com relação a esse tipo de comércio 

não torna a conduta atípica, revogando-a. Trata-se de ofensa a um direito 

constitucionalmente assegurado, nos termos do artigo 5º, inciso XXVII, da 

Constituição Federal. 

 

Também vai nessa linha o argumento esposado na apelação nº 0000006-

49.2012.8.26.0337
459

: 

 
O fato da sociedade tolerar, por vezes, o comércio de produtos contrafeitos não 

torna atípico esse fato. Por sinal, essa conduta consubstancia ofensa a direito 

constitucionalmente assegurado conforme previsão do artigo 5º, XXVII, da 

Constituição da República. 

 

Para reforçar essa tese, o voto do desembargador Otávio de Almeida Toledo, na 

apelação nº 0001620-30.2012.8.26.0292, foi além, sinalizando que, se há uma tolerância 

social ao comércio de mídias pirateadas, é porque se trata de uma sociedade corrompida
460

.  

Confira-se: 

 
Em verdade, não obstante seu médio potencial ofensivo, a conduta, tolerada ou 

desconsiderada por parcela da comunidade, constitui sinal típico de uma 

sociedade corrompida e certa da impunidade. Procurava o réu ganhar a vida de 

maneira ilícita, explorando atividade proibida. Ainda que de roubo ou furto não 

se cuide, a conduta viola a ordem legal e provoca prejuízos de natureza 

                                                            
458 Apelação nº 0009367-79.2009.8.26.0019, Rel. Des. Zorzi Rocha, 3ª Câmara Criminal Extraordinária, j 

13/02/2014. 
459 Apelação nº 0000006-49.2012.8.26.0337, Rel. Des. Encinas Manfré, 15ª Câmara Criminal, j. 23/10/2014. 
460Apelação nº 0001620-30.2012.8.26.0292, Rel. Des. Otávio de Almeida Toledo, 16ª Câmara Criminal, j. 

16/12/2014. 
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patrimonial às pessoas físicas ou jurídicas envolvidas na realização da obra 

intelectual. Por isso deve ser coibida, tal como qualquer outra espécie de 

criminalidade, violenta ou não. 

 

Semelhantes argumentos ainda podem ser encontrados nas apelações nºs 000810-

44.2011.8.26.0210
461

, 0000991-94.2011.8.26.0032
462

, 0001153-07.2010.8.26.0103
463

, 

0001334-51.2011.8.26.0045
464

, 0001809-66.2007.8.26.0491
465

, 0002180-

40.2012.8.26.0431
466

, 0002441-89.2011.8.26.0091
467

, 0005369-60.2007.8.26.0638
468

, 

0005486-15.2011.8.26.0443
469

, 0005995-81.2009.8.26.0356
470

, 0009442-

51.2010.8.26.0224
471

 e 0022533-38.2011.8.26.0625
472

. 

E, se é verdade que a comercialização rotineira de obras falsificadas não deve ser 

admitida pelo Direto Penal, o mesmo se diga quanto à ausência de fiscalização adequada e 

de repressão pelo Poder Público, que não pode ser interpretada como autorização para a 

prática de conduta taxativamente prevista em lei penal. 

Nessa linha, é o voto vencedor na apelação nº 0000021-49.2010.8.26.0220, 

julgada pela 8ª Câmara Criminal. Para a maioria da turma julgadora, se o Estado se omite 

em reprimir comportamentos tais como o dos autos (exposição à venda, com o intuito de 

lucro, de 310 CD’s de videogame, 610 CD’s de diversas músicas e 1.010 DVD’s de 

filmes), isso não significa que a conduta passa a ser lícita, tampouco tem o condão de 

passar essa falsa impressão à população. Segundo o que foi decidido, tal proceder somente 

conduz alguns indivíduos a apostar na impunidade, ante a ausência rotineira de 

fiscalização
473

. 

                                                            
461 Apelação nº 0000810-44.2011.8.26.0210, Rel. Des. Fábio Gouvêa, 10ª Câmara Criminal, j. 13/01/2014. 
462 Apelação nº 0000991-94.2011.8.26.0032, Rel. Des. Toloza Neto, 3ª Câmara Criminal, j. 12/08/2014. 
463 Apelação nº 0001153-07.2010.8.26.0103, Rel. Des. Roberto Midolla, 9ª Câmara Criminal, j. 15/05/2014. 
464 Apelação nº 0001334-51.2011.8.26.0045, Rel. Des. Nelson Fonseca Júnior, 1ª Câmara Criminal 

Extraordinária, j. 24/11/2014. 
465 Apelação nº 0001809-66.2007.8.26.0491, Rel. Des. Julio Caio Farto Salles, 3ª Câmara Criminal 

Extraordinária, j. 26/06/2014. 
466 Apelação nº 0002180-40.2012.8.26.0431, Rel. Des. Sérgio Coelho, 9ª Câmara Criminal, j. 10/04/2014. 
467 Apelação nº 0002441-89.2011.8.26.0091, Rel. Des. Julio Caio Farto Salles, 3ª Câmara Criminal 

Extraordinária, j. 11/12/2014. 
468 Apelação nº 0005369-60.2007.8.26.0638, Rel. Des. João Morenghi, 12ª Câmara Criminal, j. 12/03/2014. 
469 Apelação nº 0005486-15.2011.8.26.0443, Rel. Des. Otávio Henrique, 9ª Câmara Criminal, j. 02/10/2014. 
470 Apelação nº 0005995-81.2009.8.26.0356, Rel. Desª. Maria Tereza do Amaral, 11ª Câmara Criminal, j. 

12/11/2014. 
471 Apelação nº 0009442-51.2010.8.26.0224, Rel. Des. Souza Nery, 9ª Câmara Criminal, j. 13/03/2014. 
472 Apelação nº 0022533-38.2011.8.26.0625, Rel. Des. Alexandre Almeida, 4ª Câmara Criminal 

Extraordinária, j. 26/06/2014. 
473 Apelação nº 0000021-49.2010.8.26.0220, Rel. Des. Grassi Neto, 8ª Câmara Criminal, j. 20/03/2014. 

Idêntica fundamentação ainda pode ser observa nos seguintes julgados: Apelação nº 0001241-

72.2010.8.26.0288, Rel. Des. Marco Antônio Cogan, 8ª Câmara Criminal, j. 04/09/2014; Apelação nº 

0002000-22.2011.8.26.0152, Rel. Des. Alcides Malossi Junior, 8ª Câmara Criminal, j. 04/12/2014. Há que se 

destacar também a presença entendimento diverso na jurisprudência do TJSP, no sentido de que o comércio 

de mídias pirateadas sempre foi objeto de fiscalização pelo Poder Público. Confira-se: “Igualmente, incabível 
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Aliás, outro acórdão chega inclusive a sugerir que fosse ampliada a fiscalização 

por parte do Poder Público
474

. 

Também se observa semelhante linha argumentativa em outro caso analisado
475

:  

 
(...) a falta de fiscalização do Estado e o consumo de produtos “piratas” por uma 

parcela da população não tornam a conduta infratora socialmente aceitável, 

considerando-se os danos causados por essa ação ilícita destacados em 

precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça (...). 

 

3.4.3.3 Adequação social e o princípio da insignificância 

 

Ao se analisar a incidência da teoria da adequação social nos casos envolvendo 

violação de direito autoral, foi possível identificar uma linha argumentativa que aproxima 

de tal forma o referido instrumento hermenêutico ao princípio da insignificância, como se 

ambos fossem coincidentes ou tivessem fundamentos idênticos. 

É o caso, por exemplo, da apelação nº 0005649-88.2013.8.26.0066. 

Como se ressaltou anteriormente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, 

no julgamento do Habeas Corpus 84.412/SP, estabeleceu que a aplicação do princípio da 

insignificância está condicionada à presença de quatro vetores: (a) mínima ofensividade da 

conduta do agente; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) reduzidíssimo grau de 

reprovabilidade do comportamento; e, (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 

Ocorre que, no acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, o relator reconheceu 

os quatro requisitos acima para a aplicação do princípio da insignificância e, em seguida, 

empregou-os também para analisar a adequação social da conduta, conforme o trecho 

extraído do acórdão
476

: 

 
Na espécie, trata-se da exposição à venda quase duas centenas de CD's e DVD's 

piratas, de títulos diversos, sem expressa autorização dos titulares dos direitos ou 

de quem os represente. Destarte, a conduta, com a máxima vênia, não é dotada 

                                                                                                                                                                                    
a tese de aplicação do princípio da adequação social, para deixar de considerar como típica a conduta, pois a 

prática de violação de direito autoral e a comercialização de produtos pirateados sempre foram objeto de 

fiscalização e repressão, tanto é que quem vende CD's e DVD's falsificados age com preocupação e temor de 

perda das mercadorias, circunstância indicativa da inexistência de complacência social” (Apelação nº 

0000412-42.2010.8.26.0563, Rel. Des. Julio Caio Farto Salles, 3ª Câmara Criminal Extraordinária, j. 

13/02/2014). 
474 Apelação nº 0004785-35.2013.8.26.0071, Rel. Des. Almeida Sampaio, 2ª  Câmara Criminal, j. 

15/09/2014. Nas palavras do desembargador Almeida Sampaio: “O fato de haver pouca repreensão não 

possui o condão de tornar lícita a ação. Há patente violação ao direito daqueles que efetivamente criaram a 

obra de arte, o programa de computador, etc. O que se deve, ao meu juízo, é impor maior fiscalização para 

que os autores possam receber o que lhes é de direito”. 
475 Apelação nº 0005668-70.2012.8.26.0344, Rel. Des. Márcio Bartoli, 1ª Câmara Criminal, j. 01/09/2014. 
476 Apelação nº 0005649-88.2013.8.26.0066, Rel. Des. Euvaldo Chaib, 4ª Câmara Criminal, j. 03/06/2014. 
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de mínima ofensividade, inexpressiva lesividade ao bem jurídico tutelado, 

tampouco de reduzido grau de reprovabilidade, porque, além de violar 

seriamente o direito autoral, causa grandes prejuízos, não apenas aos artistas, 

mas também aos comerciantes regularmente estabelecidos, a todos os integrantes 

da indústria fonográfica nacional e, ainda, ao Fisco. Portanto, a propagação do 

comércio de mercadorias pirateadas, com o objetivo de lucro, revela alto grau de 

reprovabilidade da conduta do agente, que, embora rotineira, não a torna 

socialmente adequada e aceitável. E, assim, não se há falar em consagração na 

hipótese vertente do princípio da adequação social. 

 

Ainda nessa linha, outro julgado do TJSP, após analisar a prova dos autos e 

concluir que a apelante havia exposto à venda 750 DVD’s e 108 CD’s de títulos diversos, 

reproduzidos com violação do direito autoral, ressaltou ser incabível a aplicação do 

princípio da insignificância, haja vista que a proliferação de mercadorias falsificadas não 

torna o comportamento socialmente aceitável
477

. 

Observe-se, outrossim, um exemplo de apreciação conjunta da teoria da 

adequação social e do princípio da insignificância, na apelação nº 0007736-

70.2009.8.26.0417
478

: 

 
Quanto à alegada atipicidade da conduta diante do princípio da insignificância, 

ou mesmo pelo princípio da adequação social, cabe lembrar que a proteção aos 

direitos autorais e correlatos está estampada não apenas no Código Penal 

Brasileiro, como também em Lei Específica (nº 9610/98) e em nossa 

Constituição Federal, quando da proteção aos direitos e garantias individuais, 

mais especificamente em seu art. 5º, incisos XVII e XVIII. Evidente, assim, não 

se tratar de conduta insignificante aos olhos da lei, ou mesmo a ponto de não 

merecer tutela penal, vez que sua importância fê-la, inclusive, merecer proteção 

em vários âmbitos normativos. 

 

3.4.3.4 Adequação social e o erro de proibição 

 

O erro de proibição, também conhecido como erro sobre a ilicitude do fato, é o 

que impede a compreensão do caráter de injusto penal do ato; é o erro que inviabiliza a 

compreensão da antijuridicidade (contrariedade da conduta com o direito), sem afetar o 

conhecimento quanto aos elementos do tipo objetivo
479

. O agente que nele incorre supõe 

ser lícita uma conduta proibida pelo ordenamento, realizando um juízo equivocado do que 

seja permitido fazer em determinada sociedade
480

.  

                                                            
477 Apelação nº 0006226-62.2009.8.26.0533, Rel. Des. Eduardo Abdalla, 2ª Câmara Criminal Extraordinária, 

j. 28/03/2014. 
478 Apelação nº 0007736-70.2009.8.26.0417, Rel. Des. Sérgio Ribas, 5ª Câmara Criminal, j. 05/06/2014. 
479 ZAFFARONI, Eugenio Raul; SLOKAR, Alejandro; ALAGLIA, Alejandro. Derecho Penal: Parte 

General. Buenos Aires: Ediar, 2ª ed., 2002, p. 733-734. 
480 BITENCOURT, op. cit., 413. 
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O elemento da teoria do delito diretamente atingido é a culpabilidade, que requer 

a compreensão potencial do caráter criminoso do fato
481

. Quando inevitável, o erro exclui a 

culpabilidade, impedindo a punição a qualquer título; sob outro vértice, se evitável, reduz a 

pena do agente, uma vez que o juízo de reprovabilidade pessoal da conduta acaba sendo 

menor
482

. 

Na jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo, foi possível identificar 

uma corrente que rechaça a aplicação da teoria da adequação social, argumentando que o 

agente conhece o caráter criminoso da conduta de comercializar produtos piratas, o que se 

mostra suficiente para afirmar que não há uma tolerância social em relação esse tipo de 

comportamento. A contrario sensu, só se poderia admitir a tolerância social de determinada 

conduta quando o agente não compreendesse o seu caráter ilícito. 

Observe-se, por exemplo, um dos argumentos utilizados na apelação nº 0005651-

63.2009.8.26.0045, para afastar a teoria da adequação social
483

: 

 
Incabível, ainda, o reconhecimento do princípio da adequação social. Todos 

sabem que a comercialização dos chamados “produtos piratas” é conduta 

criminosa. Há várias campanhas publicitárias convocando a população para não 

comprar produtos desta natureza, alertando sobre a ilicitude da aquisição, 

exposição e venda de material fonográfico e videofonográfico com violação de 

direito autoral. 

 

Semelhante ideia pode ser encontrada na apelação nº 0013262-61.2009.8.26.0047. 

Após defender que a venda de mídias falsificadas não somente ofende a propriedade 

intelectual, como também causa enormes prejuízos ao país, inviabilizando a incidência da 

adequação social, o relator concluiu
484

: 

 
Desta forma, não há que se falar em princípio da adequação social, 

especialmente porque a mídia noticia que “pirataria é crime”. 

 

A ideia subjacente à expressão “a mídia noticia que pirataria é crime” é a de que 

ninguém pode alegar desconhecimento quanto a esse fato. 

Esse tipo de argumento conduz à falsa impressão de que a adequação social e o 

erro de proibição são coincidentes. Caso o agente não tenha consciência de que a conduta 

de vender CD’s e DVD’s falsificados constitui crime, estar-se-á diante de um erro de 

proibição, que, como tal, exclui, se invencível, a culpabilidade do autor do fato. Por outro 

                                                            
481 ZAFFARONI; SLOKAR; ALAGLIA. Derecho Penal..., op. cit., p. 734. 
482 BITENCOURT, op. cit., 414. 
483 Apelação nº 0005651-63.2009.8.26.0045, Rel. Des. J. Martins, 15ª Câmara Criminal, j. 20/02/2014. 
484 Apelação nº 0013262-61.2009.8.26.0047, Rel. Des. Machado de Andrade, 6ª Câmara Criminal, j. 

30/01/2014. 
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lado, se há uma tolerância e aceitação social ao comportamento analisado, a teoria da 

adequação social incide justamente em um momento prévio à tipicidade, excluindo-a.  

Conquanto se possa defender uma íntima relação entre ambos os institutos
485

, os 

fundamentos para a aplicação de um e outro, como se nota, são diferentes. 

 

3.4.3.5 Adequação social como excludente de ilicitude 

 

No julgamento da apelação nº 0029758-90.2011.8.26.0114, pela 16ª Câmara 

Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, restou consagrada a tese de que a adequação 

social não exclui a ilicitude do fato. No recurso, o apelante se insurgiu contra a sentença 

prolatada em primeira instância, que o condenara pela prática do crime de violação de 

direito autoral, sob o fundamento de que o réu tinha em depósito, com o intuito de lucro 

direto ou indireto, 900 CD’s e DVD’s reproduzidos com violação dos direitos dos 

autores
486

. 

Ao apreciar o pleito absolutório pela aplicação da adequação social, o relator 

reconheceu que parcela da população tolera a comercialização de mídias falsificadas, o 

que, entretanto, não é suficiente para excluir a ilicitude do fato, já que não se pode negar 

vigência a uma norma penal imposta. Caso se autorizasse esse tipo de comportamento, 

qualquer indivíduo poderia viver de práticas delitivas, sob o escudo de serem socialmente 

aceitas
487

. 

Note-se que a análise da adequação social foi feita sob a perspectiva da 

antijuridicidade, e não da tipicidade. O juízo de valor sobre a tolerância ou não de 

determinado comportamento, como já foi mencionado, deve ser feito em momento prévio à 

tipicidade, não permitindo sequer a sua incidência. E se o instrumento hermenêutico exclui 

o tipo, não há que se perquirir sobre a licitude ou ilicitude da conduta em análise. Ainda 

                                                            
485 FIGUEIREDO DIAS, Jorge de. O problema da consciência da ilicitude em direito penal. Coimbra: 

Coimbra Editora, 5ª ed., 2000, p. 55-57. Segundo o autor, “O primeiro passo na tentativa de encontrar 

fundamento para o princípio da absoluta irrelevância do desconhecimento da lei penal é dado quase sempre 

no sentido de uma irrefragável presunção de conhecimento (...) Tal fundamentação vai-se em regra buscar, 

relativamente a qualquer presunção deste tipo, à própria realidade que pretende traduzir, i. é, ao id quod 

plerumque accidit, à normalidade do acontecimento segundo os dados da experiência social positiva”. 
486 Apelação nº 0029758-90.2011.8.26.0114, Rel. Des. Pedro Menin, 16ª Câmara Criminal, j. 27/05/2014. 
487 Nas exatas palavras do relator: “A almejada absolvição com fulcro no princípio da adequação social não 

merece prosperar, pois, não obstante não se desconheça que parcela da sociedade tolera este tipo de conduta, 

esta circunstância não é suficiente, por si só, para excluir a ilicitude do fato atribuído a Adalto, sem 

deslembrar que não se pode negar validade à norma penal imposta e em pleno vigor, sobretudo porque, se 

assim fosse, qualquer um poderia viver desta e outras práticas delitivas que, de alguma forma, são 

socialmente aceitas e, ao final, eximir-se de culpa por falta de opção. Ademais, no caso em tela, restou 

devidamente caracterizada e comprovada a efetiva violação de direito de autor”. 
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que a turma julgadora não tenha concordado com a possibilidade de absolvição do acusado 

pela aplicação da teoria da adequação social, certo é que os fundamentos deveriam estar 

centrados na tipicidade, e não na ilicitude ou culpabilidade. 

 

3.4.3.6 Adequação social e a ofensa a bem jurídico 

 

Há uma linha argumentativa na jurisprudência do TJSP que considera a ausência 

de lesão a bem jurídico-penal como pressuposto de aplicação da teoria da adequação 

social. Assim, só se poderia cogitar de uma conduta socialmente adequada quando 

inexistente qualquer tipo de lesão ou perigo de lesão a um valor fundamental tutelado pela 

norma penal. 

É nesse sentido o entendimento esposado no acórdão da apelação nº 0000096-

17.2013.8.26.0533
488

. Ao analisar o pleito absolutório com fundamento na adequação 

social, o relator expressamente consignou: 

 
Preliminarmente, imperioso reconhecer a impropriedade da sustentada tese de 

adequação social, porquanto o referido princípio preceitua que uma conduta 

aceita e aprovada pela sociedade, de modo consensual, não pode ser 

considerada materialmente típica; afinal, inexiste qualquer tipo de ofensa à bem 

jurídico protegido pela norma penal incriminadora. 

 

Nessa mesma linha, a 10ª Câmara Criminal rechaçou, em dois julgados
489

, a tese 

da adequação social, argumentando que a comercialização de CD’s e DVD’s piratas 

constitui ofensa ao direito constitucional de propriedade, além de propiciar a evasão 

tributária e causar prejuízos a comerciantes que cumprem suas obrigações. Tais fatores 

justificam não ser possível a aplicação da adequação social, porque esta pressupõe a 

ausência de lesão ao bem jurídico tutelado. Nas palavras do magistrado: 

 
O princípio invocado é aceitável sempre, indispensável às vezes, mas não se 

aplica, porém, a meu ver, a este caso. Trata-se, aqui, daqueles casos aceitos pela 

sociedade e que não colocam em risco algum valor protegido. 

 

Em outros três acórdãos extraídos do banco de dados, esse mesmo tipo de 

argumento foi empregado pelas respectivas turmas julgadoras
490

. 

                                                            
488 Apelação nº 0000096-17.2013.8.26.0533, Rel. Des. Guilherme de Souza Nucci, 16ª Câmara Criminal, j. 

23/09/2014. 
489 Apelação nº 0000361-56.2012.8.26.0629, Rel. Des. Francisco Bruno, 10ª Câmara Criminal, j. 06/11/2014; 

Apelação nº 0008233-43.2011.8.26.0408, Rel. Des. Francisco Bruno, 10ª Câmara Criminal, j. 28/07/2014. 
490 Apelação nº 0000435-25.2008.8.26.0153, Rel. Des. Paiva Coutinho, 11ª Câmara Criminal, j. 22/10/2014; 

Apelação nº 0003241-84.2010.8.26.0663, Rel. Des. Paiva Coutinho, 11ª Câmara Criminal, j. 03/09/2014. 
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3.4.3.7 Adequação social como ferramenta destinada apenas ao Poder Legislativo 

 

Parte da jurisprudência da Corte Estadual Paulista sustenta não ser possível a 

aplicação da teoria da adequação social no âmbito judicial, por se tratar de um instrumento 

destinado ao legislador no momento de tipificar as condutas que entende serem 

reprováveis. 

Nessa esteira, na apelação nº 0000248-45.2012.8.26.0066, julgada pela 4ª Câmara 

Criminal, o magistrado relator, ao avaliar o pleito defensivo para que a conduta do 

recorrente – condenado em 1º grau por ter em depósito 479 CD’s e 530 DVD’s – fosse tida 

como socialmente adequada, expressamente consignou
491

: 

 
Inicialmente, não pode ser acolhida argumentação de que a conduta do réu é 

socialmente adequada porque parte da população adquire tais produtos, já que o 

apelante incorreu no crime descrito no artigo 184, parágrafo 2º, do Código Penal 

e, independentemente de fatores alheios, deverá responder por seus atos (...) O 

princípio da adequação social é prisma para o legislador, que deve selecionar a 

conduta reprovada pela sociedade para prescrever sanção penal a quem a 

infringir. Daí porque escolheu tutelar o direito do autor, tipificando condutas 

contrárias ou nocivas a ele. 

 

Como se nota pelo teor da fundamentação, o magistrado entende que não compete 

ao Judiciário avaliar se determinado comportamento merece ou não a repressão estatal, 

mas tão somente acatar as escolhas feitas pelo Poder Legislativo. Se o detentor do 

monopólio da produção das leis optou pela relevância penal da conduta, ao julgador não é 

dado decidir de forma diversa. 

Trata-se, portanto, de uma forma de negar o papel da adequação social como 

importante instrumento destinado também ao Judiciário. 

 

                                                                                                                                                                                    
Nesses dois acórdãos, relatados pelo mesmo desembargador, constou: “Anote-se que esta interpretação não 

se presta a fomentar o comércio informal nem a defender os constantemente invocados princípios da 

insignificância, da intervenção penal mínima, e da adequação social, pois a comercialização de CDs e DVDs 

falsificados, respeitado entendimento contrário, não pode ser tomada como conduta socialmente aceita e 

adequada, já que viola bem jurídico protegido constitucionalmente: o direito autoral (art. 5º, inciso XVII, da 

CF/88)”; Apelação nº 0012579-09.2011.8.26.0482, Rel. Des. Cardoso Perpétuo, 13ª Câmara Criminal, j. 

16/10/2014. Restou consignado: "Em que pese a tese defensiva no que tange à suposta aceitação social 

daquela conduta criminosa, não comporta guarida. A alegada tolerância e aceitação social dessa conduta não 

a torna lícita e não deve, de forma alguma, ser tida como socialmente adequada, vez que viola bem jurídico 

constitucionalmente protegido". 
491 Apelação nº 0000248-45.2012.8.26.0066, Rel. Des. Edison Brandão, 4ª Câmara Criminal, j. 11/11/2014. 
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3.4.3.8 A “inadequação social” dos comportamentos analisados 

 

 É incontestável que a identificação de que tipos de comportamentos seriam ou não 

socialmente adequados não se mostra uma tarefa fácil, especialmente porque a análise, 

como já se pontuou, deve levar em conta os valores de determinada sociedade, em uma 

época histórica específica. Além disso, não se pode ter por parâmetro exclusivo as 

condutas socialmente habituais, que nem sempre correspondem ao que seja tolerado pelos 

membros de uma comunidade. 

 A fim de enfrentar essa questão, parte da jurisprudência do TJSP elencou 

determinados critérios que, na visão dos julgadores, serviram para evidenciar a 

inadequação social das condutas analisadas. 

 Um exemplo pode ser constatado na apelação nº 0000002-79.2012.8.26.0444, na 

qual se leva em consideração a potencialidade lesiva da conduta da recorrente (exposição à 

venda, com o intuito de lucro, de 54 DVD's e 234 CD's, reproduzidos com violação de 

direito autoral)
492

. Confira-se: 

 
Não há que se falar, ainda, em adequação social da conduta da acusada. Importa 

considerar, a propósito, que nada há a demonstrar a adequação social da conduta 

da apelante, ou seja, o tipo de prática desenvolvida pela acusada, por sua 

potencialidade lesiva, possui razoável grau de inadequação social. 

 

Para outros julgados, deve-se avaliar o esforço conjunto da sociedade, das 

gravadoras, dos detentores dos direitos autorais e do Estado na coibição da pirataria, além 

da ampla divulgação da mídia a respeito da gravidade do crime de violação de direito 

autoral, para se concluir pela inadequação social da comercialização de CD’s e DVD’s 

falsificados
493

. 

O aparecimento desses múltiplos critérios, não necessariamente coincidentes, 

pode ser explicado, em boa medida, pela amplitude conceitual do termo “inadequação 

social”, o que certamente propicia interpretações diferentes para cada magistrado. Não há 

aqui uma rigidez de significado, especialmente porque a expressão “inadequação” é aquilo 

que não é adequado ou certo, não se exigindo uma análise mais detida do seu conceito. 

 

                                                            
492 Apelação nº 0000002-79.2012.8.26.0444, Rel. Des. Nuevo Campos, 10ª Câmara Criminal, j. 11/09/2014. 
493 Apelação nº 0001322-86.2013.8.26.0297, Rel. Desª. Rachid Vaz de Almeida, 10ª Câmara Criminal, j. 

14/07/2014; Apelação nº 0003456-37.2011.8.26.0627, Rel. Desª Rachid Vaz de Almeida, 10ª Câmara 

Criminal, j. 28/07/2014. 
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3.4.3.9 Adequação social e os prejuízos causados 

 

Um dos argumentos mais recorrentes na jurisprudência do Tribunal de Justiça de 

São Paulo consiste nos prejuízos causados pela comercialização de obras reproduzidas sem 

autorização dos titulares dos direitos autorais. A maioria dos julgados, de uma forma ou de 

outra, se apoia em tais prejuízos para afastar a incidência da adequação social, 

fundamentalmente porque condutas potencialmente danosas não poderiam ser tidas como 

socialmente aceitas. 

Os prejuízos elencados abrangem questões tributárias e fiscais (como o não 

recolhimento de impostos e a consequente diminuição da arrecadação
494

), internacionais 

(prejudica-se a imagem do país no exterior
495

), sociais (como o desemprego decorrente do 

fechamento de empresas fonográficas legalmente constituídas
496

, o aumento da 

desigualdade social
497

 e o fomento a crimes mais graves
498

) e consumeristas (diante das 

lesões à oferta e demanda
499

 e à comercialização de mercadorias produzidas com a 

inobservância de regras técnicas
500

). 

Nessa vertente, merece destaque a fundamentação empregada na apelação nº 

0003949-38.2010.8.26.0404. Para argumentar que a conduta do recorrente (exposição à 

venda de 204 CD’s e 125 DVD’s falsificados) não é socialmente adequada, o relator se 

valeu de um exemplo do que, a seu ver, seria socialmente adequado
501

: 

 
(...) a venda de discos “piratas” não pode ser equiparada, para efeitos de 

aplicação do princípio da adequação social, à conduta, por exemplo, da mãe que 

                                                            
494 Vide, por exemplo, Apelação nº 0000052-02.2010.8.26.0404, Rel. Des. Amable Lopez Soto, 7ª Câmara 

Criminal, j. 24/06/2014; Apelação nº 0000801-41.2006.8.26.0248, Rel. Des. Ricardo Tucunduva, 6ª Câmara 

Criminal, j. 29/05/2014; Apelação nº 0002136-33.2010.8.26.0191, Rel. Des. Moreira da Silva, 8ª Câmara 

Criminal, j. 24/06/2014; Apelação nº 0004247-96.2010.8.26.0091, Rel. Des. Airton Vieira, 1ª Câmara 

Criminal Extraordinária, j. 15/12/2014; Apelação nº 0005696-81.2009.8.26.0396, Rel. Des. Aguinaldo de 

Freitas Filho, 2ª Câmara Criminal Extraordinária, j. 14/03/2014; Apelação nº 0014479-49.2010.8.26.0292, 

Rel. Des. Airton Vieira, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, j. 15/12/2014; Apelação nº 0029973-

59.2008.8.26.0506, Rel. Des. Amaro Thomé, 7ª Câmara Criminal, j. 23/10/2014. 
495 Apelação nº 0001682-88.2012.8.26.0577, Rel. Des. Roberto Solimene, 7ª Câmara Criminal, j. 22/05/2014; 

Apelação nº 0018080-56.2009.8.26.0047, Rel. Des. Roberto Solimene, 7ª Câmara Criminal, j. 08/05/2014. 
496 Apelação nº 0000053-46.2009.8.26.0040, Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavalheiro, 3ª Câmara Criminal, j. 

25/03/2014; Apelação nº 0001630-36.2008.8.26.0059, Rel. Des. Carlos Bueno, 10ª Câmara Criminal, j. 

28/04/2014. 
497 Apelação nº 0000563-29.2012.8.26.0695, Rel. Des. Camilo Léllis, 7ª Câmara Criminal, j. 04/09/2014. 
498 Apelação nº 0002626-89.2009.8.26.0191, Rel. Des. Luis Augusto de Sampaio Arruda, 1ª Câmara 

Criminal Extraordinária, j. 21/07/2014; 0003857-11.2011.8.26.0506, Rel. Des. Luis Augusto de Sampaio 

Arruda, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, j. 15/12/2014. 
499 Apelação nº 0013315-92.2008.8.26.0462, Rel. Des. Toloza Neto, 3ª Câmara Criminal, j. 04/11/2014. 
500 Apelação nº 0013983-88.2009.8.26.0604, Rel. Des. Ericson Maranho, 6ª Câmara Criminal, j. 30/01/2014. 
501 Apelação nº 0003949-38.2010.8.26.0404, Rel. Des. Nelson Fonseca Júnior, 1ª Câmara Criminal 

Extraordinária, j. 15/12/2014. 
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ofende a integridade física da filha ao lhe furar as orelhas, simplesmente porque 

nesta situação não há consequências jurídicas ou, se há, não são maléficas. Ao 

contrário; a comercialização de CD's e DVD's contrafeitos causa enormes 

prejuízos aos autores das obras neles contidas, à indústria deste segmento, aos 

comerciantes legalmente instituídos, e ainda, aos cofres públicos. 

 

Note-se que a fundamentação se baseou na ausência de consequências jurídicas 

maléficas para justificar que o furo na orelha de uma criança provocado pela mãe seria 

uma conduta socialmente adequada. 

Entretanto, o que motiva a exclusão de tal comportamento do Direito Penal, 

apesar da ofensa – ainda que mínima – à integridade física da criança, não são suas 

consequências maléficas (que, se geradoras de um prejuízo, podem motivar uma ação 

indenizatória no âmbito cível), mas substancialmente o fato de integrar o desenvolvimento 

normal da sociedade, contando com a aceitação e o respaldo dos seus membros. Vale dizer: 

a ação que se move funcionalmente dentro de uma ordem historicamente construída assim 

se caracteriza não em virtude de suas implicações, mas pelo fato de ser socialmente 

tolerável. 

O foco da análise, portanto, não está nos prejuízos, mas essencialmente na postura 

da sociedade em relação à conduta analisada. 

 

3.4.3.10 Adequação social e a revogação do tipo penal 

 

Assim como nos crimes patrimoniais e na casa de prostituição, parcela da 

jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo não aceita o emprego da adequação 

social, sob o fundamento de que o objetivo do instituto é revogar tipos penais pelos 

costumes. 

Nessa linha, observe-se o que foi decidido na apelação nº 0001827-

96.2009.8.26.0142
502

: 

 
(...) a aplicação da teoria da adequação social da conduta (ou teoria social da 

conduta) que preceitua a impunidade de conduta não mais considerada injusta ela 

sociedade não pode ser levada a efeito em nosso ordenamento jurídico, como 

pretende a d. defesa, pois ao julgador cabe, tão-somente, oferecer a prestação 

jurisdicional, de acordo com as leis vigentes, não lhe sendo permitido revogá-las, 

ao seu alvedrio, muito menos em razão de costumes (ex vi do artigo 2º, LICC), 

sob pena de ofensa ao princípio da separação dos Poderes. 

 

                                                            
502 Apelação nº 0001827-96.2009.8.26.0142, Rel. Des. Juvenal Duarte, 5ª Câmara Criminal, j. 20/03/2014. 
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Semelhante fundamento pode ser encontrado, por exemplo, nas apelações nºs 

0000442-72.2013.8.26.0369
503

, 0006035-90.2010.8.26.0271
504

, 0007540-

12.2006.8.26.0157
505

 e 0010115-75.2011.8.26.0073
506

. 

 

3.4.3.11 A reprodução do entendimento dos Tribunais Superiores 

 

Uma última tendência argumentativa encontrada na jurisprudência do Tribunal de 

Justiça de São Paulo limita-se à invocação e reprodução do entendimento dos Tribunais 

Superiores, seja pela menção à Súmula 502 do STJ (que, como visto, afastou a incidência 

da adequação social ao delito do artigo 184 do Código Penal), seja pela transcrição de 

trechos e ementas de acórdãos do STF e STJ. 

A título exemplificativo, na apelação nº 0000517-13.2012.8.26.0510, para rejeitar 

a tese defensiva, o relator consignou
507

: 

 
Nem se cogita, ainda, a hipótese de reconhecimento do princípio da adequação 

social. Trata-se de posicionamento já pacificado pela recente edição da Súmula 

nº 502 do Superior Tribunal de Justiça: “Presentes a materialidade e a autoria, 

afigura-se típica, em relação ao crime previsto no art. 184, § 2º, do CP, a 

conduta de expor à venda CDs e DVDs piratas”. 

 

Nessa mesma linha, podem ser citadas as apelações nºs 0000070-

80.2014.8.26.0081
508

, 0000663-15.2009.8.26.0072
509

, 0004144-76.2009.8.26.0236
510

, 

0006202-48.2008.8.26.0281
511

 e 0025212-52.2011.8.26.0482
512

. 

                                                            
503 Apelação nº 0000442-72.2013.8.26.0369, Rel. Des. Alex Zilenovski, 2ª Câmara Criminal, j. 17/11/2014. 
504 Apelação nº 0006035-90.2010.8.26.0271, Rel. Des. Marco Antônio Marques da Silva, 6ª Câmara 

Criminal, j. 06/11/2014. 
505 Apelação nº 0007540-12.2006.8.26.0157, Rel. Des. Silmar Fernandes, 3ª Câmara Criminal Extraordinária, 

j. 26/06/2014. 
506 Apelação nº 0010115-75.2011.8.26.0073, Rel. Des. Penteado Navarro, 9ª Câmara Criminal, j. 13/02/2014. 
507 Apelação nº 0000517-13.2012.8.26.0510, Rel. Des. Zorzi Rocha, 3ª Câmara Criminal Extraordinária, j. 

11/12/2014. 
508 Apelação nº 0000070-80.2014.8.26.0081, Rel. Des. Geraldo Wohlers, 3ª Câmara Criminal, j. 11/11/2014. 
509 Apelação nº 0000663-15.2009.8.26.0072, Rel. Des. Renê Ricupiero, 13ª Câmara Criminal, j. 16/01/2014. 
510 Apelação nº 0004144-76.2009.8.26.0236, Rel. Des. Marcos Antonio Correia da Silva, 6ª Câmara 

Criminal, j. 11/12/2014. 
511 Apelação nº 0006202-48.2008.8.26.0281, Rel. Des. Antonio Luiz Pires Neto, 2ª Câmara Criminal, j. 

10/03/2014. 
512 Apelação nº 0025212-52.2011.8.26.0482, Rel. Des. Encinas Manfré, 15ª Câmara Criminal, j. 23/10/2014. 
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4 CONSIDERAÇÕES CRÍTICAS FRENTE À ANÁLISE DA TEORIA 

DA ADEQUAÇÃO SOCIAL PELA JURISPRUDÊNCIA DO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 

 

4.1 Erros do julgador na aplicação da teoria da adequação social: um 

panorama geral 

 

À luz das considerações doutrinárias tecidas ao longo dos dois primeiros 

capítulos, torna-se possível a identificação de certos erros cometidos pelo julgador em 

meio aos argumentos despendidos para a rejeição da teoria da adequação social. 

De uma maneira geral, o que muitas vezes se verifica nos acórdãos é uma análise 

sucinta e superficial de alguns pontos que fundamentam a peça recursal, sem que haja a 

preocupação de se realizar uma pesquisa mais aprofundada do real significado de 

determinado instituto jurídico, como é o caso da adequação social, da insignificância e do 

erro de proibição. A celeridade que se tenta empregar no julgamento dos recursos acaba 

deixando de lado as considerações doutrinárias e a evolução de teorias, princípios ou 

ferramentas jurídico-penais. 

Nesse aspecto, não se ignora que, no dia-a-dia forense, inúmeros são os recursos 

que aportam nos tribunais brasileiros
513

, o que, de certa forma, explica essa pouca 

profundidade teórica. De fato, é inviável exigir que os magistrados pesquisem a fundo as 

teses levantadas pela acusação ou defesa, debruçando-se minuciosamente sobre os 

argumentos presentes nas razões e contrarrazões recursais; se assim o fosse, o julgamento 

certamente demoraria bem mais tempo do que normalmente ocorre. Não é o que se 

pretende. 

Todavia, mostra-se recomendável que as decisões passem a enfrentar as teses 

levantadas pelas partes com um mínimo de arcabouço teórico, sem desconsiderar a 

evolução dos institutos do Direito Penal. Isso porque a jurisprudência se revela, 

atualmente, como uma das mais importantes fontes do Direito, influenciando não apenas o 

trabalho dos estudiosos da ciência jurídica, mas também a elaboração de normas. Como 

                                                            
513 A título ilustrativo, verifica-se que, no mês de setembro de 2017, foram distribuídos 76.810 recursos no 

Tribunal de Justiça de São Paulo. No mesmo período, havia 26.890 processos em andamento na Seção 

Criminal da Corte Paulista. <Disponível em http://www.tjsp.jus.br/Noticias/Noticia?codigoNoticia=49203>. 

Acesso em 13/11/2017. 



161 
 

lembra GOMES, se uma regra é, no fundo, a sua interpretação, não há como negar à 

jurisprudência a categoria de fonte de criação jurídica, pois, no fundo, complementar 

significa, em certo sentido, criar
514

. Também é esse o entendimento de GARCEZ NETO
515

. 

Outro ponto merece destaque: a fundamentação, em alguns casos, acaba se 

restringindo à citação de julgados anteriores (seja do mesmo ou de outros tribunais), com 

posicionamento semelhante ao que se pretende adotar no caso em análise. O intuito é 

mostrar às partes que determinado entendimento já foi reproduzido em outros julgados e 

que, portanto, não se trata de algo inovador daquele magistrado ou daquela Câmara 

específica. A propósito, a recorrente menção à jurisprudência dos Tribunais Superiores 

reforça a ideia de que o entendimento adotado é compatível com o das Cortes às quais 

eventual recurso seria dirigido. Isso traz certa segurança ao próprio julgador, no sentido de 

que a sua decisão dificilmente seria reformada quanto àquele aspecto.  

Ocorre, entretanto, que o mero fato de o fundamento eleito ser espelhado em 

decisões anteriores não leva, por si só, à conclusão de que ele esteja correto. Para tanto, é 

necessário avaliá-lo em conjunto com as construções doutrinárias e legislativas que 

permeiam o ordenamento jurídico. 

Destarte, a par das críticas já tecidas quando da análise dos julgados, serão 

expostos, à luz das considerações teóricas feitas nos capítulos anteriores, alguns dos erros 

mais evidentes na análise da adequação social pela jurisprudência do Tribunal de Justiça de 

São Paulo. Isso não significa que os equívocos se limitem a esses aspectos, mas foram eles 

os que mais despertaram a atenção no decorrer da pesquisa jurisprudencial. 

 

4.1.1 A deturpação do significado de “adequação social” 

 

O termo “adequação social” traz consigo um significado intuitivo: adequado 

socialmente é tudo aquilo que a sociedade aprova, ou que não merece a rejeição dos seus 

membros. Não há dúvidas de que a fácil apreensão do conceito do referido termo, tornando 

prescindível profundo embasamento teórico para a sua compreensão, contribui 

decisivamente para que a maior parte da jurisprudência do Tribunal de Justiça de São 

Paulo não desenvolva percursos argumentativos tendentes a extrair o real significado da 

                                                            
514 GOMES, Direito Penal e Interpretação..., op. cit., p. 40. Adverte a autora que “Isso não significa 

abandonar a garantia da legalidade, mas reconhecer que é também através da atividade judicial que o direito é 

construído e as normas delineadas”. 
515 GARCEZ NETO, Martinho. Função criadora da jurisprudência. Revista EMERJ, v. 5, nº 19, 2002, p. 49-

52. 
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teoria, ou mesmo algum esforço na tentativa de verificar se a obviedade do termo condiz 

com o seu verdadeiro propósito. 

Esse fato leva, por consequência, à invocação de uma infinidade de teses e 

argumentos genéricos que sequer guardam pertinência com o instrumento hermenêutico 

em comento. A ausência de um verdadeiro embasamento teórico em várias decisões 

analisadas faz com que cada magistrado se sinta à vontade para expressar o que entende 

como comportamento socialmente adequado, lançando argumentos que não 

necessariamente correspondem aos pressupostos de aplicação da teoria. Isso pode ser 

constatado, por exemplo, na confusão que se faz entre a adequação social, o princípio da 

insignificância e o erro de proibição, ou ainda, na ideia de que um comportamento 

positivamente valorado pelo meio social não pode, de forma alguma, lesionar o bem 

jurídico tutelado pela norma penal. 

Verifica-se, portanto, que, ao se transpor o conceito de adequação social para o 

âmbito jurisprudencial, ele acaba se tornando fluido e vulgarizado, sem uma verdadeira 

racionalidade. O conteúdo da teoria passa a ser analisado sem um rigor técnico-científico, 

dissociando-se daquilo que a academia se propõe a afirmar. A adequação social se torna, 

assim, muito mais uma ferramenta de decisão do que propriamente um instrumento 

hermenêutico racional e em consonância com o discurso jurídico-penal. 

Em que pesem os múltiplos significados que se extrai do termo “adequação 

social”, é de se concordar com ROLDÁN BARBERO quando salienta que a nomenclatura 

é a que melhor representa a função de interpretação sociológica restritiva do tipo penal, 

evidenciando uma antítese entre a subsunção formal e a subsunção contextualizada do fato 

à norma
516

. 

Também caminha nesse sentido a definição proposta por CORRÊA, ao conceituá-

la como um “elemento auxiliar que serve ao intérprete para repensar o binômio fato-norma 

numa raiz cultural, permitindo uma valoração sempre atual e consentânea aos modelos e 

interesses do corpo social presentes em suas normas de cultura”
517

. 

Não diferente é o entendimento de PRADO e CARVALHO de que a adequação 

social atua como verdadeiro mecanismo de interpretação teleológico-restritiva dos tipos 

penais, na qual ganham relevância as concepções ético-sociais, política e jurídica 

                                                            
516 ROLDÁN BARBERO, op. cit., p. 16. 
517 CORRÊA, op. cit., 1991, p. 4. 
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dominantes, na medida em que elas influenciam decisivamente na tutela dos bens 

jurídicos
518

. 

Se, portanto, de um lado, evidencia-se o caráter polissêmico do termo “adequação 

social”, por outro, a teoria proposta por WELZEL não deve ser vista como uma ferramenta 

apta a revogar tipos penais
519

, mas sim como verdadeiro mecanismo de interpretação 

restritiva dos tipos, levando em consideração o aspecto social na apreensão do real 

significado da norma. É o que, por exemplo, fazem ROLDÁN BARBERO
520

 e MORALES 

PRATS
521

, ao proporem uma releitura do tipo de injúria, FARALDO CABANA
522

, na 

                                                            
518 PRADO; CARVALHO, Teorias da imputação..., op. cit., p. 143. 
519 A esse respeito, são esclarecedoras as palavras de RIBEIRO DE FARIA (op. cit., p. 803): “Poder-se-ia 

porventura discutir também a possibilidade de fazer cessar o fundamento normativo da incriminação por via 

da desuetudine, ou seja, mercê da existência de um costume contrário à lei, a que se refere LUZON PEÑA, 

que acaba, de resto, por trilhar a solução negativa, com base na ideia, certa quanto a nós, da necessidade da 

intervenção legislativa no sentido da derrogação expressa da norma. E por isto mesmo que se reconheça de 

igual mod a PAGLIARO, onde este afirma que a circunstância de se deixar de proceder quanto a 

determinados crimes por inércia, por razões de oportunidade, ou por quaisquer outros motivos, por parte dos 

órgãos competentes, não pode valer como costume abrogativo, tratando-se apenas da constatação de uma 

posição negativa que invalida na prática, mas não juridicamente, a norma penal. Mesmo que se pudesse falar 

aqui de verdadeiro costume, e não nos parece, uma vez que a este – no sentido negativo que aqui se analisa – 

anda associada não só a não aplicação prolongada mas também a consciência da não obrigatoriedade do 

parâmetro normativo, o que não é o caso da maior parte das hipóteses de inexistência da vontade de aplicação 

por parte dos órgãos competentes, nem por isso o fim de vigência da norma poderia resultar da repetição 

desse patrão fáctico, mas apenas da intervenção do órgão legislativamente competente (ou da negação do 

sentido jurídico que corresponde à norma, ao nível da sua interpretação e aplicação”. 
520 ROLDÁN BARBERO, op. cit., p. 165. Segundo o autor: “(...) la aplicación de los tipos de injurias 

implican, aparte de la necesaria referencia a la axiología constitucional, una ponderación social que se 

puede traducir en una doble estimativa: una general, ínsita en la misma esencia cultural del bien jurídico 

protegido, y otra más particular que se concreta, a veces, en el criterio de la formación de la opinión pública 

y/o, en sua caso, en el del interés histórico, científico o cultural”. 
521 MORALES PRATS, Fermín. Adecuacion social y tutela penal del honor: perspectiva despenalizadora. 

Cuadernos de política criminal, Madrid, nº 36, 1988, p. 669-670. Defende o jurista: “En suma, a nuestro 

entender, es necesaria una reflexión sobre los elementos típicos que configuran la injuria; la inclusión de la 

‘inadecuación social’ como elemento o exigencia implícita permitirá atribuir a las conductas aptitud para el 

menoscabo del bien jurídico honor (…) La adecuación social, entendida como expresión de orden político y 

social definido en la Constitución (estructurado a través de una compleja articulación de valores superiores, 

principios generales de tutela y derechos fundamentales), puede fundamentar, a mi juicio, la atipicidad de 

conductas pretendidamente atentatorias al honor (sin prejuzgar ahora su posible justificación por la vía del 

artículo 8.11 C.P. desde otros postulados teóricos), cuando – por ejemplo – en las mismas se constate que, 

en el ejercicio de la libertad informativa o de expresión, además se hallan en juego de forma inequívoca los 

valores superiores relativos a la libertad y el pluralismo (art. 1.1. C.E.) (…)”.  
522 FARALDO CABANA, op. cit., p. 26-27. Expõe a jurista: “Sin embargo, en mi opinión el motivo de que 

se toleren las exageraciones no es que les falte la idoneidad para inducir a error ya que los consumidores no 

las toman en serio al reconocerlas a simples vista como lo que son (…) En efecto, las dos primeras clases de 

expresiones que hemos analizado, las frases vacías y laudatorias y los juicios de valor, no se someten al 

principio de veracidad por lo que no pueden constituir alegaciones falsas o manifestaciones inciertas. Por su 

parte, el margen de riesgo permitido por la adecuación social de la conducta en la actividad publicitaria se 

extiende, dentro de las alegaciones concretas y comprobables, a la exageraciones. Por tanto, una conducta 

que es idónea para afectar a los intereses económicos de los consumidores se considera socialmente 

adecuada o tolerada en la actividad publicitaria, por lo que no da lugar a responsabilidad penal. Asimismo, 

la adecuación social contribuye a reafirmar la interpretación que restringe la acción típica a las conductas 

con inequívoca aptitud para inducir a error, elemento que no ha incorporado expresamente en el art. 282 

CP pero que podría introducirse por esta vía”. 
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interpretação do crime de publicidade falsa, BLANCO CORDERO
523

, no tocante ao delito 

de lavagem de capitais. 

No mesmo sentido, MAURACH e ZIPF sustentam que a teoria da adequação 

social constitui verdadeira ajuda interpretativa no exame da incidência dos elementos dos 

tipos penais. Se, após uma análise, o operador do direito chegar à conclusão de que o 

comportamento é socialmente adequado, não haverá concorrência do elemento típico 

respectivo e não se cumprirá, de modo algum, o tipo em comento. A teoria, portanto, 

contribui decisivamente para a correção da formulação insuficiente dos tipos penais, de 

modo que o seu cumprimento é admitido do ponto de vista formal, mas negado em relação 

ao material
524

. 

Nesse contexto, merecem destaque as críticas tecidas por MARTINELLI a 

respeito de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que afastou a incidência da 

adequação social em caso envolvendo a prática do crime de casa de prostituição, previsto 

no artigo 229 do Código Penal
525

. 

No acórdão do STF, a tese defensiva foi rejeitada, sob o seguinte argumento: 

“mesmo que a conduta imputada aos Pacientes fizesse parte dos costumes ou fosse 

socialmente aceita, isso não seria suficiente para revogar a lei penal em vigor”
526

. 

Segundo o autor, a finalidade da adequação social não é revogar normas penais 

pela sua aceitação social ou pelos costumes. Trata-se de critério de interpretação restritiva 

                                                            
523 BLANCO CORDERO, Isidoro. Negocios socialmente adecuados y delito de blanqueo de capitales. 

Anuario de derecho penal y ciencias penales, Madrid, v. 50, único, jan./dez. 1997, p. 283 e ss Segundo o 

autor, o tipo penal de lavagem de capitais deve ser interpretado restritivamente, a fim de não incluir, por 

exemplo, a aceitação de dinheiro proveniente de delito como contraprestação a entrega de bens. Pontua o 

jurista: “El problema que plantean en la moderna dogmática penal las denominadas acciones socialmente 

adecuadas tiene también un reflejo en el ámbito del delito de blanqueo de capitales. La oferta de bienes y 

servicios al público en general puede ser utilizada por los blanqueadores para reciclar el dinero procedente 

de acciones delictivas. Este hecho ha llevado a algunos autores a preguntarse si tales acciones podrían ser 

constitutivas también de un delito de blanqueo de capitales, o, por el contrario, si podrían ser impunes en 

función de diferentes criterios de delimitación del tipo (…) Creemos más apropiada la interpretación que, de 

acuerdo con el mandato legal expreso del artículo 301 núm. 1 CP, declara punibles las conductas sobre los 

bienes de origen delictivo únicamente cuando se dirigen a ocultar o encubrir su procedencia, o a ayudar a 

los intervinientes en el delito previo a eludir las consecuencias jurídicas de sus acciones. La exigencia de 

dolo directo limita la amplitud excesiva del tipo del artículo 301 núm. 1 CP, dejando impunes las acciones 

socialmente adecuadas, pese a que se realicen con conocimiento del origen de los bienes, si no tienen un 

carácter manipulativo, clandestino, y no se incumplen por parte de los profesionales las obligaciones de 

control legalmente impuestas”. 
524 ZIPF, Heinz; MAURACH, Reinhart. Derecho Penal: Parte general 1. Traducción de Jorge Bofill Genzsch 

y Enrique Aimone Gobson. Buenos Aires: Astrea, 1994, p. 280. 
525 MARTINELLI, João Paulo Orsini. Casa de prostituição: a adequação social e a moral pública. Revista 

Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, v. 22, nº 110, set./out. 2014, p. 457-472. 
526 Trata-se do HC 104.467/RS, Rel. Minª. Cármen Lúcia, 1ª Turma, j. 08/02/2011. A respeito dos 

argumentos utilizados  pelos STF para afastar a aplicação da adequação ao crime de casa de prostituição, 

vide: CASTRO, Henrique Hoffmann Monteiro de. Princípios da fragmentariedade e da adequação social e 

crime de casa de prostituição. Revista Jurídica do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Belo 

Horizonte, v. 11, nº 18, jan./jun. 2012, p.172-175. 
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dos tipos à luz do caso concreto, o que não significa eliminá-los do ordenamento jurídico. 

Há, pois, uma grande diferença entre interpretar e revogar um tipo penal: a interpretação é 

um processo comunicacional, por meio do qual se busca o verdadeiro propósito e alcance 

da norma, ao passo que a revogação implica a perda da sua vigência, com efeito erga 

omnes. A adequação social se propõe justamente a limitar o poder punitivo do Estado pela 

hermenêutica, ampliando a liberdade de atuação do agente ante a não configuração da 

tipicidade material do fato valorado
527

. 

O penalista ainda menciona que o STF, em diversos julgados, utilizou o princípio 

da insignificância, em suas quatro vertentes (“mínima ofensividade da conduta do agente, 

nenhuma periculosidade social da ação, grau reduzido de reprovabilidade do 

comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada”), para excluir a tipicidade 

material de diversas condutas que, formalmente, se amoldavam ao crime de furto, sem que 

fosse cogitada a revogação do artigo 155 do Código Penal
528

. 

MARTINELLI propõe, assim, uma releitura do termo “exploração”, contido no 

tipo penal de casa de prostituição, para abranger apenas aquelas situações em que o 

lenocínio é cometido mediante violência, fraude e grave ameaça, retirando a autonomia de 

comportamento da pessoa. Em suas palavras: 

 
“diante da estrutura constitucional, que protege a liberdade individual, a 

exploração que se pretende reprimir com o Direito Penal deve ser comprovada 

em cada caso concreto a fim de permitir fundamentação adequada às decisões 

condenatórias. Uma vez que não seja comprovada a relação de exploração, o 

exercício da prostituição é a tradução da liberdade de ação de uma pessoa 

autônoma que decidiu por prestar serviços sexuais em troca de pagamento”529. 

 

Conclui o autor: 

 
Não se deve recusar, de plano, a condenação pelo crime antes de se analisarem 

as circunstâncias do caso concreto. As críticas aqui colocadas referem-se, 

portanto, aos fundamentos da decisão ora em análise. O STF poderia ter como 

premissa da condenação a dignidade sexual das pessoas exploradas no local, uma 

vez que o Direito Penal tem legitimidade para reprimir situações de exploração. 

Da mesma forma, a configuração da tipicidade material exige análise do caso 

concreto, sem generalizações, pois o exercício da prostituição fora das situações 

de exploração nada mais é do que manifestação da liberdade (...) A adequação 

                                                            
527 MARTINELLI, op. cit., p. 467-469. Consoante os argumentos despendidos pelo autor: “No Direito Penal, 

a interpretação possui importância fundamental para verificar a tipicidade material, uma vez que a tipicidade 

formal não é suficiente para confirmar o injusto penal. Diferente é a revogação, que consiste na perda da 

vigência de uma norma. Quer dizer, a revogação possui efeito erga omnes, pois é característica da norma 

jurídico-penal sua generalidade. A interpretação da norma penal é, sobretudo, o exercício de determinar sua 

força e seu alcance, conforme os dados atuais de um problema, pois a intenção do jurista é conhecer a norma 

– enquanto diretivo para o comportamento – tendo em vista as condições de decidibilidade dos conflitos”. 
528 Idem, ibidem, p. 470. 
529 Idem, p. 466.   
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social teria o condão de sustentar uma condenação ao compreender a exploração 

sexual como uma atividade inaceitável. Somente seria socialmente adequada – e, 

por isso, dentro do juridicamente permitido – a manutenção da casa de 

prostituição em que não houvesse exploração, mas apenas livre exercício da 

atividade sexual530. 

 

Ressalta-se, portanto, a relevância de se buscar nas construções doutrinárias as 

bases da teoria da adequação social. A jurisprudência não pode ignorar a evolução e o 

verdadeiro propósito desse instrumento hermenêutico, seja para afirmá-lo, seja para rejeitá-

lo, sob pena de empregar argumentos e teses que não se alinham aos seus verdadeiros 

propósitos. Ainda que, muitas vezes, pareça óbvio apreciar o que seja “socialmente 

adequado”, na prática, essa avaliação deve se pautar pelos fundamentos da própria teoria. 

 

4.1.2 A desconsideração das peculiaridades do caso concreto 

 

Pela análise dos acórdãos, verifica-se, ainda, uma tendência ao emprego de 

argumentos vagos e genéricos, em tese aplicáveis a quaisquer hipóteses concernentes a 

determinada modalidade delitiva. Deixa-se de levar em consideração as peculiaridades do 

caso concreto no momento de avaliar a adequação social dos comportamentos. 

No mais das vezes, essa constatação vem traduzida em expressões e frases como  

“a leniência estatal em combater a existência de prostíbulos, ou sua aceitação por parte da 

sociedade, não arredam a vigência da lei”
531

; “a comercialização de CD's e DVD's 

contrafeitos causa enormes prejuízos aos autores das obras neles contidas”
532

; “o tipo de 

prática desenvolvida pela acusada, por sua potencialidade lesiva, possui razoável grau de 

inadequação social”
533

; “o apelante incorreu no crime descrito no artigo 184, parágrafo 2º, 

do Código Penal e, independentemente de fatores alheios, deverá responder por seus 

atos”
534

; “a mídia noticia que ‘pirataria é crime’”
535

; “a conduta viola a ordem legal e 

provoca prejuízos de natureza patrimonial às pessoas físicas ou jurídicas envolvidas na 

realização da obra intelectual”
536

. 

                                                            
530 Idem, p. 470-471. 
531 Apelação nº 0009278-88.2009.8.26.0073, Rel. Des. Hermann Herschander, 14ª Câmara Criminal, j. 

04/12/2014. 
532 Apelação nº 0003949-38.2010.8.26.0404, Rel. Des. Nelson Fonseca Júnior, 1ª Câmara Criminal 

Extraordinária, j. 15/12/2014. 
533 Apelação nº 0000002-79.2012.8.26.0444, Rel. Des. Nuevo Campos, 10ª Câmara Criminal, j. 11/09/2014. 
534 Apelação nº 0000248-45.2012.8.26.0066, Rel. Des. Edison Brandão, 4ª Câmara Criminal, j. 11/11/2014 
535 Apelação nº 0013262-61.2009.8.26.0047, Rel. Des. Machado de Andrade, 6ª Câmara Criminal, j. 

30/01/2014. 
536 Apelação nº 0001620-30.2012.8.26.0292, Rel. Des. Otávio de Almeida Toledo, 16ª Câmara Criminal, j. 

16/12/2014. 
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No crime de violação de direito autoral, por exemplo, não são usualmente levadas 

em consideração circunstâncias como a amplitude da comercialização das mídias, o grau 

de profissionalismo do agente, a quantidade de lucro auferido, dentre outras. Em geral, 

pouco importa se se trata de pequeno camelô ou de grande comerciante ligado a indústrias 

de “pirataria”. A adequação social é geralmente rejeitada sob argumentos que, na prática, 

se ajustariam em quaisquer casos versando sobre uma infração penal específica. 

Essa ideia caminha no sentido oposto ao que se defende neste trabalho. Isso 

porque a adequação social se traduz em instrumento de avaliação de comportamentos 

concretos. As circunstâncias e peculiaridades do caso deveriam servir de base para o 

acolhimento ou a rejeição da teoria. 

Consoante as lições de RIBEIRO DE FARIA, o juízo de adequação social de um 

comportamento é realizado com base na ponderação de circunstâncias capazes de definir o 

sentido da norma no caso concreto. A autora defende essa ideia, por exemplo, na já 

abordada violência desportiva. De acordo com suas lições, é com fulcro na intensidade da 

lesão sofrida, na modalidade de competição desportiva em voga, na observância ou não das 

regras do jogo e no contexto espaço-temporal da ofensa ao bem jurídico que se decide pela 

relevância ou irrelevância penal do comportamento
537

. 

SILVEIRA igualmente sustenta que o propósito da adequação social é servir 

como ferramenta hermenêutica para a análise de condutas concretas e a aplicação ou não 

da lei
538

. Importa, nesse sentido, avaliar as especificidades de determinado comportamento 

e concluir pela eventual compatibilidade com o tipo penal em análise. 

Por conseguinte, não se vê com acerto essa inclinação da jurisprudência do TJSP. 

 

4.1.3 A adequação social como violadora do princípio da legalidade e da 

segurança jurídica 

 

Há uma corrente argumentativa muito presente na jurisprudência do Tribunal de 

Justiça de São Paulo, defendendo que a teoria da adequação social deve ser rejeitada por 

violar o princípio da legalidade e a segurança jurídica. 

A par do que já foi abordado no segundo capítulo, vale trazer, nesse momento, as 

lições de ROLDÁN BARBERO, no sentido de que essa aparente contradição entre a teoria 

                                                            
537 RIBEIRO DE FARIA, op. cit., p. 503-504. 
538 SILVEIRA, Fundamentos da..., op. cit., p. 240. 
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da adequação social e o princípio da legalidade possui raízes históricas, remontando aos 

primeiros anos do período pós-2ª Guerra Mundial, em que o fortalecimento do nullum 

crimen sine lege se apresentou como uma enérgica reação ao reconhecimento de outras 

fontes jurídico-penais, bem como à referência ao “popular” e ao “social” no Direito Penal. 

Isso porque, entre os anos 1935 até o fim da guerra, a suplantação da lei penal alemã por 

outras fontes marcou o regime autoritário nazista, calcado fundamentalmente no 

“sentimento comum do povo”, sob o falso pretexto de que a concepção social respaldava 

as arbitrariedades do regime político da época, quando, na realidade, era a classe política a 

única instância competente de valoração
539

. 

Por isso mesmo, a doutrina e a jurisprudência modernas passaram a nutrir uma 

repulsa inconsciente e mecânica à teoria da adequação social
540

. 

Ocorre que, com o novo panorama constitucional, passou-se a conferir cada vez 

mais importância ao aspecto material do princípio da legalidade, aliando a exigência da 

estrita determinação dos tipos penais com um ideal de justiça. Sustenta BACIGALUPO 

que, na realização do princípio, as necessidades pragmáticas de aplicação da lei e a 

convicção social de que a justiça material deva prevalecer têm um papel decisivo
541

. 

Isso não implica uma ausência absoluta de discricionariedade do juiz no momento 

de aplicar o direito, mas viabiliza uma releitura dos tipos penais – especialmente da 

imprecisão e porosidade dos seus termos – a partir do fenômeno cultural, lançando mão de 

critérios sociais na valoração do fato criminoso. E é justamente essa necessidade que leva à 

compatibilização da adequação social com o princípio da concreção legal da conduta 

proibida
542

. 

                                                            
539 ROLDÁN BARBERO, op. cit., p. 47. Segundo o autor, “La ideología política del régimen nacional-

socialista iba a acervar la conciencia de ruptura del liberalismo-social de la República de Weimar. A éste se 

le imputaba, entre otras ‘maldades’, haber sido el causante de los vejatorios pactos de Versalles con los que 

Alemania tuvo que saldar su fracaso en la Primera Guerra Mundial. La responsabilidad del sistema 

democrático en semejante oprobio se constituyó en el contrapunto de una política autoritaria llamada a 

restaurar el honor de la nación. Esa conciencia de ruptura se fue plasmando en un orden jurídico 

pervertidor de todas esas reglas de épocas precedentes llamadas a poner una corrección – hasta ese 

momento no peligrosa – a una concepción formalista del Derecho. Frente a la motejada neutralidad del 

derecho liberal, el sistema apologetizado por los teóricos del tercer Reich habría de estar determinado ‘por 

la estirpe y por el suelo’ y expresado ‘en la tradición y en la costumbre. De esta llamada diferenciadora 

surgió una línea de pensamiento jurídico-penal que se tradujo, en su expresión más severa, en un 

abatimiento de ese principio garantista del nullum crimen sine lege. La advertencia legal de lo que el Estado 

podía llegar a hacer con los ciudadanos quedó arrumbada expresamente en la novela de 28 de junio de 

1935. El § 2 resultante de la misma declaraba punibles, aparte de las acciones tipificadas en una ley previa, 

las merecedoras de castigo según ‘el pensamiento fundamental de una norma penal’ y ‘el común sentimiento 

del pueblo’. 
540 Idem, ibidem, p. 46. 
541 BACIGALUPO, Enrique. Principios constitucionales de derecho penal. Buenos Aires: Hammurabi, 1999, 

p. 71. 
542 ROLDÁN BARBERO, op. cit., p. 48. 



169 
 

Nesse mesmo sentido, adverte CORRÊA que as razões de existência do princípio 

da legalidade conduzem à legitimidade da adequação social enquanto ferramenta destinada 

a restringir o poder punitivo estatal, em prol de uma concreta justiça material. A teoria 

rompe com as estruturas formalísticas do direito, emprestando-lhe uma função 

dinamizadora, sem sacrificar a legalidade, o que permite que a norma acompanhe as 

mudanças e transformações da sociedade
543

. 

O autor ainda assinala que a segurança jurídica não se fundamenta essencialmente 

na lei, mas nos valores imanentes e substanciais presentes no corpo social, que permitem a 

individualização dos limites determinantes na norma pelo seu encaixe ao caso concreto
544

. 

Logo, não é correto afirmar que a adequação social atenta contra o princípio da 

legalidade e a segurança jurídica. GOMES tem razão quando sustenta que a participação 

do magistrado no momento de aplicação do direito e, por conseguinte, na definição do 

alcance da norma, é inquestionável; nada obstante, a primazia da lei no ordenamento 

jurídico (especialmente no Direito Penal, no qual vigora o princípio da legalidade e todas 

as suas nuances) não é jamais afastada pela atividade judiciária
545

. 

A existência de um espaço valorativo para a atuação do julgador faz com que a ele 

caiba uma contínua reinterpretação das normas vigentes, para adequar o seu alcance aos 

novos casos emergentes e às mudanças valorativas na sociedade. Evidente que isso pode 

gerar um aparente conflito entre, de um lado, a regra do nullum crimen, nulla poena sine 

lege, e, de outro, a discricionariedade concedida ao juiz de adequar seu juízo às 

especificidades do caso concreto. No entanto, a essência da discricionariedade não 

significa ausência de predeterminação dos critérios axiológicos sobre os quais a decisão se 

fundamenta, mas supõe a própria determinação do tipo abstrato à luz da necessidade de 

adequação do Direito à sociedade
546

. Daí a relevância da adequação social. 

 

4.1.4 A impossibilidade de aplicação da teoria da adequação social na fase 

judicial 

 

Aqueles que defendem que a teoria da adequação social constitui instrumento 

destinado apenas ao Poder Legislativo partem do pressuposto de que o Poder Judiciário 

                                                            
543 CORRÊA, op. cit., p. 49 
544 Idem, ibidem, p. 50. 
545 GOMES, Direito Penal e Interpretação..., op. cit., p. 41-43. 
546 Idem, ibidem, p. 44-63. 
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não poderia levar em consideração a aceitabilidade ou tolerância social do comportamento 

valorado.  

Vale mencionar, entretanto, que, no momento de produção legislativa, é feita a 

escolha de que atos sociais devem ser normatizados, ou seja, que tipos de condutas devem 

constituir o objeto do Direito Penal; por outro lado, na fase de aplicação da norma jurídica 

– e nesse ponto se destaca a jurisprudência –, verifica-se se o ato concreto que se encaixa 

formalmente na norma jurídica está amparado em uma razão material, de reconhecimento 

social
547

. 

De fato, o delito resulta da oposição à norma jurídica, que, por sua vez, é 

consequência da decisão legislativa sobre os modelos de conduta que se pretende 

criminalizar. Essa assertiva evidencia, por si só, que há uma verdadeira dependência entre 

conceito de crime e a decisão normativa e valorativa do legislador
548

. Ao selecionar os 

modelos de conduta proibidos, deve o produtor da norma levar em consideração as 

ferramentas e institutos criados pela doutrina com o intuito de conter o  poder punitivo do 

Estado
549

. 

Como já foi visto, o pluralismo axiológico existente na ordem social torna o 

pronunciamento do Poder Legislativo uma tarefa de difícil concreção. Ao selecionar as 

formas de conduta que estarão inseridas em um tipo penal, o produtor da norma não pode 

tomar como base apenas os conceitos valorativos de determinado grupo social, mas deve, 

antes de tudo, levar em consideração as condições irrenunciáveis de convivência 

comunitária
550

. Isso evidentemente não exclui a possibilidade de se incorporar ao texto 

legal determinadas particularidades regionais. O já mencionado artigo 225, §7º, da 

Constituição Federal traz, como exemplo, a autorização para práticas desportivas que 

utilizem animais, desde que derivem de manifestações culturais. 

Nesse contexto, é preciso destacar a importância da adequação social na fase 

legislativa. Não há como concordar com ROLDÁN BARBERO no sentido de que a teoria 

deva se reduzir à aplicação judicial
551

. 

                                                            
547 ROLDÁN BARBERO, op. cit., p. 73-74. 
548 ZIPF, Introducción a la…, op. cit., p. 84. 
549 COSTA, Direito Penal Econômico..., op. cit, p. 132. A autora advoga: “cabe à doutrina um papel 

essencial no sentido de desenvolver limites à atuação estatal, por meio de critérios que devam ser 

encampados pelo legislador no momento de sua atuação. Essa preocupação, de fato, perpassa incontáveis 

estudos no campo do direito penal e deu origem à formulação de diversos institutos que têm como finalidade 

a contenção do poder estatal, tais como a teoria da exclusiva proteção de bens jurídicos, a formulação dos 

princípios da fragmentariedade, da subsidiariedade, etc”. 
550 ZIPF, Introducción a la…, op. cit., p. 85. 
551 ROLDÁN BARBERO, op. cit., p. 193. 
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Como bem sustenta CORRÊA, o legislador, no momento da produção normativa, 

deve extrair da consciência coletiva o fundamento que embasa o ordenamento jurídico; ao 

erigir determinada conduta à categoria de penalmente reprovável, não pode o produtor da 

norma arbitrariamente selecionar modelos de comportamentos com base em seu mero 

“querer”, mas deve, antes de tudo, partir de dados empíricos, levando em consideração o 

juízo social sobre o fato em questão
552

. 

É também esse o entendimento de ZIPF, quando assinala que a evolução cultural e 

social restringe o marco de decisão político-criminal, de forma que cabe ao legislador levá-

la em consideração ao produzir a norma jurídica
553

. 

Consoante as lições de PRADO e CARVALHO, em um primeiro nível da 

adequação social, são considerados variados fatores no processo de valoração da aceitação 

de um comportamento, como a sua utilidade social. Toma-se como ponto de partida inicial 

uma ponderação de interesses entre o valor e o interesse que desperta a atividade social e 

os riscos que dela resultam
554

. 

A adequação social, nesta fase, corresponde a um juízo feito pelo legislador no 

momento de valorar uma conduta, revelando-se um importante critério valorativo externo 

no âmbito da interpretação do sentido dos tipos penais, de caráter extrassistêmico
555

. 

Isso não significa, todavia, que o sentido social deva se sobrepor ao sentido 

jurídico. Como bem adverte RIBEIRO DE FARIA, a regra de direito terá que constituir 

formalmente lei editada pelo Poder Legislativo, sob pena de comprometer a garantia das 

liberdades do indivíduo frente ao poder punitivo do Estado. De outro norte, não se pode 

desconsiderar que o costume possui uma “eficácia integrativa subordinada”, na medida em 

que viabiliza a apreensão do sentido que pareça mais coerente com a norma penal 

entendida na sua totalidade
556

. Evidentemente, o legislador deve considerar os usos e 

valores sociais ao estabelecer o “tipo de ilícito” vinculante, possibilitando que o intérprete 

da norma, em um momento posterior, possa também se valer dos costumes para apreender 

o seu sentido. 

Nas palavras da autora: 

                                                            
552 CORRÊA, op. cit., p. 19. 
553 ZIPF, Introducción a la…, op. cit., p. 83. 
554 PRADO; CARVALHO, op. cit., p. 145. 
555 Idem, ibidem, p. 145-146. 
556 RIBEIRO DE FARIA, op. cit., p. 799-802. A jurista, ao dissertar sobre a “eficácia integrativa 

subordinada”, assinala que “Estando em causa a definição de sentido de um conceito ou elemento típico 

indeterminado que vem posteriormente a integrar uma valoração mais geral, poder-se-á recorrer ao costume 

como critério ‘integrante’ do parâmetro decisório, muito embora a legitimidade dessa aceitação dependa da 

função que desempenha o conceito a definir na economia da incriminação”. 
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Mas quer onde o costume venha a desempenhar esta função subordinada de 

criação de um sentido jurídico (como elemento integrador da norma), quer onde 

é admitido a funcionar como puro ponto de vista ou critério interpretativo, fica 

sempre sujeito ao sentido jurídico mais geral que decorre da leitura da norma em 

função da sua circunstância de aplicação. O costume surge sempre como parte de 

um sentido de coisas, a que chamamos adequação social, que vai permitir negar a 

atipicidade de uma conduta que formalmente preenche todos os elementos do 

parâmetro incriminador557. 

 

Um exemplo emblemático fornecido por SILVEIRA elucida essa questão. Dentro 

da realidade brasileira, há religiões que recomendam o uso do chamado “chá de Santo 

Daime”, feito à base de “ayahuasca”, planta típica da região amazônica. Alega-se que a 

utilização dessa substância possibilita o alcance de um encontro místico, em decorrência 

dos efeitos psicotrópicos da ingestão
558

. 

A Portaria nº 02/85, da Divisão de Medicamentos, já incluiu o princípio ativo da 

planta na lista de substâncias vedadas, de modo que a posse para o uso poderia caracterizar 

o crime do então artigo 16 da Lei nº 6.368/76. Ocorre que, essa prática estava respaldada 

por fundamentos religiosos anteriores à própria elaboração legislativa proibitiva. 

Historicamente, havia fundamentos e explicações de para o uso da substância alienante, 

podendo ser inserida no âmbito do socialmente adequado
559

. 

Atento a isso, o Conselho Federal de Entorpecentes entendeu, em 1992, que a 

“ayahuasca” não deveria ser considerada substância psicotrópica. A própria concepção de 

adequação social de um aspecto religioso acabou por excluir o uso dessa planta da seara 

penal. Isso foi reforçado pelo artigo 2º da Lei nº 11.343/06
560

, que ressalva a possibilidade 

de uso de plantas de uso estritamente ritualístico-religioso, amparado pelo artigo 32, 4, da 

Convenção das Nações Unidas sobre Substâncias Psicotrópicas
561

. 

Como observa SILVEIRA, “à situação tratada quanto a pequenos grupos em 

termos mágicos ou religiosos já era permitida a exceção dada no tratamento penal das 

drogas; tudo em seara extrassistêmica relativa à adequação social legislativa”
562

. 

                                                            
557 Idem, ibidem, p. 802-803. 
558 SILVEIRA, Fundamentos da..., op. cit., p. 392. 
559 Idem, ibidem, p. 393-394. 
560 “Ficam proibidas, em todo o território nacional, as drogas, bem como o plantio, a cultura, a colheita e a 

exploração de vegetais e substratos dos quais possam ser extraídas ou produzidas drogas, ressalvada a 

hipótese de autorização legal ou regulamentar, bem como o que estabelece a Convenção de Viena, das 

Nações Unidas, sobre Substâncias Psicotrópicas, de 1971, a respeito de plantas de uso estritamente 

ritualístico-religioso”. 
561 “O Estado em cujo território cresçam plantas silvestres que contenham substâncias psicotrópicas dentre as 

incluídas na Lista I, e que são tradicionalmente utilizadas por pequenos grupos, nitidamente caracterizados, 

em rituais mágicos ou religiosos, poderão, no momento da assinatura, ratificação ou adesão, formular 

reservas em relação a tais plantas, com respeito às disposições do artigo 7º, exceto quanto às disposições 

relativas ao comércio internacional”. 
562 SILVEIRA, Fundamentos da..., op. cit., p. 396. 
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Por outro lado, o trabalho do julgador, ao aplicar o direito, consiste em verificar se 

determinados fatos da vida podem ser subsumidos aos elementos abstratos da lei. Para 

tanto, é necessário um duplo trabalho prévio: de um lado, a situação fática sob análise deve 

ser suficientemente esclarecida para a aplicação da lei penal, o que se consegue através do 

direito processual probatório; por outro, torna-se imprescindível a pesquisa do verdadeiro 

sentido da premissa maior: a norma a qual se pretende subsumir o fato. A interpretação do 

conteúdo da norma penal constitui, portanto, uma etapa indispensável para a subsunção
563

. 

Como ensina ROLDÁN BARBERO, no decorrer de grande parte do século XIX, 

com a escola da exegese, o mero ato de interpretar a norma deveria ser completamente 

vetado. O magistrado, de forma alguma, poderia reanalisar as palavras contidas no preceito 

legal vigente, pois, com isso, restaria comprometido o primado da legislação frente à 

judicialização da norma. No § 6º do Código Civil Austríaco, por exemplo, proibiu-se que o 

aplicador do direito atribuísse outro sentido ao real significado das palavras
564

. 

GARCEZ NETO pontua que havia, nesse período, um verdadeiro “feiticismo 

legal”, com um culto exagerado da norma concreta. A lei era considerada tudo ou quase 

tudo para os teóricos dos métodos de interpretação, de forma que cabia ao direito um papel 

meramente dedutivo e hermenêutico da vontade do legislador. Nas palavras do autor, 

“Viveu, assim, longo e sombrio período, de trevas e cegueira, em que todos alimentassem a 

ilusão de que o legislador é o criador de todo direito, para de onde derivou outro erro ou 

ilusão ainda maior, qual a de que o juiz deve tirar todo o direito compreendido na lei, em 

cega obediência ao seu mandamento”
565

. 

Superada essa fase, a opção seguida pela maioria dos códigos foi a de não prever 

na norma os critérios hermenêuticos dos quais o julgador poderia se valer. A jurisprudência 

passou, então, com a ajuda da doutrina, a desenvolver as suas próprias pautas a respeito do 

julgamento dos casos concretos. Grande influência, nessa época, foi a obra System des 

                                                            
563 ZIPF; MAURACH, op. cit., p. 142-143. 
564 ROLDÁN BARBERO, op. cit., p. 129. 
565  GARCEZ NETO, op. cit., p. 46-47. O jurista ainda pondera: “Repelindo, mesmo, qualquer contribuição 

do juiz, por menor que fosse, para que não vingasse sequer a ideia subversiva de um legislador suplente, os 

adeptos da Escola tradicional não recuaram diante mesmo de extremado e inócuo subjetivismo, caracterizado 

numa vã procura da vontade do legislador, como se a lei não fosse mais sábia do que o seu próprio autor, e 

como se ‘a lei feita pelo juiz’ não apresentasse também um caráter eminentemente científico. Esquecidos de 

que o direito se renova constantemente, num movimento de sinergia com a evolução dos tempos, com o 

ritmo do progresso e com as transformações incessantes da vida social, esses critérios revelavam a crença 

pueril na imutabilidade dos Códigos, como um novo Napoleão, que exclamasse, ante os comentários e 

interpretações dos textos legais: ‘O meu Código está perdido!’”. 
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römischen Recht, de Savigny, que estabeleceu os quatro elementos que deveriam nortear a 

atividade do intérprete: gramatical, lógico, histórico e sistemático
566

. 

Essa ampliação do espaço interpretativo do juiz levou, por exemplo, o Código 

Civil Espanhol de 1974 a instaurar, pela primeira vez, critérios sobre a interpretação das 

normas jurídicas, como o sentido das palavras, a relação com o contexto, os antecedentes 

históricos e legislativos e a realidade social ao tempo de aplicação das normas
567

, 

correspondendo, como bem lembra ROLDÁN BARBERO, aos elementos gramatical, 

sistemático, histórico e sociológico, respectivamente
568

. 

De fato, os conceitos empregados pela lei admitem, em maior ou menor grau, 

vários significados. Como adverte ROXIN, a questão de saber se alguém segue sendo um 

ser humano ou já é considerado um cadáver, quando cessam as atividades cerebrais, 

embora o sistema circulatório permaneça ativo, ou ainda, a partir de que momento alguém 

deixa de ser um feto para se tornar um ser humano, são questões que não estão exatamente 

prefiguradas no teor literal do tipo. Cabe ao juiz eleger um, dentre as diversas 

possibilidades de significado, e essa atividade criadora se realiza segundo os métodos de 

interpretação
569

. 

Nesse contexto, é oportuna a colocação de MAURACH e ZIPF, no sentido de que 

a hermenêutica jurídica propicia justamente a compreensão do texto legal, por meio da 

linguagem. Levando-se em consideração que um texto linguístico nunca poderá ser 

entendido isoladamente, a possibilidade de compreendê-lo envolve sempre um “pré-

entender”
570

. 

Assim sendo, o elemento sociológico passa a representar um dos métodos para se 

chegar ao real significado da norma, ou seja, à “ratio normativa”. Trata-se, na realidade, de 

um meio de destacar o inevitável envelhecimento da norma com o decurso do tempo, 

cabendo ao órgão julgador, responsável pela aplicação da lei ao caso concreto, reatualizar 

o sentido dos preceitos legais mediante a consideração dos valores sociais dominantes
571

. 

A necessidade de observância do elemento sociológico na interpretação das 

normas jurídicas não se restringe, segundo ROLDÁN BARBERO, ao âmbito cível, 

                                                            
566 ROLDÁN BARBERO, op. cit., p. 129-130. 
567 “Artículo 3.º 1. Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el 

contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser 

aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas”. Disponível em 

<http://www.notariosyregistradores.com/NORMAS/codigo-civil-tp.htm>. Acesso em 12/04/2016. 
568 ROLDÁN BARBERO, op. cit., p. 132. 
569 ROXIN, Derecho Penal..., op. cit., p. 148. 
570 ZIPF; MAURACH, op. cit., p. 143. 
571 ROLDÁN BARBERO, op. cit., p. 132-133. 

http://www.notariosyregistradores.com/NORMAS/codigo-civil-tp.htm
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constituindo-se também um importante instrumento para a apreensão do sentido dos tipos 

penais. Embora não haja uma identidade completa entre o elemento sociológico, como 

fórmula de interpretação que se irradia em todas as searas do ordenamento jurídico, com a 

adequação social, que representa um fator corretivo específico dos tipos penais, não há 

dúvidas de que ambos desempenham uma função análoga no direito: a consideração da 

realidade social como fator interpretativo das normas jurídicas
572

. 

Esse é, aliás, o apontamento que CORRÊA faz ao salientar que a dinamicidade 

social nem sempre é apreendida pelo legislador no momento de produzir os tipos penais, e, 

quando o é, acaba sofrendo modificações no decorrer dos períodos históricos, deixando as 

normas sem fundamento para a sua existência. Por isso mesmo, o ato de “julgar” não pode 

ser considerado como mecânico, na medida em que é dado ao magistrado realizar uma 

tradução atual dos tipos penais para que se alinhem à realidade social
573

. 

Nas exatas palavras do autor: 

 
Assim, dentro dessa concepção moderna de atuação do intérprete, 

compromissado com a realidade social e com os valores ético-sociais que dela 

emanam, determina-se através da consciência jurídica, inicialmente, o limite do 

arbítrio do legislador e da tecnoburocracia e, posteriormente, na prestação 

jurisdicional, o limite do justo e do injusto. O Julgador não vive fora da 

sociedade. É a sua manifestação, um membro desse corpo social que sintetiza a 

vontade subjacente dando uma nova feição à norma, correspondente aos anseios 

imanentes e sensíveis. O homem se manifesta como centro do ordenamento 

jurídico, cabendo ao Estado apenas o reconhecimento dos bens imprescindíveis à 

conservação da sociedade como um todo harmônico. O Direito Penal não mais 

determina o comportamento, numa modelagem do que deve ser a partir de regras 

irreais, não aceitas pela coletividade, mas a partir desta, da sua ambiência, extrai 

aquilo que é imprescindível tutelar574. 

 

Da mesma forma, como bem sustenta ZIPF, entre as figuras delitivas e a 

adequação social existem dois modelos de conduta contrapostos, um valorado 

positivamente e o outro negativamente. Primeiro, porque as figuras delitivas abstratas não 

estão delimitadas tão exatamente a ponto de não poderem abarcar condutas atípicas que 

não integrem o injusto. Segundo, porque durante a vigência da norma penal, é possível que 

haja modificação nas circunstâncias sociais que permitam excluir do âmbito de sua 

aplicação aqueles comportamentos que não mais sejam qualificados como socialmente 

danosos
575

.  

Aliás, com toda a razão, esclarece AMBOS que: 

                                                            
572 ROLDÁN BARBERO, op. cit., p. 134 e 136-137. 
573 CORRÊA, op. cit., p. 19-20. 
574 Idem, ibidem, p. 20-21. 
575 ZIPF, Introducción a la…, op. cit., p. 105. 
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Os delitos mudam com o transcurso do tempo, assim como as respectivas 

sanções. Do mesmo modo, podem reger em um mesmo momento, em lugares 

distintos, prescrições penais muito diferentes. O que hoje é punível, amanhã 

pode ser socialmente aceitável em virtude de uma mudança nas atitudes sociais 

da população. Neste caso, o Estado poderia ou, inclusive, deveria abster-se de 

castigar576. 

 

Por essas razões, não se pode concordar com ZAFFARONI, quando defende que 

o magistrado não pode se perguntar se a conduta formalmente punível é socialmente 

adequada, visto que a teoria da adequação social não pode e não deve ser empregada no 

momento de aplicação do direito
577

. 

Para justificar seu raciocínio, o autor diz aceitar que a conduta típica deve afetar 

um bem jurídico-penal, razão pela qual é possível que a tipicidade material possa corrigir a 

tipicidade formal. Contudo, quando se considera o conceito material de injusto como uma 

nebulosa referência a interesses sociais, suplantados por dados sociais, morais e religiosos, 

sem qualquer respaldo legal, sua aplicação se torna inviável. Isso porque o juiz apenas 

pode se referir a valorações socioculturais se a lei fizer remissão a elas, sob pena de 

usurpar a função do legislador
578

. 

Verifica-se, portanto, não é só do legislador, mas também do juiz, a tarefa de 

decidir o que é socialmente adequado
579

. Não há como desconsiderar o importante papel 

desempenhado pelo Poder Judiciário na interpretação rigorosa dos tipos penais, que não se 

                                                            
576 AMBOS, Kai. Sobre os fins da pena nos níveis nacional e supranacional. Porto Alegre: Sérgio Antônio 

Fabris, 2006, p. 20. Nesse mesmo sentido, esclarece Renato SILVEIRA: “(…) o conceito de adequação 

social está sim, em diversos casos, ligados à história. O que tem valor varia conforme o tempo, sendo claro 

exemplo disso o exercício correcional observado na agressão corporal do professor em relação ao aluno, ou 

os presentes dados a funcionários públicos. Conceitos legitimados no passado são hoje questionáveis. O que 

não se encontrava dentro de uma órbita de abrangência penal ontem, hoje se enquadra. Por mais que se 

justifique que o risco permitido pudesse bem excluir, do âmbito do Direito Penal, situações a ele estranhas, 

ou por mais que se diga e sustente um sistema de orientação teleológica política-criminal dentro de uma 

realidade nacional, talvez ainda seja válido o preceito interpretativo com fulcro social em respeito cultural, 

histórico e com base em Direitos Fundamentais” (Fundamentos da..., op. cit., p. 218). 
577 ZAFFARONI, op. cit., p. 73-77. 
578 Idem, ibidem, p. 79. Discorre o jurista: “Estimamos que el concepto de “adecuación social”, no obstante, 

no debe ser enteramente depreciado, sino que debe reducírselo a sus estrictos límites, que se nos ocurren 

muy estrechos aunque significativos. En tal sentido aceptamos que sea empleada residualmente – como lo 

hace JESCHECK aunque más limitadamente – para cerrar los tipos culposos – abiertos por su propia 

estructura. Por regla general, hay casi siempre un criterio legal para limitar estos tipos, o sea que en el caso 

concreto, el ‘cuidado debido’ puede fundarse en el dato legal. No obstante, puede ser que ocasionalmente 

este dato legal falte y ele cuidado debido se reduzca a la fórmula civilista del ‘buen padre de familia’. Es allí 

cuando estimamos que la adecuación social de la conducta puede admitirse, porque ello implica una 

remisión de la ley a  la valoración, a las ‘mores’ sociales”. 
579 CORRÊA, op. cit., p. 57. 
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limita a apreender o seu sentido apenas por meio do significado literal, mas abrange, antes 

de tudo, a conciliação do aspecto escrito com a plural orientação teleológica da norma
580

. 

Essa tarefa permite, segundo MAURACH e ZIPF, que as normas penais estejam 

sempre em consonância com a evolução social, sem que o legislador precise intervir
581

. 

Logo, está incorreta a conclusão extraída de alguns julgados do TJSP, no sentido 

de que a teoria da adequação social não merece respaldo jurisprudencial, pois é justamente 

no momento de aplicação do direito o campo de maior interesse da teoria. O magistrado 

não pode se ater apenas à letra da lei posta, mas deve, sobretudo, tomar em consideração as 

valorações sociais ao decidir sobre eventual tolerância ou não do comportamento levado à 

sua análise. 

 

4.1.5 Adequação social como critério de exclusão da responsabilidade civil 

 

Quando, em determinadas decisões, a não incidência da adequação social foi 

justificada pelos prejuízos resultantes da conduta valorada, partiu-se do pressuposto de que 

os danos provocados (em especial, os prejuízos aos artistas e compositores, resultantes da 

comercialização de mídias falsificadas) não poderiam ficar à margem da intervenção 

punitiva do Estado, como se o reconhecimento de uma conduta socialmente adequada 

levasse automaticamente à exclusão da responsabilidade civil. 

Essa premissa, além de equivocada, desconsidera que a aludida teoria se propõe a 

excluir o injusto típico, afastando, por consequência, a responsabilidade penal
582

. 

Sobre esse aspecto, ROLDÁN BARBERO menciona duas objeções tradicionais 

feitas à separação entre as responsabilidades civil e penal. A primeira delas vê como 

decorrência das causas de exclusão do injusto (como a atipicidade e a justificação) uma 

também exclusão da responsabilidade civil. A segunda, por sua vez, assegura que a 

                                                            
580 ROLDÁN BARBERO, op. cit., p. 140.  Sobre esse aspecto, bem ressalta o autor: “(...) el Tribunal debe 

conservar su libertad interpretativa, utilizando todos los criterios reconocidos en el ordenamiento jurídico 

que le permitan racionalizar la aplicación normativa, y sólo cuando éstos, a su juicio, impidan adecuar el 

resultado interpretativo a la justicia material, es cuando debe exponer al Gobierno su desacuerdo con el 

derecho vigente a fin de que se proceda al indulto o, en su caso, al pertinente proyecto de reforma 

legislativa”; YACOBUCCI, op. cit., p. 440. O penalista sustenta que o juiz sempre interpreta o texto legal à 

luz de certo contexto normativo e valorativo. A determinação dos pressupostos fáticos para a subsunção do 

fato à norma não constitui um ato de mera captação jurídica, mas se integra a um momento valorativo que 

permite ao julgador avaliar se determinado comportamento é típico, antijurídico ou culpável. 
581 ZIPF; MAURACH, op. cit., p. 280. 
582 ROLDÁN BARBERO, op. cit., p. 120. 
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manutenção da obrigação civil, quando afastada a penal, levaria a uma volta da pena 

privada
583

. 

O autor rebate tais argumentos com precisão, sustentando que a primeira corrente 

despreza o fato de que o injusto possui vários graus, sendo que o desvalor reservado ao 

Direito Civil ou ao Direito Administrativo não é o mesmo atribuído ao Direito Penal, que, 

por sua natureza, tutela as ofensas mais gravosas aos bens jurídicos consagrados na vida 

comunitária. Por isso mesmo, esse aspecto deve ser levado em conta não apenas na 

formação, como também na aplicação do tipo, de forma que a exclusão do injusto na esfera 

de maior gravidade das condutas não leva necessariamente a uma exoneração em cadeia 

das demais ilicitudes
584

. 

A segunda objeção, de seu turno, está superada pela atual tendência da política 

criminal de tutelar a vítima no Direito Penal. Tanto é assim que a responsabilidade civil no 

processo penal não se vincula à decisão negativa tomada a respeito da imposição de uma 

pena criminal
585

. 

Nesse contexto, são importantes as lições de COSTA, no sentido de que a unidade 

do ordenamento jurídico não significa afirmar que ele trabalha todas as questões da mesma 

forma, com idêntica metodologia e alcançando os mesmos resultados. Segundo a autora, 

existem diferentes níveis de ilicitude, coordenados entre si, formando os denominados 

“círculos concêntricos de ilicitude”. Nesse desenho, seria o ilícito penal o mais central de 

todos e de menor raio, evidenciando que aquilo que é permitido no Direito Comercial ou 

Civil não pode ser proibido no Penal, ao passo que o que é proibido no Direito Civil ou 

Comercial não o será necessariamente no Direito Penal. Dito de outro modo, um 

comportamento permitido pelo Direito Penal não leva automaticamente à sua autorização 

pelo Direito Civil
586

. 

Isso se justifica na medida em que o ilícito penal possui características próprias, 

que o diferem dos demais. Pode-se constatar, por exemplo, que, para a criminalização de 

condutas, o legislador deve observar alguns parâmetros de dignidade penal, tais como a 

afetação do bem jurídico como um limite imposto à sua atividade, o respeito aos princípios 

da subsidiariedade, fragmentariedade, proporcionalidade, legalidade, dentre outros. A 

estrutura correspondente ao ilícito penal, malgrado gere maior estigmatização, vem 

acompanhada de garantias típicas do exercício da jurisdição e que são ainda reforçadas por 

                                                            
583 Idem, ibidem, p. 120-121. 
584 Idem, p. 121. 
585 Idem, p. 121-122. 
586 COSTA, Direito Penal Econômico..., op. cit., p. 119-120. 
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se tratar de matéria penal, o que, em tese, levaria a uma maior profundidade na análise e 

estabelecimento dos critérios de imputação, bem como do exame dos pressupostos de 

aplicação da pena
587

. 

Da mesma forma, RIBEIRO DE FARIA entende ser muito difícil a defesa de um 

conceito unitário de ilícito, possibilitando o emprego simultâneo da adequação social aos 

mais diversos ramos do ordenamento
588

. 

Segundo a jurista, alguns partidários da teoria da adequação social enquanto 

excludente do ilícito civil, como NIPPERDEY, por mais que tentassem abrir o Direito 

Civil a uma ideia de valoração da conduta para além do resultado produzido, superando o 

conceito de ilícito civil fundado exclusivamente no desvalor do resultado, não lograram 

afastar desse ramo do ordenamento uma lógica substancialmente indenizatória, voltada à 

reparação de danos
589

. 

Essa vertente se contrapõe à ideia de adequação social da conduta como valoração 

global do comportamento em face do tipo legal de crime. Com isso, não se está a afirmar 

que o desvalor da ação deva ser analisado de forma completamente apartada do desvalor 

do resultado – até, porque, como sustenta RUEDA MARTÍN, há um vínculo indissociável 

entre ambos
590

; há que se considerar, contudo, que a análise da adequação social centra-se 

muito mais no valor/desvalor da ação, do que propriamente no resultado
591

. 

RIBEIRO DE FARIA sustenta que a danosidade social pressuposta pelo ilícito 

penal é particularmente relevante. No Direito Civil, a valoração da conduta, malgrado seja 

realizada levando-se em consideração pontos de vista sociais, permanecerá circunscrita a 

um interesse individual, ao passo que, no Direito Penal, os contornos de uma forma de 

atuação devem ser entendidos em sua dimensão social enquanto comportamentos 

penalmente relevantes, a ponto se sujeitarem à imposição de uma pena privativa de 

liberdade. Logo, 

 
“a adequação social nem sequer tem que ser pervertida na sua natureza essencial 

para servir o direito penal, de forma contrária ao que sucede noutros ramos do 

direito: aqui é que se trata verdadeiramente de valoração social, acolá de um 

ensaio, da concessão de uma franja de relevância a um corpo estranho à lógica 

que informa a regra de direito”592. 

 

                                                            
587 Idem, ibidem, p. 145-146. 
588 RIBEIRO DE FARIA, op. cit., p. 274. 
589 Idem, ibidem, p. 267-279. 
590 RUEDA MARTÍN, La teoría de…, op. cit., p. 512. 
591 ZIPF, Heinz. Introducción a la…, op. cit., p. 106; ROLDÁN BARBERO, op. cit., p. 63; RUEDA 

MARTÍN, op. cit., p. 535-537. 
592 RIBEIRO DE FARIA, op. cit., p. 280-281. 
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Tomando-se por base tais premissas, não está correto afirmar que a geração de 

prejuízos e danos materiais à vítima do ilícito exclui, por si só, a incidência da adequação 

social. O que deve que ser ponderado no âmbito criminal, para fins de incidência da teoria, 

é a valoração da conduta à luz dos valores éticos, sociais e culturais que permeiam 

determinada comunidade; o mero resultado danoso pode dar ensejo à reparação civil, não 

obstante o comportamento que o produziu seja tido como socialmente aceitável. 

É por isso que não se concorda com o entendimento de SALVADOR NETTO de 

que a conduta socialmente adequada não merece a desaprovação jurídica do ordenamento 

jurídico como um todo. O autor pondera que se trata de um espaço de licitude, o qual o 

Direito acaba por abarcar em razão da generalidade de suas normas. O adequado 

socialmente seria, por conseguinte, aquilo que é indiferente ao direito, não merecendo, em 

qualquer setor do ordenamento, algum tipo de sanção
593

. 

Aliás, como já mencionado no primeiro capítulo, a legislação processual penal 

brasileira autoriza que a vítima ingresse no juízo cível, pleiteando indenização pelos 

prejuízos sofridos (artigo 67, inciso III, do CPP), embora o magistrado tenha absolvido o 

réu com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal (o fato não constitui 

infração penal). 

Como se percebe, a ausência de responsabilidade penal pela aplicação da 

adequação social não conduz necessariamente à exclusão da responsabilidade civil. 

Nesse contexto, a teoria welzeliana constitui instrumento próprio do Direito 

Penal
594

; considerá-la como fator de exclusão da responsabilidade civil representaria uma 

ameaça à fronteira entre a exclusão do injusto e o afastamento da obrigação de reparar um 

dano (seja ele patrimonial ou extrapatrimonial). 

 

4.1.6 A necessidade de previsão legal 

 

Durante a análise das decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo, foi possível 

constatar que parte dos magistrados da Corte resiste em reconhecer a teoria da adequação 

social, por não se tratar de instrumento positivado no ordenamento jurídico-penal. Dito de 

outro modo, o fato de constituir mera criação doutrinária, sem o devido respaldo legal, 

torna inviável o seu reconhecimento pela jurisprudência. Afinal, não poderia o julgador 

                                                            
593 SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. Direito penal e propriedade privada. A racionalidade do 

sistema penal na tutela do patrimônio. São Paulo: Atlas, 2014, p. 212. 
594 RIBEIRO DE FARIA, op. cit., p. 281. 
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valer-se de uma ferramenta hermenêutica não acolhida pelo Poder Legislativo, com o 

intuito de afastar condutas formalmente tipificadas na lei penal. 

Esse entendimento evidentemente caminha em sentido contrário ao que defende a 

doutrina e, até mesmo, a jurisprudência dos Tribunais Superiores. Não fosse assim, os 

princípios da insignificância e da proporcionalidade, por exemplo, não contariam com a 

aceitação jurisprudencial, na medida em que inexiste expressa previsão a seu respeito no 

texto constitucional e na Parte Geral do Código Penal
595

. 

Ocorre que o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que a 

insignificância deve ser aplicada no âmbito penal quando presentes os seus requisitos, 

ainda que não se encontre positivada no ordenamento. Por sua vez, a proporcionalidade é 

amplamente empregada pela jurisprudência, por exemplo, no enquadramento típico do 

comportamento analisado, na dosimetria da pena e na aplicação de benesses legais. Cite-se, 

ainda, recente decisão do STJ que determinou a aplicação da pena do tráfico de drogas ao 

condenado pelo crime do artigo 273 do Código Penal, por considerar absolutamente 

desproporcional o preceito secundário do tipo em comento
596

. 

                                                            
595 Ao tecer considerações a respeito da necessidade de aplicação do princípio da proporcionalidade na 

cominação e fixação das penas, Mariângela Gama de Magalhães GOMES assinala: “A pena configura-se, 

então, como uma técnica de privação de bens (seja alguns aspectos da liberdade, seja o patrimônio) sob o 

pressuposto da sua valorização qualitativa e quantitativa; o que passa a ser considerado quando e fala em 

pena de prisão, por exemplo, é o tempo de liberdade a ser tolhido do imputado, assim como, nas hipóteses de 

pena de multa, a propriedade é quantificada pelo dinheiro a ser pago pelo condenado ao Estado. Saliente-se, 

desta forma, que tanto o tempo de liberdade, como o dinheiro, são passíveis de serem quantificados e, 

portanto, mensurados. Esta característica confere à pena o caráter de sanção abstrata e igual, legalmente 

predeterminada, seja no que diz respeito à sua natureza, seja na sua característica de privação de um quantum 

(que varia entre um mínimo e um máximo) de valor. O que resulta daí, no que diz respeito à possibilidade de 

se estabelecer uma proporcionalidade entre a gravidade dos crimes e a medida da pena correspondente, não 

se limita, apenas, a conferir ao aplicador da lei penal a possibilidade de efetuar um cálculo a partir dos 

específicos elementos do caso concreto, e impor ao condenado o cumprimento de uma pena adequada à real 

gravidade do fato por ele cometido, mas, num momento anterior a este, permite ao legislador que valore a 

natureza do delito e da sua pena, de modo que estabeleça uma correspondência, in abstracto, entre a 

gravidade do fato proibido e a medida da pena cominada, com base na hierarquia de bens e interesses já 

avaliados como aptos a serem tutelados penalmente” (O princípio da proporcionalidade..., op. cit., p. 169). 
596 Segundo o que foi decidido: “É inconstitucional o preceito secundário do art. 273, § 1º-B, V, do CP - 

"reclusão, de 10 (dez) a 15 (quinze) anos, e multa" -, devendo-se considerar, no cálculo da reprimenda, a 

pena prevista no caput do art. 33 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), com possibilidade de incidência da 

causa de diminuição de pena do respectivo § 4º. em atenção ao princípio constitucional da proporcionalidade 

e razoabilidade das leis restritivas de direitos (CF, art. 5º, LIV), é imprescindível a atuação do Judiciário para 

corrigir o exagero e ajustar a pena de "reclusão, de 10 (dez) a 15 (quinze) anos, e multa" abstratamente 

cominada à conduta inscrita no art. 273, § 1º-B, V, do CP, referente ao crime de ter em depósito, para venda, 

produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais de procedência ignorada. Isso porque, se esse delito for 

comparado, por exemplo, com o crime de tráfico ilícito de drogas (notoriamente mais grave e cujo bem 

jurídico também é a saúde pública), percebe-se a total falta de razoabilidade do preceito secundário do 

art. 273, § 1º-B, do CP, sobretudo após a edição da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), que, apesar de ter 

aumentado a pena mínima de 3 para 5 anos, introduziu a possibilidade de redução da reprimenda, quando 

aplicável o § 4º do art. 33, de 1/6 a 2/3. Com isso, em inúmeros casos, o esporádico e pequeno traficante pode 

receber a exígua pena privativa de liberdade de 1 ano e 8 meses. E mais: é possível, ainda, sua substituição 

por restritiva de direitos. De mais a mais, constata-se que a pena mínima cominada ao crime ora em debate 
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É de se notar, portanto, que a mera inexistência de previsão legal de uma teoria ou 

de um princípio não significa, em absoluto, a sua rejeição pelo ordenamento jurídico. 

Como bem ensina GOMES, as normas principiológicas podem estar expressas ou 

implícitas no ordenamento. As expressas são aquelas em que a doutrina e a jurisprudência 

reconhecem a existência, na linguagem legislativa, de um dispositivo no qual esteja 

presente uma formulação adequada e exauriente de determinado princípio. As implícitas, 

por sua vez, são normas não escritas, que não afastam a possibilidade de, no discurso 

legislativo, haver uma variedade de disposições aptas a serem entendidas como 

especificações ou aplicações suas, ao mesmo tempo em que de tal norma principiológica 

possam ser deduzidas. Tais princípios podem ser extraídos de uma pluralidade de normas 

explícitas, ou de uma única disposição. Por fim, existem os princípios totalmente 

implícitos, que são deduzidos, não de uma ou mais disposições, mas sim da “Constituição 

material”, da “natureza das coisas”, do sistema jurídico como um todo, e assim por 

diante
597

.  

Importa consignar, portanto, que os princípios e, de uma forma geral, os 

instrumentos hermenêuticos à disposição do intérprete, não precisam estar expressos no 

texto legal para que a sua validade seja reconhecida pelo julgador. 

É o caso da adequação social. Trata-se de uma teoria implícita que, a nível 

constitucional, decorre da dignidade da pessoa humana, da liberdade de manifestação 

cultural e do próprio Estado Social de Direito. Não há como desprezar o fato de que ela 

                                                                                                                                                                                    
excede em mais de três vezes a pena máxima do homicídio culposo, corresponde a quase o dobro da pena 

mínima do homicídio doloso simples, é cinco vezes maior que a pena mínima da lesão corporal de natureza 

grave, enfim, é mais grave do que a do estupro, do estupro de vulnerável, da extorsão mediante sequestro, 

situação que gera gritante desproporcionalidade no sistema penal. Além disso, como se trata de crime de 

perigo abstrato, que independe da prova da ocorrência de efetivo risco para quem quer que seja, a 

dispensabilidade do dano concreto à saúde do pretenso usuário do produto evidencia ainda mais a falta de 

harmonia entre esse delito e a pena abstratamente cominada pela redação dada pela Lei 9.677/1998 (de 10 a 

15 anos de reclusão). Ademais, apenas para seguir apontando a desproporcionalidade, deve-se ressaltar que a 

conduta de importar medicamento não registrado na ANVISA, considerada criminosa e hedionda pelo 

art. 273, § 1º-B, do CP, a que se comina pena altíssima, pode acarretar mera sanção administrativa de 

advertência, nos termos dos arts. 2º, 4º, 8º (IV) e 10 (IV), todos da Lei n. 6.437/1977, que define as infrações 

à legislação sanitária. A ausência de relevância penal da conduta, a desproporção da pena em ponderação 

com o dano ou perigo de dano à saúde pública decorrente da ação e a inexistência de consequência 

calamitosa do agir convergem para que se conclua pela falta de razoabilidade da pena prevista na lei, tendo 

em vista que a restrição da liberdade individual não pode ser excessiva, mas compatível e proporcional à 

ofensa causada pelo comportamento humano criminoso. Tratando-se de crime hediondo, de perigo abstrato, 

que tem como bem jurídico tutelado a saúde pública, mostra-se razoável a aplicação do preceito 

secundário do delito de tráfico de drogas ao crime de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de 

produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais" (STJ, AI no HC 239.363-PR, Rel. Min. Sebastião Reis 

Júnior, j. 26/2/2015). 
597 GOMES, O principio da proporcionalidade..., op. cit., p. 58-59. 

http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?origemPesquisa=informativo&tipo=num_pro&valor=HC239363
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constitui relevante instrumento hermenêutico auxiliar do intérprete na valoração das 

condutas que, em tese, se subsumem formalmente a um tipo penal. 

No entanto, a par da sua relevância, e a fim de evitar teses que excluam a sua 

incidência pelo mero fato de não encontrar respaldo legal expresso, deveria o legislador 

prever a teoria, seja na própria Constituição Federal ou mesmo na Parte Geral do Código 

Penal, como uma ferramenta hermenêutica passível de ser empregada pelo julgador no 

momento de valorar a conduta típica
598

. 

Ressalte-se mais uma vez que a ausência de previsão expressa no texto legal não 

deve inviabilizar, de modo algum, o seu reconhecimento pela jurisprudência. A doutrina já 

fornece as suas bases e ampara a sua aplicação em sede judicial, embora não haja 

dispositivo constitucional ou infraconstitucional específico para tanto. Contudo, a previsão 

expressa no ordenamento certamente evitaria a proliferação de argumentos desse tipo. 

Assim, o magistrado que concluísse pela inadequação social da conduta valorada, deveria 

fazê-lo justificadamente, expondo as razões da sua convicção à luz da teoria, sem 

desprezá-la pela mera falta de respaldo legal. 

 

4.2 Critérios para a aplicação da teoria da adequação social: a identificação de 

comportamentos socialmente adequados 

 

A seguir, serão expostos alguns critérios relevantes para a aplicação da teoria da 

adequação social. Não se pretende aqui esgotar a matéria, até porque a identificação do 

socialmente adequado em Direito Penal não se revela, por vezes, tão simples e óbvio 

quanto pareça. Como já foi salientado, a existência de inúmeras culturas, ideais e valores 

comunitários em um mesmo espaço amostral sinaliza, por si só, a dificuldade de se obter 

um consenso a respeito de comportamentos não inseridos em tipos penais por estarem em 

consonância com a realidade social. No entanto, à luz das considerações doutrinárias 

tecidas nos dois primeiros capítulos, complementadas pela pesquisa jurisprudencial, é 

possível traçar um panorama geral que possa auxiliar o operador do Direito a fazer uso da 

adequação social. 

                                                            
598 Parece ser esse o entendimento de ZIPF quando sustenta:  “Un ordenamiento juridicopenal que 

pretendiese resolver el problema de la criminalidad de bagatela ya en el ámbito del Derecho sustantivo, 

debería, por lo tanto, o cimentar en la Parte General (conforme a la regulación del Código penal de la 

República Democrática Alemana) los criterios del concepto material de delito o el concepto de adecuación 

social, y con ello convertir aquéllos o éste en filtro general para cada acto típico” (Introducción a la…, op. 

cit., p. 106). 
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Com efeito, retomando-se o que foi visto até aqui, a tentativa de identificação de 

comportamentos que, à luz do Direito Penal, seriam tidos como socialmente adequados, 

não pode ser feita de modo aleatório ou com base na opinião do operador do Direito. Para 

tanto, faz-se necessário adotar alguns critérios. 

Primeiramente, essa identificação não pode se basear em mera referência 

quantitativa de apoio social a determinada conduta, como se o respaldo da unanimidade ou 

da maioria dos indivíduos que integram uma comunidade pudesse assegurar a exclusão do 

comportamento valorado da órbita penal
599

. 

Critérios como a formação da opinião pública ou o interesse cultural, histórico e 

científico são diretrizes que, além de representarem uma ideia dinâmica do Estado em que 

se vive, melhor norteiam o operador do Direito na apreensão do socialmente adequado. 

Nesse sentido, é de se concordar com ROLDÁN BARBERO quando salienta que a pauta 

sociológica restritiva dos tipos penais pode apoiar-se em opções minoritárias em uma 

sociedade, mas dignas de reconhecimento enquanto adequadas à defesa de interesses 

legítimos
600

. 

MAURACH e ZIPF também assinalam que o mero fato de se tratar de 

comportamento usual, ou a sua elevada frequência estatística em determinada comunidade 

são fatores que não bastam para a identificação do socialmente adequado; para tanto, é 

necessário avaliar a conduta dentro da concepção comunitária, enquanto necessária e 

correta ao interesse da vida em comum. Nesse sentido, a teoria da adequação social 

objetiva incorporar um conglomerado de normas sociais extrajurídicas na perspectiva 

jurídico-penal
601

. 

Não se adota aqui a distinção proposta por FARALDO CABANA de que a 

adequação social deve ser diferenciada da tolerância social, fazendo esta última referência 

a condutas que, embora se subsumam formal e materialmente ao tipo penal, representam, 

no caso concreto, uma mínima ofensa ao bem jurídico tutelado
602

. 

                                                            
599 ROLDÁN BARBERO, op. cit., p. 191. 
600 Idem, ibidem, p. 191-192. 
601 ZIPF; MAURACH, op. cit., p. 278-279. 
602 FARALDO CABANA, op. cit., p. 22. A autora se posiciona expressamente nesse sentido: “La 

adecuación social, que de acuerdo con la posición aquí asumida no supone más que reconocer que la 

conducta socialmente adecuada es atípica, ha de distinguirse de la tolerancia social. En este último caso nos 

hallamos ante conductas que no se consideran correctas, pero que sí son socialmente toleradas o 

consideradas tolerables, por lo que no se sancionan penalmente en aplicación del principio da 

insignificancia. Se trata de supuestos que encajan formal y materialmente en el tipo, puesto que contienen un 

desvalor jurídico, pero en el caso concreto ese grado de injusto es mínimo, prácticamente insignificante, por 

lo que no da lugar a responsabilidad penal”. 
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Ao propor tal distinção, a autora parece aproximar as condutas socialmente 

toleradas de comportamentos insignificantes do ponto de vista penal. Ocorre que o 

princípio da insignificância, além de excluir a tipicidade material do fato, faz menção a 

condutas socialmente reprováveis (e não toleradas), que, por ofenderem minimamente o 

valor jurídico tutelado pela norma penal, excluem desvalor do resultado e, 

consequentemente, a tipicidade. 

Considera-se, assim, socialmente adequado todo comportamento que, sob o ponto 

de vista histórico-cultural e em função de sua utilidade social, é valorado positivamente 

pela sociedade ou por ela tolerado
603

. 

SILVERA ilustra bem a hipótese ao se valer do exemplo dos maus tratos a 

animais
604

. O artigo 32 da Lei nº 9.605/98 prevê como criminosa, sujeitando o infrator à 

pena de detenção de três meses a um ano e multa, a conduta de “Praticar ato de abuso, 

maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou 

exóticos”. PRADO salienta que os maus-tratos e as sevícias aos animais podem ser 

praticados de forma física (fome, sede, chicotadas, pesos, excesso de fadiga, arreios, 

exageros no campo do trabalho, dentre outros), genética ou mecânica (seleção ou 

intervenção genética para a obtenção de animal anômalo, forçar a ingestão de alimentos, 

etc.) e ambiental (constrição em situação de cativeiro)
605

. 

A problemática gira em torno de diversas manifestações culturais que fazem uso 

do animal (muitas vezes, sujeitando-o a sofrimento físico), em contextos festivos ou 

competitivos. Tomem-se como exemplo as corridas de touros na Espanha. SILVERA 

salienta que existe todo um passado remontando à presença do touro da Península Ibérica, 

desde o período da dominação romana até os dias atuais. Embora não haja dúvidas de que 

as touradas façam parte do culturalismo da Espanha, evidenciam-se algumas objeções à 

sua realização, salientando que o espetáculo taurino constitui prática violenta e 

desnecessária. Do outro lado, encontram-se aqueles que apoiam esse tipo de manifestação 

cultural. Fato é que o embate até a morte seduz e encanta boa parte da população espanhola 

e, até mesmo, estrangeira
606

. Deveriam, então, os responsáveis e promotores das touradas 

                                                            
603 RUEDA MARTÍN, María Ángeles. La adecuación social y el delito de detenciones ilegales: comentario a 

la STS de 16 de diciembre de 1997. Revista de Derecho Penal y Criminología: Espanha, Madrid, nº 7, jan. 

2001, p. 473. Ao discorrer sobre a aplicabilidade da adequação social ao clássico exemplo das privações nos 

meios de transporte coletivo, a autora pondera que o condutor tem consciência de vontade de restringir a 

liberdade de locomoção do passageiro. No entanto, em virtude de uma ponderação de interesses, fundada na 

utilidade social dessa atividade positivamente valorada, o comportamento do motorista é atípico. 
604 SILVEIRA, Fundamentos da..., op. cit., p. 371-380. 
605 PRADO, Luiz Regis. Direito Penal do Ambiente. São Paulo: Revista dos Tribunais, 5ª ed., 2013, p. 201. 
606 SILVEIRA, Fundamentos da..., op. cit., p. 372-373. 
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serem responsabilizados por maus tratos aos animais? Ou a adequação social poderia ser 

empregada para isentá-los de uma possível responsabilização criminal? 

O correto entendimento de SILVERA, que também poderia ser aplicado à 

“vaquejada” e a outras tantas práticas culturais envolvendo animais, considera que não 

estão abarcadas pelo artigo 32 da Lei 9.605/98 toda e qualquer atividade que implique dor 

ou esforço físico, sob pena de, em uma visão ecocêntrica, restringir totalmente a atividade 

animal, inclusive no âmbito esportivo. O que se deve punir é o excesso, ou seja, os abusos, 

ferimentos desnecessários e mutilações de animais, ainda que sejam corriqueiros e 

usualmente promovidos
607

. 

Em boa medida, o autor propõe uma releitura hermenêutica do tipo penal em 

destaque, à luz da adequação social, para, em uma análise pré-típica, afastar a incidência 

do Direito Penal de determinadas atuações. É o que também se defende neste trabalho. Há 

manifestações culturais envolvendo animais que, sob uma perspectiva histórico-cultural, 

são aceitas pelo convívio social, e que, por conseguinte, não podem integrar os tipos 

penais. De outro norte, é evidente que existem limites de tolerabilidade a essas práticas, 

não podendo a adequação social servir como instrumento permissivo de comportamentos 

notadamente criminosos. 

Ainda como critério para a verificação do socialmente adequado no Direito Penal, 

também se faz necessário, como já visto, tomar em consideração o princípio da dignidade 

humana, em seu aspecto individual, que, neste instante, será objeto de maior 

aprofundamento. 

Conforme as lições de COSTA, a construção do conceito de dignidade como um 

atributo da pessoa iniciou-se apenas no século XVIII, quando foi associado à aristocracia e 

a cargos honoríficos, ou seja, à possibilidade de acessar as honras públicas, com um status 

de deferência e respeito diferenciados. No final desse período, ganhou contornos mais 

gerais, passando a ser relacionado ao conceito de liberdade enquanto autonomia, de forma 

a atender especialmente aos interesses da classe burguesa em ascensão. No decorrer do 

século XIX e início do século XX, o valor da pessoa cedeu espaço ao progresso e ao 

desenvolvimento, quando então a objetividade acabou se sobrepondo à subjetividade, 

levando ao rompimento do conceito de dignidade humana com os movimentos totalitários. 

A total “coisificação” da pessoa, iniciando-se com a privação dos direitos humanos e 

culminando na eliminação da personalidade moral do indivíduo e na destruição da 

                                                            
607 Idem, ibidem, p. 375. 
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singularidade da pessoa humana marcou esse período, encontrando expressão máxima nos 

campos de concentração nazistas. No pós-guerra, o conceito de dignidade humana ganha 

novo destaque, sendo empregado para repudiar todos os constrangimentos e horrores 

vivenciados naquela época. Passa a haver, nos cenários nacional e internacional, um 

movimento de positivação desse conceito nas constituições e convenções internacionais. 

Citem-se a Constituição italiana de 1947, a Lei Fundamental alemã de 1949 a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, em 1948. A partir de então, o conteúdo da dignidade 

humana passou a ter seu âmbito de proteção alargado para abranger não apenas os direitos-

liberdade, como limitação ao poder estatal em face do indivíduo, como também os direitos 

sociais, que impõem prestações positivas do Estado a fim de concretizá-los
608

. 

À luz dessa breve digressão histórica, verifica-se que o conceito de dignidade 

humana sofreu inúmeras interpretações ao longo dos anos. Embora condense uma grande e 

complexa riqueza de conteúdo, não há como desvincular tal garantia do livre 

desenvolvimento da personalidade, da integridade física e moral, da liberdade de ideias e 

crenças, da intimidade, da honra, da intimidade pessoal e familiar, da própria imagem e do 

indivíduo enquanto inserido no meio social. Ela se refere à singularidade da pessoa 

humana, constituindo fundamento jurídico de inúmeras normas, e se traduz como meio de 

limitação do poder estatal em face do indivíduo
609

. 

Na seara penal, como bem destaca COSTA, a dignidade humana possui ainda 

maior relevância, pois “se trata do ramo do direito tido como o meio mais poderoso para a 

tutela da dignidade humana e, contraditoriamente, a maior ameaça a ela”. Isso porque o 

Direito Penal se traduz como o meio mais gravoso da intervenção estatal, não apenas por 

ser o único ramo jurídico a aplicar a pena privativa de liberdade, mas também devido à sua 

elevada carga de estigmatização. A dignidade humana indica, portanto, critérios para o 

estabelecimento dos fins que o Direito Penal tutela, bem como limites aos meios 

empregados. Destacam-se, por exemplo, a necessidade de que os bens jurídico-penais 

tenham como referibilidade a pessoa humana, a absoluta proibição da tortura, a 

                                                            
608 COSTA, A dignidade humana..., op. cit., p. 21-33. 
609 Idem, ibidem, p. 33-50. Nas palavras da autora: “Além de revelar que o Estado e a sociedade se erigem 

centrados na pessoa, a dignidade humana confere legitimidade ao Estado e, por consequência, a seu ius 

puniendi. Isto porque atualmente não mais se concebe o Estado de Direito como uma construção formal: é 

preciso que o Estado respeite a dignidade humana e os direitos fundamentais para que possa ser considerado 

um Estado de Direito em sentido material. O Estado de Direito legitima-se pela subordinação à lei e, ao 

mesmo tempo, a determinados valores fundamentais, consubstanciados na dignidade humana. A dignidade 

como fundamento jurídico não se resume, todavia, a traduzir e expressar escolhas políticas, desempenhando 

também importante função no que se refere aos direitos fundamentais. A dignidade é o fundamento filosófico 

e jurídico dos direitos fundamentais e se expressa juridicamente, em grande medida, por meio dos direitos 

fundamentais (...)”. 
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proporcionalidade no estabelecimento das sanções, a vedação à adoção de penas cruéis ou 

de caráter perpétuo
610

. 

A dignidade humana atua também como critério norteador para a identificação de 

condutas socialmente aceitáveis. Não basta que a prática se traduza como integrante do 

desenvolvimento histórico-cultural de uma comunidade; é preciso, ainda, que ela preserve 

as garantias fundamentais da pessoa humana. A propósito, como bem ressalta 

YACOBUCCI, a dignidade da pessoa humana nunca deve ser absorvida pela convivência 

social, já que esta se traduz como uma das possibilidades de realização daquela
611

. 

Quanto a esse aspecto, vale trazer o exemplo dos meios de correção empregados 

nos círculos familiares. Não raros são os casos de ofensa à liberdade, honra e integridade 

física nos pequenos núcleos domésticos, principalmente empregada pelos pais em relação 

aos filhos menores como forma de correção. Em boa medida, o que se pretende saber é se 

tais práticas ofensivas poderiam ser excluídas da seara penal com base na teoria da 

adequação social. 

Para tanto, importa considerar que a evolução dos padrões de comportamento e de 

estruturação familiar nos últimos tempos marcou a transição de um modelo autoritário para 

outro fundado na solidariedade entre os indivíduos que compõem o núcleo familiar. O 

poder paternal deixou de ser sinônimo de autoridade ou imposição, para se converter em 

um poder de serviço, colocado na dependência do interesse dos filhos menores. A relação 

familiar baseada em uma infra e supraordenação cedeu espaço a um modelo calcado no 

respeito à autonomia e à dignidade da pessoa humana, independentemente do sexo ou da 

idade
612

. A criança ou o adolescente passaram a ser vistos como verdadeiros sujeitos de 

direito, e não mais como objetos de proteção jurídica
613

. 

É a partir dessas modificações nas representações e valores sociais que se passa a 

desenhar um novo modelo de comportamento no âmbito familiar. Abandona-se 

gradualmente a ideia de violência como forma de correção e disciplina. Basta recordar que, 

há algumas décadas, até mesmo nos ambientes escolar e laboral, era plenamente justificado 

                                                            
610 Idem, p. 59-67. 
611 YACOBUCCI, op. cit., p. 210. 
612 RIBEIRO DE FARIA, op. cit., p. 591-592. 
613 ROSSATO, Luciano Alves; LÉPORE, Paulo Eduardo; CUNHA, Rogério Sanches. Estatuto da criança e 

do adolescente comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 6ª ed., 2014, p. 81. 
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o recurso à força e ao castigo físico na promoção da disciplina e educação
614

, ao passo que, 

nos dias atuais, esse comportamento seria inaceitável
615

. 

Essa mudança de mentalidade relativamente ao desempenho da tarefa educativa 

acabou se transpondo para o universo jurídico, influenciando a produção normativa. Como 

exemplo, cite-se a Lei nº 13.010/14, intitulada “Lei da Palmada”, que assegurou à criança e 

ao adolescente o direito de ser educado pelos pais, sem o emprego de castigo físico e 

tratamento cruel ou degradante
616

, sujeitando os infratores às sanções previstas no diploma 

normativo
617

. 

Nesse contexto, remanesce a dúvida de se os meios de correção envolvendo 

ofensas físicas e morais aos filhos poderiam ser considerados socialmente adequados. Em 

outras palavras, o pai que tranca a criança no quarto e a proíbe de sair à noite porque teve 

péssimos resultados escolares; que lhe proíbe comer a sobremesa porque não tomou toda a 

sopa; que lhe tira alguns brinquedos porque foi desobediente; que lhe dá um puxão de 

orelhas porque falou palavrão
618

 ou até mesmo que usa de força física para repreender 

determinado comportamento do filho, atua em conformidade com os valores sociais 

vigentes? 

 A par das conclusões extraídas por RIBEIRO DE FARIA, a resposta a esses 

questionamentos demanda a valoração do comportamento do agente atendendo a alguns 

critérios, tais como a dimensão da ofensa, as razões da conduta e os meios empregados. 

                                                            
614 RIBEIRO DE FARIA, op. cit., p. 593-594. 
615 HIRSCH, Adecuación social..., op. cit., p. 48-49. Conforme sustenta o autor, hoje em dia não é correto 

dizer que as correções físicas realizadas pelos professores estão respaldadas em uma convicção geral, 

constituindo-se um meio de educação adequado. Diversos estabelecimentos de ensino proíbem, por 

instruções internas, qualquer tipo de castigo corporal aplicado pelos professores. Tais instruções não refletem 

apenas o entendimento de alguns funcionários do Ministério da Educação, mas se fundamentam em uma 

opinião, hoje amplamente estendida, de que esta forma de correção representa uma reação excessiva à 

pedagogia a golpes de décadas passadas. 
616 “Art. 18-A. A criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico 

ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro 

pretexto, pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos 

executores de medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-

los ou protegê-los. Parágrafo único.  Para os fins desta Lei, considera-se: I - castigo físico: ação de natureza 

disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força física sobre a criança ou o adolescente que resulte em: a) 

sofrimento físico; ou b) lesão; II - tratamento cruel ou degradante: conduta ou forma cruel de tratamento em 

relação à criança ou ao adolescente que: a) humilhe; ou b) ameace gravemente; ou c) ridicularize.” 
617 “Art. 18-B. Os pais, os integrantes da família ampliada, os responsáveis, os agentes públicos executores 

de medidas socioeducativas ou qualquer pessoa encarregada de cuidar de crianças e de adolescentes, tratá-

los, educá-los ou protegê-los que utilizarem castigo físico ou tratamento cruel ou degradante como formas de 

correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto estarão sujeitos, sem prejuízo de outras sanções 

cabíveis, às seguintes medidas, que serão aplicadas de acordo com a gravidade do caso: I - encaminhamento 

a programa oficial ou comunitário de proteção à família; II - encaminhamento a tratamento psicológico ou 

psiquiátrico; III - encaminhamento a cursos ou programas de orientação; IV - obrigação de encaminhar a 

criança a tratamento especializado; V - advertência. Parágrafo único.  As medidas previstas neste artigo serão 

aplicadas pelo Conselho Tutelar, sem prejuízo de outras providências legais.” 
618 RIBEIRO DE FARIA, op. cit., p. 603. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm#art18a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm#art18b
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Na aplicação dos métodos de correção, os pais ou responsáveis pelo menor devem 

agir com o propósito educativo, o que não exclui a possibilidade, muitas vezes 

compreensível do ponto de vista social, de atuarem sob o domínio da ira em relação ao 

menor que, por ações ou palavras, lhes faltar com o respeito
619

. Nessa linha, não deve tida 

como socialmente adequada a manifestação violenta, seja ela física ou moral, com o intuito 

de vingança ou de humilhação do infante. 

Do mesmo modo, e não menos importante, devem ser considerados o meio e as 

circunstâncias empregadas para a aplicação do castigo. E aqui entra em jogo o princípio da 

dignidade da pessoa humana. Sob nenhuma hipótese, será tida como socialmente tolerável 

a aplicação de métodos absolutamente desproporcionais e com rigor excessivo, e em 

circunstâncias que desvirtuem o propósito de educação, instrução, tratamento, vigilância 

ou custódia do menor (como ocorre em público ou na frente de seus amigos, a fim de 

constrangê-lo). É evidente que os métodos de correção devem levar em conta o motivo que 

induziu ao castigo, a constituição física do educando e o grau de maturidade apresentado. 

No entanto, como bem explica RIBEIRO DE FARIA, “dever-se-á entender que existe uma 

proibição absoluta, independente de um juízo de proporcionalidade ou de ponderação, 

relativamente ao uso de determinados meios de correcção, pela sua incompatibilidade com 

o princípio da dignidade humana e o cumprimento de qualquer função educativa”
620

.  

Afinal, como expõe HIRSCH, os pais não podem dispor da integridade corporal 

de seus filhos com a mesma liberdade com que o fazem com sua posse ou propriedade
621

. 

Em suma, o juízo de adequação social de determinado comportamento deve levar 

em conta a evolução sociocultural de determinada comunidade, a utilidade social da 

conduta e o respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana. Esses critérios são os 

que melhor orientam o intérprete na aplicabilidade da adequação social em determinado 

caso concreto. 

  

4.3 Bases para a construção de um Direito Penal em consonância com a 

realidade social  

 

Com o decorrer do tempo, os ideais e valores sociais passam a sofrer constantes 

modificações que nem sempre são acompanhadas pelo Direito. Especialmente no âmbito 

                                                            
619 Idem, ibidem, p. 608. 
620 Idem, p. 609. 
621 HIRSCH, Adecuación social..., op. cit., p. 51. 
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penal (em que está em jogo a liberdade do indivíduo), torna-se necessário um instrumento 

normativo que permita interpretar os tipos penais à luz dessas transformações. 

Afinal, como lembram HASSEMER e MUÑOZ CONDE, o Direito Penal é um 

fenômeno cultural, que, se por um lado, recebe influências da evolução cultural, por outro, 

tem que encontrar suas correções, condicionadas historicamente, em relação à própria 

cultura
622

. 

Não faria sentido que o ordenamento jurídico e social impusesse determinado 

comportamento e, ao mesmo tempo, o inserisse em um tipo penal. Por isso, a missão da 

teoria da adequação social consiste em compatibilizar os modelos positivos e negativos da 

conduta, de forma que uma ação socialmente aceita passe a indicar uma concordância com 

normas de comportamentos socialmente adequados
623

. 

Segundo as lições de ZIPF, a ferramenta desenvolvida por WELZEL permite que, 

a partir do saber experimental acerca da lesividade social, sejam feitas correções nas 

figuras delitivas, a fim de mantê-las em harmonia com a vida social da comunidade. Isso se 

torna indispensável no curso da evolução social, em que se verificam inúmeras 

modificações nas circunstâncias e valores no contexto comunitário
624

. 

Nesse contexto, CORRÊA tem razão ao defender que o tipo penal, à luz da teoria 

da adequação social: 

 
(...) tem uma específica função social numa adequação constante do conteúdo da 

norma ao consenso social, através de um exercício valorativo do intérprete 

ideologicamente identificado com o meio em que vive. Ora, se há uma aceitação 

de que a preservação de bens jurídicos, tornados efetivos pela ação do legislador, 

deve ser consequência da aferição de experiências vivenciadas pela coletividade, 

essas mesmas experiências são o suporte prático-teórico do intérprete para 

amoldar a conduta sob análise ao modelo jurídico – tipo – não um simples 

enquadramento legal mas acorde à realidade social presenciada no momento do 

fato625. 

 

Prossegue o autor, afirmando que: 

 
(...) o tipo legal será adequado à conduta do caso concreto quando houver 

inadequação social àquela estabelecida, existente no corpo social sendo atípica a 

que se aceita, ainda que tacitamente como conforme aos ditames do normal 

comportamento. Não pode o intérprete deixar de lado a significação social do 

comportamento que, se impróprio, será considerado aquele previsto em abstrato 

no ordenamento jurídico tornando, por consequência, o tipo, uma espécie 

                                                            
622 HASSEMER, Winfried; MUÑOZ CONDE, Francisco. Introducción a la criminología y al derecho 

penal. Valencia: Tirant lo Blanch, 1989, p. 168. 
623 ZIPF; MAURACH, op. cit., p. 278. 
624 ZIPF, Introducción a la…, op. cit., p. 105. 
625 CORRÊA, op. cit., p. 53-54. 
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mutável, transformado pelas circunstâncias da vida que também se altera, 

mudando-se à evolução ou mesmo involução do corpo social626. 

 

Pode-se afirmar, então, que o delito não traz em si um conceito absoluto e 

fechado, mas sim relativo. Ele só pode ser comprovado dentro de uma determinada 

realidade social e cultural. A essência de muitas figuras delitivas depende da respectiva 

situação da sociedade. 

É o que se verifica, por exemplo, no caso do Direito Penal e da religião. ZIPF 

recorda que, à época da dinastia merovíngia (478-751 d.C), o Estado e a Igreja estavam 

rigorosamente apartados, de modo que praticamente não havia delitos de religião estatais. 

A partir da época carolíngia (751-843 d.C), o Estado passou a se converter paulatinamente 

em braço da Igreja, até que as disposições penais relativas à feitiçaria, à profanação de 

igrejas e cemitérios e à blasfêmia passaram a constituir delitos graves, por meio da 

Constitutio Criminalis Carolina de 1532, levando, muitas vezes, à pena capital
627

. 

Já no período iluminista, o Estado abandona a íntima relação mantida com a Igreja 

Católica, sinalizando que o Direito Penal da religião não protegeria uma convicção 

religiosa por si mesma, mas sua atuação dependeria da violação a um interesse próprio. 

Passam a ser tutelados apenas o sentimento religioso do indivíduo e a paz religiosa como 

tal. Tanto foi assim que o Código Penal de Baviera de 1813 incluiu os crimes de religião 

sob o título “Delitos contra a paz jurídica pública no Estado”. Não se verifica, em suas 

disposições, a figura delitiva da blasfêmia, mas sim a perturbação da paz religiosa e do 

culto divino, além a incitação do ódio à religião
628

. 

Esse exemplo, como ensina ZIPF, demonstra que a extensão e a ampliação da 

proteção jurídico-penal dependem da ordem social. Os comportamentos contrários à 

religião foram considerados graves ameaças à comunidade quando o Estado e a Igreja 

formavam uma unidade. A partir do instante em que se nota um rompimento dos laços que 

unem cada qual, a situação muda completamente, passando o Estado a tolerar diversas 

atuações ideológicas em seu âmbito
629

. 

Nesse contexto, justifica-se o emprego da adequação social como meio de 

interação entre o Direito Penal e a sociedade. ROLDÁN BARBERO sintetiza que a teoria 

welzeliana é um instrumento normativo independente e necessário, pois: a) as limitações 

da linguagem dos tipos penais, por vezes, levam a uma descrição jurídica dissociada das 

                                                            
626 Idem, ibidem, p. 55-56. 
627 ZIPF, Introducción a la…, op. cit., p. 82. 
628 Idem, ibidem, p. 82-83. 
629 Idem, p. 83. 
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normas sociais; b) o avanço histórico leva naturalmente a uma defasagem dos preceitos 

legais, sem que sua alteração por intermédio do Poder Legislativo opere com a devida 

celeridade; c) a adequação social constitui uma fórmula extensível aos delitos de mera 

atividade, e não apenas aos de resultado; d) a teoria da adequação social satisfaz uma 

exigência do Estado Democrático de Direito, qual seja, o de evitar contradições entre as 

valorações jurídicas e sociais; e) a sociologia criminal já evidenciou a disfuncionalidade e 

os prejuízos de uma penalização massiva, sendo que a adequação social funciona como 

critério redutor de outros métodos exegéticos, levando a resultados satisfatórios
630

. 

Em suma, a lei não acompanha a evolução dos fatos, tornando-se incapaz de 

atender as novas necessidades que surgem com as incessantes evoluções econômicas, 

sociais e culturais
631

. Por conseguinte, o emprego de uma ferramenta hermenêutica que 

conecte o Direito Penal a essa realidade, excluindo do seu âmbito comportamentos que não 

mais se coadunam com as concepções e os valores comunitários, é uma tarefa da qual não 

se pode prescindir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
630 ROLDÁN BARBERO, op. cit., p. 113-114. 
631 GARCEZ NETO, op. cit., p. 47. 
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CONCLUSÕES 

 

1. A adequação social ganha sentido enquanto diretriz normativa do sistema 

jurídico-penal, na medida em que se compreende a íntima vinculação entre a estrutura da 

norma penal e os sistemas sociais. Deve ser entendida como uma ferramenta hermenêutica, 

por meio da qual são excluídos determinados comportamentos que, avaliados sob uma 

perspectiva extrassistêmica e em função de sua utilidade social, estejam em consonância 

com a ordem histórico-cultural vigente. 

2. Quando se analisa a natureza jurídica da adequação social, é de se 

considerá-la verdadeira “teoria” jurídica, na medida em que se propõe como método de 

interpretação histórico-dinâmico dos tipos penais, fornecendo princípios para a delimitação 

do conteúdo da norma. Nada obstante, tal ferramenta se aplica especificamente à seara 

penal, pois se alicerça fundamentalmente na danosidade social do comportamento, com 

reflexos no campo criminal. 

3. Em que pesem as mudanças de entendimento de WELZEL quanto à 

inserção da adequação social na teoria do delito (em um primeiro momento, como critério 

de valoração social da ação e excludente do tipo; posteriormente, como causa de 

justificação consuetudinária; e, finalmente, como ferramenta interpretativa da norma 

penal), deve-se dar razão a SILVEIRA, ao defender que se trata de um instrumento 

hermenêutico que realiza um exame social prévio à tipicidade, não permitindo o seu 

aperfeiçoamento. 

4. Considerando que a existência humana pressupõe riscos a bens jurídicos 

penalmente relevantes, não há como vedar a realização de todo comportamento que lhes 

importe perigo de lesão. Nesse sentido, está equivocada a ideia de que uma ação 

socialmente adequada não ofende bens jurídicos dignos de proteção penal. O fundamento 

da teoria da adequação social reside no fato de haver relações entre esses bens que supõem 

o desenvolvimento de uma função positivamente valorada no marco da vida social. 

5. Ainda que alguns autores tentem desmerecer a adequação social frente à 

teoria da imputação objetiva, verifica-se que ambas podem conviver harmonicamente em 

um mesmo ordenamento jurídico-penal.  Por meio de uma análise extrassistêmica e prévia 

ao tipo, pondera-se o caráter socialmente adequado de determinada ação, com bases 

histórico-ético-valorativas. Se o resultado for negativo, passa-se à avaliação do risco 

permitido, que ampara a teoria da imputação objetiva. 
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6. A teoria da adequação social ainda se diferencia do princípio da 

insignificância. Este constitui um critério hermenêutico intrassistêmico, pois pressupõe a 

ínfima ofensa ao bem jurídico tutelado, centrando-se fundamentalmente no desvalor do 

resultado. Aquela, por sua vez, avalia, de modo extrassistêmico, a aprovação da sociedade 

em relação à determinada conduta, referindo-se muito mais ao desvalor da ação. 

7. Ações socialmente adequadas não se confundem com ações socialmente 

exemplares ou habituais. Aquelas decorrem de uma contínua percepção histórico-cultural 

de uma generalidade de pessoas quanto à adoção de determinado comportamento. Ou seja, 

há na ação socialmente adequada uma coincidência de valores que animam o agente com 

aqueles desejados pela sociedade, ainda que não sejam usuais ou exemplares. 

8. Uma das aplicações práticas mais recorrentes da teoria da adequação social 

encontra espaço no campo desportivo. Inúmeras são as funções desempenhadas pelo 

desporto no seio social: ele intensifica a comunicação dos integrantes de uma comunidade, 

contribui para a educação e disciplina e representa um meio de celebração ritualizada do 

corpo e promoção da saúde. Nesse contexto, não há dúvidas de que condutas amparadas 

em regras desportivas, ainda que provoquem resultados lesivos a bens jurídicos penalmente 

tutelados, devam ser tidas como socialmente adequadas. Isso se justifica, porque, de um 

ponto de vista extrassistêmico, elas integram o acervo histórico-cultural da sociedade. 

9. Para análise das condutas que não observam as regras desportivas, faz-se 

necessário dividir as modalidades entre três grupos: (i) esportes sem violência; (ii) esportes 

com violência eventual; (iii) esportes com violência necessária. No primeiro grupo, 

encontram-se aquelas modalidades em que não há contato entre os jogadores. Por isso, 

eventuais lesões provocadas não se inserem no âmbito normal da partida e não podem ser 

tidas como socialmente adequadas. No segundo grupo, situam-se aqueles esportes que há 

contato eventual entre os competidores, ainda que não seja essa a regra. Está amparado 

pela adequação social todo comportamento que integre o desenvolvimento regular do jogo, 

embora em descordo com o código normativo correspondente. No entanto, manifestações 

ofensivas que não se inserem no andamento normal da partida não são socialmente 

adequadas e exigem, a depender do caso, a intervenção punitiva do Estado. Por fim, há 

uma tolerabilidade social maior quanto às lesões provocadas em modalidades integrantes 

do terceiro grupo, haja vista que os atletas estão em constante contato físico. Salvo nos 

casos envolvendo graves infrações às regras do jogo, levando a resultados lesivos não 

integrantes do regular andamento da partida, as condutas dos competidores devem ser tidas 

como socialmente adequadas. 
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10. No que concerne à violência moral no esporte, a adequação social se mostra 

como melhor resposta dogmática aos insultos, palavrões e gestos obscenos praticados no 

contexto desportivo. Em uma avaliação pré-típica, determinadas manifestações ofensivas à 

honra dos jogadores integram o desenvolvimento regular da partida, especialmente em 

momentos de fervor e angústia. Embora determinadas práticas injuriosas possam ser 

aceitas se não ultrapassarem os limites normais do jogo e não atentarem contra a dignidade 

da pessoa humana, a situação se inverte quando se trata de racismo. Em vista do âmbito 

comunicacional aberto deste tipo de crime, estendendo-se a ofensa a uma coletividade de 

pessoas pertencentes à mesma raça, a conduta do agressor nunca poderá ser respaldada 

pela adequação social. 

11. O cenário político-social atual é marcado fortemente pelo multiculturalismo, 

no qual diversas culturas coexistem no mesmo quadrante espaço-temporal, devendo, na 

medida do possível, ser respeitadas. Considerando o Brasil como um país de dimensões 

territoriais consideráveis, inúmeras manifestações culturais, se avaliadas sob uma 

perspectiva global, seriam tidas como violadoras de princípios e regras constitucionais, ao 

passo que, à luz de um grupo social específico, poderiam ser vistas como lícitas. Na 

avaliação do socialmente adequado, deve-se ter como baliza o princípio da dignidade 

humana, em caráter individual. Manifestações que violem direitos humanos fundamentais 

não podem ser toleradas no seio social, ainda que contem com a aprovação de alguns 

indivíduos ou grupos de pessoas. 

12. Grande parte das objeções quanto à adequação social diz respeito à sua 

imprecisão, desnecessidade e generalidade. No entanto, essas críticas não merecem 

respaldo, haja vista que a teoria se propõe a analisar os condicionantes históricos e 

culturais de uma comunidade, para que se possa extrair, de um ponto de vista 

extrassistêmico, o que se tem por socialmente tolerável. Um dos exemplos de sua aplicação 

no Direito Penal moderno diz respeito ao campo econômico. A intitulada “adequação 

econômica da conduta” baseia-se na teoria welzeliana para avaliar os comportamentos dos 

agentes econômicos no âmbito concorrencial. 

13. Também não se justificam as críticas que tomam a adequação social como 

instrumento violador do princípio da legalidade e da segurança jurídica. A máxima do 

nullum crimen, nulla poena sine lege não significa que haja tolerância a leis 

manifestamente injustas e alheias às concepções e transformações sociais. Outrossim, a 

certeza do direito não pressupõe o monopólio da lei. O aplicador da norma não se vincula à 

letra fria do texto legal, mas externa o seu entendimento por meio da interpretação dos 
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tipos à luz das normas principiológicas que norteiam o sistema punitivo. A adequação 

social se propõe, nesse contexto, a limitar a ingerência estatal indevida sobre a esfera da 

liberdade individual, reconstruindo o conteúdo da incriminação com lastro na vida social. 

Com isso, reforça-se o ideal de certeza do direito, permitindo que ele esteja em 

consonância com os valores comunitários. 

14. A pesquisa quantitativa realizada com base nos acórdãos do Tribunal de 

Justiça de São Paulo permitiu que se traçassem alguns perfis da sua Seção Criminal. 

Verificou-se uma tendência das turmas julgadoras em acolher integralmente os argumentos 

do relator, julgando o recurso por unanimidade. Ainda se notou uma feição mais 

punitivista da Corte Paulista, considerando que as teses acusatórias ganharam mais 

respaldo do que as defensivas e, consequentemente, o número de condenações mantidas 

superou em muito o de sentenças absolutórias não reformadas. 

15. A análise quantitativa dos julgados ainda revelou a importância da 

adequação social como argumento defensivo no tocante ao delito de violação de direito 

autoral. O fato de 83,44% de todas as decisões pesquisadas referirem-se ao crime do artigo 

184 do Código Penal sinaliza, ao menos sob o ponto de vista defensivo, que as condutas 

formalmente tipificadas no dispositivo seriam toleradas sob a ótica social. Também se 

notou uma resistência do Tribunal em aplicar a teoria da adequação social aos casos 

julgados, considerando que todos os acórdãos, de um modo ou de outro, deixaram de 

acolher o referido instrumento hermenêutico como tese absolutória. Cinco deles, embora 

não tenham feito menção expressa à teoria welzeliana, acabaram se valendo de seus 

fundamentos para absolver ou manter a absolvição dos réus. 

16. A análise qualitativa dos acórdãos expôs os inúmeros argumentos 

empregados pelos magistrados para afastar a teoria da adequação social nos três crimes 

com maior incidência no banco de dados (casa de prostituição, delitos patrimoniais e 

violação de direito autoral). Dentre as teses levantadas, destacam-se aquelas que 

consideram a adequação social como meio de revogação de tipos penais, ou que a 

confundem com o princípio da insignificância. Especialmente em relação ao crime do 

artigo 184 do Código Penal, constataram-se argumentos no sentido de que a teoria 

welzeliana não merece amparo judicial, pois inexiste previsão a seu respeito no 

ordenamento jurídico, ou que se trata de ferramenta destinada unicamente ao Poder 

Legislativo. Da mesma forma, em algumas decisões, houve uma notória confusão entre a 

adequação social e o erro de proibição, além de considerações equivocadas de que uma 

conduta socialmente aceita não pode ofender bem jurídico digno de tutela penal. 
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17. Por meio da análise dos argumentos despendidos nos acórdãos, foi possível 

notar a falta de um verdadeiro embasamento teórico nas decisões, o que, de certa forma, 

pode ser explicado pela fácil apreensão do termo “adequação social”. O “adequado 

socialmente” é tudo aquilo que a sociedade aprova, ou que não merece a rejeição dos seus 

membros. Isso propicia a invocação de uma infinidade de teses e argumentos genéricos que 

sequer guardam pertinência com o instrumento hermenêutico em destaque. Portanto, ao se 

transpor o conceito de “adequação social” para o âmbito da jurisprudência, ele acaba se 

tornando fluido e vulgarizado, sem uma verdadeira racionalidade. A teoria welzeliana 

passa a ser vista muito mais como uma ferramenta de decisão do que propriamente com 

um instrumento jurídico racional e em consonância com o discurso jurídico-penal. 

Todavia, a jurisprudência não pode ignorar a evolução e o as bases da adequação social, na 

medida em que representa, em boa medida, uma relevante fonte de criação jurídica. 

18. Nesse contexto, a adequação social deve ser compreendida como uma 

ferramenta de interpretação sociológica restritiva dos tipos penais, rompendo com as 

estruturas formalísticas do Direito e permitindo uma releitura da norma a partir do 

fenômeno cultural. Ela não se propõe a revogar tipos penais, até porque o monopólio da 

produção normativa pertence ao Poder Legislativo. Do mesmo modo, não pode ser 

entendida como violadora do princípio da legalidade e da segurança jurídica, na medida em 

que se propõe a aliar a estrita determinação dos tipos penais a um ideal de justiça, 

emprestando ao Direito Penal uma função dinamizadora. 

19. A teoria da adequação social presta-se ainda à avaliação de comportamentos 

concretos. Não se vê com acerto o uso recorrente de expressões vagas e genéricas pela 

jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo, em tese aplicáveis a quaisquer 

hipóteses. Ao se realizar o juízo de adequação social de determinado comportamento, é 

preciso avaliar as características e peculiaridades do caso concreto. 

20. Está equivocada a ideia de que a adequação social afasta a responsabilidade 

civil. A teoria se aplica especificamente ao âmbito criminal, permitindo a exclusão do 

injusto em uma verificação pré-típica. Isso significa que uma conduta socialmente 

adequada, caso tenha dado causa a algum prejuízo, pode ensejar uma pretensão 

indenizatória no âmbito cível. 

21. Deve a teoria welzeliana servir como parâmetro tanto ao legislador, no 

momento de selecionar os modelos de conduta proibidos, quanto ao julgador, durante a 

interpretação dos tipos penais. Portanto, a adequação social é um instrumento que se 

destina às esferas legislativa e judiciária. 
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22. A ausência de previsão legal não deve obstar o reconhecimento e a 

aplicação da teoria welzeliana. Fosse assim, inúmeros instrumentos hermenêuticos não 

positivados na ordem jurídica, como a insignificância, não contariam com o devido 

respaldo jurisprudencial. No entanto, a par da sua relevância, e a fim de evitar teses que 

excluam a sua aplicação pelo fato de não estar prevista no ordenamento, deveria o 

legislador dispô-la no texto constitucional ou na Parte Geral do Código Penal. 

23. Ao se avaliar a aplicabilidade da adequação social em um caso concreto, 

não podem servir como referências a mera opinião do operador do Direito e a expressão 

quantitativa de apoio social à conduta valorada. Critérios como a formação da opinião 

pública, o interesse histórico, cultural e científico, a utilidade social do comportamento e o 

respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana são os que melhor propiciam a 

identificação do socialmente adequado. 

24. Em suma, no curso da evolução social, ocorrem inúmeras modificações nas 

circunstâncias e nos valores sociais. A lei é incapaz de acompanhar a evolução dos fatos e 

de atender às novas necessidades emergentes. É por isso que se torna indispensável o 

emprego de uma ferramenta hermenêutica que conecte o Direito Penal a essa realidade, 

inserindo nos critérios de valoração de condutas concretas referências aos aspectos 

históricos, sociais e culturais de uma comunidade. Daí a relevância e imprescindibilidade 

da teoria da adequação social. 
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APÊNDICES 

 

Apêndice A – Pesquisa quantitativa: formulário para a coleta de dados 

dos acórdãos do TJSP 

 

DADOS SOBRE O PROCESSO: 

1. Número do acórdão: 

2. Apelante: 

3. Apelado: 

4. Câmara Criminal: 

5. Desembargador relator: 

6. Data do julgamento: 

7. Votação unânime: 

( ) Sim 

( ) Não 

8. Comarca de origem: 

9. Crime: 

10. Capitulação jurídica: 

11. Decisão de primeiro grau: 

( ) Condenação 

( ) Absolvição 

( ) Condenação por um(ns) crime(s) e absolvição por outro(s) 

12. Caso haja absolvição, a teoria da adequação social foi invocada como fundamento? 

( ) Sim 

( ) Não 

13. Nas razões recursais, a teoria adequação social foi invocada? 

( ) Sim 

( ) Não 

14. Houve discussão sobre a teoria da adequação social no acórdão? 

( ) Sim 

( ) Não 

15. Decisão de segundo grau: 

( ) Manteve a sentença 
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( ) Houve reforma da sentença para condenar 

( ) Houve reforma da sentença para absolver 

( ) Houve reforma da sentença apenas para alterar a pena, o regime, ou para 

conceder ou negar benefícios 

16. A adequação social foi usada como fundamento para a decisão? 

( ) Sim. Especificar: ___________________________________________ 

( ) Não 
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Apêndice B – Pesquisa qualitativa: formulário para a coleta de dados dos 

acórdãos do TJSP 

 

DADOS SOBRE O PROCESSO: 

1. Número do acórdão: 

2. Apelante: 

3. Apelado: 

4. Câmara Criminal: 

5. Desembargador relator: 

6. Data do julgamento: 

7. Votação unânime: 

( ) Sim 

( ) Não 

8. Comarca de origem: 

9. Crime analisado: 

( ) Violação de Direito Autoral 

( ) Patrimonial. Especificar: ____________________ 

( ) Casa de prostituição 

10. Capitulação jurídica: 

11. Descrição do fato: 

12. Adequação social invocada nas razões recursais? 

( ) Sim 

( ) Não 

13. Se a resposta do item 12 for positiva, houve invocação de mais algum(a) 

princípio/teoria? 

( ) Sim. Especificar: ____________________ 

( ) Não 

14. Adequação social discutida no acórdão? 

( ) Sim 

( ) Não 

15. Tratamento dado à adequação social: 

( ) O magistrado não aceita a aplicação da teoria em nenhuma hipótese. 

Especificar o motivo: ____________________ 
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( ) O magistrado aceita a teoria, mas nega sua aplicação ao caso. Especificar o 

motivo: ____________________ 

( ) O magistrado aceita e aplica a teoria ao caso. Especificar o motivo: 

____________________ 

16. Adequação social empregada na dosimetria da pena? 

( ) Sim. Especificar: ____________________ 

( ) Não 

17. Houve reforma da decisão de 1º grau? 

( ) Sim, total 

( ) Sim, parcial 

( ) Não 

18. Se a resposta do item 17 for afirmativa, a adequação social constituiu o fundamento 

da reforma? 

( ) Sim 

( ) Não 
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Apêndice C 

Relação dos acórdãos utilizados na pesquisa quantitativa 

 

Acórdão Relator Câmara Julgamento Crime/contravenção 

 1 0006348-98.2011.8.26.0050 Willian Campos 4ª 05/08/2014 Ameaça 

 2 0000708-49.2013.8.26.0146 Fernando Torres Garcia 14ª 18/09/2014 Vias de fato 

 3 0001478-56.2013.8.26.0400 Euvaldo Chaib 4ª 28/01/2014 Posse de listas de jogo do bicho 

 4 0050756-74.2010.8.26.0224 Fernando Torres Garcia 14ª 07/08/2014 Jogos de azar 

 5 0000219-46.2008.8.26.0159 Julio Caio Farto Salles 3ª Extraordinária 14/08/2014 Destruição de floresta 

 6 0000323-62.2009.8.26.0172 Julio Caio Farto Salles 3ª Extraordinária 11/12/2014 Dano às Unidades de Conserv. 

 7 3002833-92.2013.8.26.0483 Francisco Orlando 2ª 08/09/2014 Dano qualificado 

 8 0006582-38.2011.8.26.0452 Fernando Torres Garcia 14ª 18/09/2014 Lesão corporal 

 9 0063573-78.2011.8.26.0114 Ivan Sartori 4ª 26/08/2014 Embriaguez 

 10 0002995-49.2012.8.26.0136 Francisco Orlando 2ª 30/06/2014 Fornecimento de bebida alcoólica a adolescentes 

 11 0002998-45.2010.8.26.0145 Borges Pereira 16ª 02/12/2014 Lesão corporal - violência doméstica 

 12 0004824-30.2012.8.26.0083 Fernando Torres Garcia 14ª 18/09/2014 Lesão corporal - violência doméstica 

 13 0003171-29.2003.8.26.0464 Zorzi Rocha 3ª Extraordinária 11/09/2014 Casa de prostituição 

 14 0006901-55.2007.8.26.0481 Julio Caio Farto Salles 3ª Extraordinária 14/08/2014 Casa de prostituição 

 15 0008135-24.2009.8.26.0539 Ericson Maranho 6ª 30/01/2014 Casa de prostituição 

 16 0009278-88.2009.8.26.0073 Hermann Herschander 14ª 04/12/2014 Casa de prostituição 

 17 0050281-21.2010.8.26.0515 Willian Campos 4ª 27/05/2014 Casa de prostituição 

 18 1011348-72.1999.8.26.0506 Amaro Thomé 7ª 23/10/2014 Casa de prostituição 

 19 0000013-41.2010.8.26.0586 Vico Mañas 12ª 25/06/2014 Furto 

 20 0000402-48.2013.8.26.0383 Nuevo Campos 10ª 28/07/2014 Furto 

 21 0000598-88.2011.8.26.0447 João Morenghi 12ª 12/03/2014 Furto 

 22 0000873-73.2012.8.26.0553 João Morenghi 12ª 14/05/2014 Furto 

 23 0000893-82.2010.8.26.0408 Vico Mañas 12ª 06/08/2014 Furto 

 24 0000903-14.2011.8.26.0337 Vico Mañas 12ª 19/02/2014 Furto 

 25 0001030-87.2009.8.26.0444 João Morenghi 12ª 19/03/2014 Apropriação indébita e receptação 

 26 0001085-28.2012.8.26.0575 Vico Mañas 12ª 15/10/2014 Furto 

 27 0001298-26.2012.8.26.0028 Nuevo Campos 10ª 25/08/2014 Furto 

 28 0001958-58.2011.8.26.0156 Vico Mañas 12ª 28/05/2014 Furto 

 29 0002125-19.2009.8.26.0262 Laerte Marrone 2ª Extraordinária 07/11/2014 Estelionato 

 30 0002218-79.2005.8.26.0372 João Morenghi 12ª 12/02/2014 Furto 

 31 0002302-25.2010.8.26.0269 Amable Lopez Soto 1ª Extraordinária 27/01/2014 Furto 

 32 0002410-11.2011.8.26.0369 Nuevo Campos 10ª 30/06/2014 Furto 

 33 0002993-15.2011.8.26.0201 Vico Mañas 12ª 20/08/2014 Furto 

 34 0002993-75.2006.8.26.0076 Vico Mañas 12ª 25/06/2014 Furto 

 35 0003225-54.2011.8.26.0483 Nuevo Campos 10ª 10/02/2014 Furto 

 36 0003737-21.2011.8.26.0165 Vico Mañas 12ª 02/04/2014 Furto 

 37 0003939-14.2012.8.26.0213 Nuevo Campos 10ª 23/10/2014 Furto 

 38 0004299-78.2013.8.26.0482 Nuevo Campos 10ª 25/08/2014 Roubo 

 39 0004307-02.2010.8.26.0081 Amable Lopez Soto 1ª Extraordinária 17/02/2014 Furto 

 40 0004324-30.2010.8.26.0601 Vico Mañas 12ª 26/02/2014 Furto 
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41 0005394-67.2013.8.26.0281 Roberto Mortari 7ª 30/10/2014 Furto 

 42 0005448-17.2012.8.26.0136 Nuevo Campos 10ª 24/02/2014 Furto 

 43 0005789-19.2010.8.26.0587 Vico Mañas 12ª 29/01/2014 Furto 

 44 0005925-35.2012.8.26.0073 Vico Mañas 12ª 15/06/2014 Furto 

 45 0006561-35.2009.8.26.0322 Nuevo Campos 10ª 24/02/2014 Estelionato 

 46 0007310-59.2011.8.26.0297 Guilherme de Souza Nucci 1ª Extraordinária 21/07/2014 Furto 

 47 0007361-35.2011.8.26.0050 Nuevo Campos 10ª 13/11/2014 Furto 

 48 0008181-40.2012.8.26.0302 Nuevo Campos 10ª 10/02/2014 Furto 

 49 0009261-80.2010.8.26.0408 João Morenghi 12ª 12/03/2014 Furto 

 50 0009452-07.2011.8.26.0048 João Morenghi 12ª 12/03/2014 Furto 

 51 0009555-96.2011.8.26.0344 Vico Mañas 12ª 07/05/2014 Furto 

 52 0009789-54.2010.8.26.0428 Vico Mañas 12ª 26/02/2014 Furto 

 53 0010364-70.2011.8.26.0220 Vico Mañas 12ª 20/08/2014 Furto 

 54 0012223-84.2010.8.26.0664 Nuevo Campos 10ª 12/05/2014 Furto 

 55 0012931-56.2008.8.26.0066 Paiva Coutinho 11ª 05/11/2014 Furto 

 56 0013510-96.2011.8.26.0066 Vico Mañas 12ª 28/05/2014 Furto 

 57 0014142-74.2011.8.26.0664 Vico Mañas 12ª 02/04/2014 Furto 

 58 0019748-48.2012.8.26.0050 Nuevo Campos 10ª 25/09/2014 Furto 

 59 0026052-44.2010.8.26.0564 Nuevo Campos 10ª 28/07/2014 Furto 

 60 0026917-13.2011.8.26.0506 Nuevo Campos 10ª 26/05/2014 Furto 

 61 0027565-04.2005.8.26.0344 João Morenghi 12ª 02/07/2014 Furto 

 62 0032775-35.2012.8.26.0071 Nuevo Campos 10ª 13/11/2014 Furto 

 63 0033513-86.2008.8.26.0451 João Morenghi 12ª 14/05/2014 Furto 

 64 0035259-88.2012.8.26.0114 Vico Mañas 12ª 04/06/2014 Receptação 

 65 0047033-09.2012.8.26.0602 Vico Mañas 12ª 10/09/2014 Furto 

 66 0058225-70.2011.8.26.0602 Nuevo Campos 10ª 28/07/2014 Furto 

 67 0079504-51.2013.8.26.0050 Nuevo Campos 10ª 28/07/2014 Furto 

 68 0082878-09.2011.8.26.0224 João Morenghi 12ª 25/06/2014 Furto 

 69 0087255-89.2013.8.26.0050 Nuevo Campos 10ª 30/06/2014 Roubo 

 70 0101752-79.2011.8.26.0050 Vico Mañas 12ª 04/06/2014 Furto 

 71 0114294-95.2012.8.26.0050 Nuevo Campos 10ª 26/05/2014 Furto 

 72 0000002-79.2012.8.26.0444 Nuevo Campos 10ª 11/09/2014 Violação de direito autoral 

 73 0000006-49.2012.8.26.0337 Encinas Manfré 15ª 23/10/2014 Violação de direito autoral 

 74 0000021-49.2010.8.26.0220 Grassi Neto 8ª 20/03/2014 Violação de direito autoral 

 75 0000052-02.2010.8.26.0404 Amable Lopez Soto 7ª 24/06/2014 Violação de direito autoral 

 76 0000053-46.2009.8.26.0040 Ruy Alberto Leme Cavalheiro 3ª 25/03/2014 Violação de direito autoral 

 77 0000070-80.2014.8.26.0081 Geraldo Wohlers 3ª 11/11/2014 Violação de direito autoral 

 78 0000096-17.2013.8.26.0533 Guilherme de Souza Nucci 16ª 23/09/2014 Violação de direito autoral 

 79 0000125-08.2012.8.26.0176 Souza Nery 9ª 20/02/2014 Violação de direito autoral 

 80 0000143-73.2012.8.26.0420 Walter da Silva 14ª 24/07/2014 Violação de direito autoral 

 81 0000184-78.2010.8.26.0236 Souza Nery 9ª 08/05/2014 Violação de direito autoral 

 82 0000208-41.2010.8.26.0484 Guilherme de Souza Nucci 15ª 09/10/2014 Violação de direito autoral 

 83 0000231-18.2012.8.26.0063 Vico Mañas 12ª 20/08/2014 Violação de direito autoral 

 84 0000248-45.2012.8.26.0066 Edison Brandão 4ª 11/11/2014 Violação de direito autoral 

 85 0000257-02.2010.8.26.0543 Pinheiro Franco 2ª Extraordinária 17/01/2014 Violação de direito autoral 
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86 0000328-64.2008.8.26.0093 Silmar Fernandes 3ª Extraordinária 10/04/2014 Violação de direito autoral 

 87 0000361-56.2012.8.26.0629 Francisco Bruno 10ª 06/11/2014 Violação de direito autoral 

 88 0000385-55.2007.8.26.0372 Aguinaldo de Freitas Filho 2ª Extraordinária 07/11/2014 Violação de direito autoral 

 89 0000399-39.2010.8.26.0338 Fernando Torres Garcia 14ª 31/07/2014 Violação de direito autoral 

 90 0000412-42.2010.8.26.0563 Julio Caio Farto Salles 3ª Extraordinária 13/02/2014 Violação de direito autoral 

 91 0000426-13.2012.8.26.0286 Marco Antônio Marques da Silva 6ª 30/01/2014 Violação de direito autoral 

 92 0000435-25.2008.8.26.0153 Paiva Coutinho 11ª 22/10/2014 Violação de direito autoral 

 93 0000442-72.2013.8.26.0369 Alex Zilenovski 2ª 17/11/2014 Violação de direito autoral 

 94 0000517-13.2012.8.26.0510 Zorzi Rocha 3ª Extraordinária 11/12/2014 Violação de direito autoral 

 95 0000536-80.2011.8.26.0404 Guilherme de Souza Nucci 15ª 09/10/2014 Violação de direito autoral 

 96 0000551-16.2010.8.26.0200 Eduardo Abdalla 2ª Extraordinária 06/06/2014 Violação de direito autoral 

 97 0000563-29.2012.8.26.0695 Camilo Léllis 7ª 04/09/2014 Violação de direito autoral 

 98 0000571-30.2010.8.26.0160 Aguinaldo de Freitas Filho 2ª Extraordinária 28/03/2014 Violação de direito autoral 

 99 0000598-48.2006.8.26.0323 Figueiredo Gonçalves 1ª 01/12/2014 Violação de direito autoral 

 100 0000613-83.2010.8.26.0482 Julio Caio Farto Salles 3ª Extraordinária 26/06/2014 Violação de direito autoral 

 101 0000623-85.2011.8.26.0032 Marco de Lorenzi 14ª 27/11/2014 Violação de direito autoral 

 102 0000663-15.2009.8.26.0072 Renê Ricupiero 13ª 16/01/2014 Violação de direito autoral 

 103 0000708-45.2011.8.26.0655 Aguinaldo de Freitas Filho 2ª Extraordinária 16/05/2014 Violação de direito autoral 

 104 0000714-50.2008.8.26.0625 Encinas Manfré 15ª 20/03/2014 Violação de direito autoral 

 105 0000801-41.2006.8.26.0248 Ricardo Tucunduva 6ª 29/05/2014 Violação de direito autoral 

 106 0000810-44.2011.8.26.0210 Fábio Gouvêa 10ª 13/01/2014 Violação de direito autoral 

 107 0000921-54.2011.8.26.0072 Eduardo Abdalla 2ª Extraordinária 28/11/2014 Violação de direito autoral 

 108 0000980-04.2011.8.26.0505 Francisco Bruno 10ª 25/08/2014 Violação de direito autoral 

 109 0000991-94.2011.8.26.0032 Toloza Neto 3ª 12/08/2014 Violação de direito autoral 

 110 0001012-63.2010.8.26.0466 Julio Caio Farto Salles 3ª Extraordinária 13/02/2014 Violação de direito autoral 

 111 0001140-80.2010.8.26.0176 Francisco Bruno 10ª 17/03/2014 Violação de direito autoral 

 112 0001153-07.2010.8.26.0103 Roberto Midolla 9ª 15/05/2014 Violação de direito autoral 

 113 0001208-89.2011.8.26.0048 Breno Guimarães 12ª 12/03/2014 Violação de direito autoral 

 114 0001241-72.2010.8.26.0288 Marco Antônio Cogan 8ª 04/09/2014 Violação de direito autoral 

 115 0001250-76.2010.8.26.0177 Ivan Sartori 4ª 04/11/2014 Violação de direito autoral 

 116 0001252-08.2012.8.26.0458 Zorzi Rocha 3ª Extraordinária 13/11/2014 Violação de direito autoral 

 117 0001298-27.2008.8.26.0073 Eduardo Abdalla 2ª Extraordinária 30/05/2014 Violação de direito autoral 

 118 0001304-16.2011.8.26.0045 Ricardo Tucunduva 6ª 08/05/2014 Violação de direito autoral 

 119 0001322-86.2013.8.26.0297 Rachid Vaz de Almeida 10ª 14/07/2014 Violação de direito autoral 

 120 0001334-20.2008.8.26.0348 Alex Zilenovski 2ª 19/05/2014 Violação de direito autoral 

 121 0001334-51.2011.8.26.0045 Nelson Fonseca Júnior 1ª Extraordinária 24/11/2014 Violação de direito autoral 

 122 0001433-05.2009.8.26.0655 Guilherme de Souza Nucci 1ª Extraordinária 27/01/2014 Violação de direito autoral 

 123 0001480-15.2012.8.26.0318 Marco de Lorenzi 14ª 30/10/2014 Violação de direito autoral 

 124 0001525-92.2008.8.26.0048 Alex Zilenovski 2ª 16/06/2014 Violação de direito autoral 

 125 0001534-46.2009.8.26.0201 Guilherme de Souza Nucci 1ª Extraordinária 19/05/2014 Violação de direito autoral 

 126 0001552-89.2010.8.26.0538 Lauro Mens de Mello 8ª 13/02/2014 Violação de direito autoral 

 127 0001553-28.2009.8.26.0306 Guilherme de Souza Nucci 1ª Extraordinária 16/06/2014 Violação de direito autoral 

 128 0001568-51.2007.8.26.0246 Marco Antônio Marques da Silva 6ª 13/02/2014 Violação de direito autoral 

 129 0001620-30.2012.8.26.0292 Otávio de Almeida Toledo 16ª 16/12/2014 Violação de direito autoral 

 130 0001630-36.2008.8.26.0059 Carlos Bueno 10ª 28/04/2014 Violação de direito autoral 
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131 0001682-88.2012.8.26.0577 Roberto Solimene 7ª 22/05/2014 Violação de direito autoral 

 132 0001693-98.2011.8.26.0627 Almeida Sampaio 2ª 30/06/2014 Violação de direito autoral 

 133 0001706-19.2011.8.26.0071 Amaro Thomé 7ª 29/05/2014 Violação de direito autoral 

 134 0001717-48.2012.8.26.0577 Almeida Sampaio 2ª 24/11/2014 Violação de direito autoral 

 135 0001759-67.2012.8.26.0587 Souza Nery 9ª 30/01/2014 Violação de direito autoral 

 136 0001809-66.2007.8.26.0491 Julio Caio Farto Salles 3ª Extraordinária 26/06/2014 Violação de direito autoral 

 137 0001823-82.2011.8.26.0629 Roberto Solimene 7ª 24/06/2014 Violação de direito autoral 

 138 0001825-18.2012.8.26.0338 Figueiredo Gonçalves 1ª 17/11/2014 Violação de direito autoral 

 139 0001825-29.2009.8.26.0142 Aguinaldo de Freitas Filho 2ª Extraordinária 16/05/2014 Violação de direito autoral 

 140 0001827-96.2009.8.26.0142 Juvenal Duarte 5ª 20/03/2014 Violação de direito autoral 

 141 0001838-22.2010.8.26.0553 Julio Caio Farto Salles 3ª Extraordinária 13/02/2014 Violação de direito autoral 

 142 0001912-52.2009.8.26.0443 Marco Antônio Marques da Silva 6ª 29/05/2014 Violação de direito autoral 

 143 0001940-41.2010.8.26.0360 Julio Caio Farto Salles 3ª Extraordinária 22/05/2014 Violação de direito autoral 

 144 0001949-09.2010.8.26.0067 Eduardo Abdalla 2ª Extraordinária 12/12/2014 Violação de direito autoral 

 145 0001953-77.2010.8.26.0283 Silmar Fernandes 3ª Extraordinária 11/12/2014 Violação de direito autoral 

 146 0001965-42.2009.8.26.0246 Roberto Midolla 9ª 11/09/2014 Violação de direito autoral 

 147 0002000-22.2011.8.26.0152 Alcides Malossi Junior 8ª 04/12/2014 Violação de direito autoral 

 148 0002035-08.2009.8.26.0457 Renê Ricupiero 13ª 08/05/2014 Violação de direito autoral 

 149 0002057-82.2009.8.26.0484 Walter da Silva 14ª 24/07/2014 Violação de direito autoral 

 150 0002058-93.2012.8.26.0506 Willian Campos 4ª 01/04/2014 Violação de direito autoral 

 151 0002064-33.2011.8.26.0281 Silmar Fernandes 3ª Extraordinária 20/03/2014 Violação de direito autoral 

 152 0002107-93.2010.8.26.0510 Aguinaldo de Freitas Filho 2ª Extraordinária 14/03/2014 Violação de direito autoral 

 153 0002136-33.2010.8.26.0191 Moreira da Silva 8ª 24/06/2014 Violação de direito autoral 

 154 0002180-40.2012.8.26.0431 Sérgio Coelho 9ª 10/04/2014 Violação de direito autoral 

 155 0002441-89.2011.8.26.0091 Julio Caio Farto Salles 3ª Extraordinária 11/12/2014 Violação de direito autoral 

 156 0002460-53.2011.8.26.0493 Julio Caio Farto Salles 3ª Extraordinária 13/11/2014 Violação de direito autoral 

 157 0002498-37.2012.8.26.0588 Geraldo Wohlers 3ª 16/09/2014 Violação de direito autoral 

 158 0002509-52.2010.8.26.0292 Grassi Neto 8ª 21/08/2014 Violação de direito autoral 

 159 0002511-53.2012.8.26.0453 Marco de Lorenzi 14ª 07/08/2014 Violação de direito autoral 

 160 0002562-05.2012.8.26.0602 Alex Zilenovski 2ª 02/06/2014 Violação de direito autoral 

 161 0002589-76.2010.8.26.0369 Julio Caio Farto Salles 3ª Extraordinária 26/06/2014 Violação de direito autoral 

 162 0002626-89.2009.8.26.0191 Luis Augusto de Sampaio Arruda 1ª Extraordinária 21/07/2014 Violação de direito autoral 

 163 0002731-87.2012.8.26.0344 Rachid Vaz de Almeida 10ª 28/07/2014 Violação de direito autoral 

 164 0002760-82.2009.8.26.0073 Maria Tereza do Amaral 11ª 19/02/2014 Violação de direito autoral 

 165 0002833-80.2013.8.26.0019 Euvaldo Chaib 4ª 16/12/2014 Violação de direito autoral 

 166 0002930-10.2007.8.26.0660 Eduardo Abdalla 2ª Extraordinária 12/12/2014 Violação de direito autoral 

 167 0002968-47.2012.8.26.0498 Alex Zilenovski 2ª 20/10/2014 Violação de direito autoral 

 168 0003017-78.2012.8.26.0663 Renê Ricupiero 13ª 08/05/2014 Violação de direito autoral 

 169 0003025-76.2007.8.26.0066 Airton Vieira 1ª Extraordinária 16/06/2014 Violação de direito autoral 

 170 0003027-64.2011.8.26.0338 Fábio Gouvêa 10ª 14/07/2014 Violação de direito autoral 

 171 0003057-06.2012.8.26.0099 Luiz Antonio Cardoso 3ª 03/06/2014 Violação de direito autoral 

 172 0003211-23.2011.8.26.0337 Maria Tereza do Amaral 11ª 12/02/2014 Violação de direito autoral 

 173 0003241-84.2010.8.26.0663 Paiva Coutinho 11ª 03/09/2014 Violação de direito autoral 

 174 0003407-36.2008.8.26.0001 Silmar Fernandes 3ª Extraordinária 14/08/2014 Violação de direito autoral 

 175 0003456-37.2011.8.26.0627 Rachid Vaz de Almeida 10ª 28/07/2014 Violação de direito autoral 
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176 0003532-12.2012.8.26.0438 Roberto Midolla 9ª 23/10/2014 Violação de direito autoral 

 177 0003547-31.2008.8.26.0596 Luiz Antonio Cardoso 3ª 28/01/2014 Violação de direito autoral 

 178 0003549-97.2010.8.26.0606 Carlos Bueno 10ª 11/08/2014 Violação de direito autoral 

 179 0003595-74.2010.8.26.0319 Breno Guimarães 12ª 12/03/2014 Violação de direito autoral 

 180 0003636-88.2007.8.26.0596 Zorzi Rocha 3ª Extraordinária 14/08/2014 Violação de direito autoral 

 181 0003648-76.2009.8.26.0582 Breno Guimarães 12ª 12/02/2014 Violação de direito autoral 

 182 0003681-41.2010.8.26.0288 Paiva Coutinho 11ª 12/03/2014 Violação de direito autoral 

 183 0003727-18.2011.8.26.0022 J. Martins 7ª 07/08/2014 Violação de direito autoral 

 184 0003747-32.2008.8.26.0695 Aguinaldo de Freitas Filho 2ª Extraordinária 28/03/2014 Violação de direito autoral 

 185 0003857-11.2011.8.26.0506 Luis Augusto de Sampaio Arruda 1ª Extraordinária 15/12/2014 Violação de direito autoral 

 186 0003949-38.2010.8.26.0404 Nelson Fonseca Júnior 1ª Extraordinária 15/12/2014 Violação de direito autoral 

 187 0003949-48.2008.8.26.0294 Silmar Fernandes 3ª Extraordinária 13/02/2014 Violação de direito autoral 

 188 0003987-59.2008.8.26.0068 Alex Zilenovski 2ª 03/02/2014 Violação de direito autoral 

 189 0004057-17.2006.8.26.0272 Mauricio Valala 4ª 27/03/2014 Violação de direito autoral 

 190 0004081-41.2004.8.26.0296 Ivo de Almeida 1ª 01/09/2014 Violação de direito autoral 

 191 0004144-76.2009.8.26.0236 Marcos Antonio Correia da Silva 6ª 11/12/2014 Violação de direito autoral 

 192 0004172-08.2011.8.26.0484 Toloza Neto 3ª 16/09/2014 Violação de direito autoral 

 193 0004214-88.2011.8.26.0506 Ivo de Almeida 1ª 11/08/2014 Violação de direito autoral 

 194 0004247-96.2010.8.26.0091 Airton Vieira 1ª Extraordinária 15/12/2014 Violação de direito autoral 

 195 0004265-67.2011.8.26.0452 Fábio Gouvêa 10ª 14/07/2014 Violação de direito autoral 

 196 0004420-96.2011.8.26.0411 Alex Zilenovski 2ª 28/04/2014 Violação de direito autoral 

 197 0004520-35.2010.8.26.0072 Nelson Fonseca Júnior 1ª Extraordinária 15/12/2014 Violação de direito autoral 

 198 0004533-53.2009.8.26.0271 Pedro Menin 16ª 27/05/2014 Violação de direito autoral 

 199 0004609-06.2007.8.26.0091 Nelson Fonseca Júnior 1ª Extraordinária 24/11/2014 Violação de direito autoral 

 200 0004661-52.2013.8.26.0071 Luis Soares de Mello 4ª 09/09/2014 Violação de direito autoral 

 201 0004785-35.2013.8.26.0071 Almeida Sampaio 2ª 15/09/2014 Violação de direito autoral 

 202 0004987-95.2010.8.26.0627 Luis Augusto de Sampaio Arruda 1ª Extraordinária 10/03/2014 Violação de direito autoral 

 203 0005120-57.2010.8.26.0201 Aguinaldo de Freitas Filho 2ª Extraordinária 30/05/2014 Violação de direito autoral 

 204 0005208-74.2008.8.26.0360 Julio Caio Farto Salles 3ª Extraordinária 13/02/2014 Violação de direito autoral 

 205 0005335-50.2012.8.26.0302 Renê Ricupiero 13ª 05/06/2014 Violação de direito autoral 

 206 0005369-60.2007.8.26.0638 João Morenghi 12ª 12/03/2014 Violação de direito autoral 

 207 0005418-18.2011.8.26.0394 Carlos Bueno 10ª 23/10/2014 Violação de direito autoral 

 208 0005486-15.2011.8.26.0443 Otávio Henrique 9ª 02/10/2014 Violação de direito autoral 

 209 0005488-34.2009.8.26.0417 Figueiredo Gonçalves 1ª 06/10/2014 Violação de direito autoral 

 210 0005528-54.2010.8.26.0587 Guilherme de Souza Nucci 15ª 09/10/2014 Violação de direito autoral 

 211 0005557-48.2007.8.26.0575 Eduardo Abdalla 2ª Extraordinária 28/11/2014 Violação de direito autoral 

 212 0005649-88.2013.8.26.0066 Euvaldo Chaib 4ª 03/06/2014 Violação de direito autoral 

 213 0005651-63.2009.8.26.0045 J. Martins 15ª 20/02/2014 Violação de direito autoral 

 214 0005668-70.2012.8.26.0344 Márcio Bartoli 1ª 01/09/2014 Violação de direito autoral 

 215 0005696-81.2009.8.26.0396 Aguinaldo de Freitas Filho 2ª Extraordinária 14/03/2014 Violação de direito autoral 

 216 0005699-23.2011.8.26.0604 Luis Augusto de Sampaio Arruda 1ª Extraordinária 19/05/2014 Violação de direito autoral 

 217 0005888-91.2010.8.26.0068 Nelson Fonseca Júnior 15ª 05/06/2014 Violação de direito autoral 

 218 0005942-54.2010.8.26.0360 Alex Zilenovski 2ª 24/02/2014 Violação de direito autoral 

 219 0005989-12.2012.8.26.0472 Roberto Solimene 7ª 24/06/2014 Violação de direito autoral 

 220 0005995-81.2009.8.26.0356 Maria Tereza do Amaral 11ª 12/11/2014 Violação de direito autoral 
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221 0006016-58.2012.8.26.0063 Roberto Midolla 9ª 23/10/2014 Violação de direito autoral 

 222 0006035-90.2010.8.26.0271 Marco Antônio Marques da Silva 6ª 06/11/2014 Violação de direito autoral 

 223 0006202-48.2008.8.26.0281 Antonio Luiz Pires Neto 2ª 10/03/2014 Violação de direito autoral 

 224 0006226-62.2009.8.26.0533 Eduardo Abdalla 2ª Extraordinária 28/03/2014 Violação de direito autoral 

 225 0006341-46.2009.8.26.0028 Marco Antônio Marques da Silva 6ª 07/08/2014 Violação de direito autoral 

 226 0006350-14.2012.8.26.0283 Miguel Marques e Silva 14ª 07/08/2014 Violação de direito autoral 

 227 0006626-23.2010.8.26.0022 Souza Nery 9ª 26/06/2014 Violação de direito autoral 

 228 0006682-89.2011.8.26.0032 Carlos Bueno 10ª 17/03/2014 Violação de direito autoral 

 229 0006768-04.2008.8.26.0408 Guilherme de Souza Nucci 1ª Extraordinária 21/07/2014 Violação de direito autoral 

 230 0006881-02.2008.8.26.0070 Julio Caio Farto Salles 3ª Extraordinária 13/02/2014 Violação de direito autoral 

 231 0006888-42.2011.8.26.0505 Ruy Alberto Leme Cavalheiro 3ª 02/12/2014 Violação de direito autoral 

 232 0006926-41.2011.8.26.0477 Paiva Coutinho 11ª 24/09/2014 Violação de direito autoral 

 233 0007150-93.2012.8.26.0072 Rachid Vaz de Almeida 10ª 28/04/2014 Violação de direito autoral 

 234 0007161-14.2009.8.26.0045 Marco Antônio Marques da Silva 6ª 09/10/2014 Violação de direito autoral 

 235 0007258-62.2009.8.26.0417 César Augusto Andrade de Castro 4ª Extraordinária 31/07/2014 Violação de direito autoral 

 236 0007345-75.2010.8.26.0322 Renê Ricupiero 2ª Extraordinária 11/04/2014 Violação de direito autoral 

 237 0007436-27.2010.8.26.0368 Airton Vieira 1ª Extraordinária 21/07/2014 Violação de direito autoral 

 238 0007449-89.2010.8.26.0541 Aguinaldo de Freitas Filho 2ª Extraordinária 14/03/2014 Violação de direito autoral 

 239 0007540-12.2006.8.26.0157 Silmar Fernandes 3ª Extraordinária 26/06/2014 Violação de direito autoral 

 240 0007583-02.2009.8.26.0073 César Augusto Andrade de Castro 4ª Extraordinária 27/02/2014 Violação de direito autoral 

 241 0007736-70.2009.8.26.0417 Sérgio Ribas 5ª 05/06/2014 Violação de direito autoral 

 242 0007738-40.2009.8.26.0417 Renê Ricupiero 13ª 07/08/2014 Violação de direito autoral 

 243 0007741-20.2010.8.26.0462 Ruy Alberto Leme Cavalheiro 3ª 14/10/2014 Violação de direito autoral 

 244 0007745-95.2013.8.26.0577 Francisco Bruno 10ª 16/10/2014 Violação de direito autoral 

 245 0007789-23.2011.8.26.0048 Penteado Navarro 9ª 10/04/2014 Violação de direito autoral 

 246 0007829-82.2008.8.26.0024 Angélica de Almeida 12ª 29/01/2014 Violação de direito autoral 

 247 0008221-35.2010.8.26.0482 Paulo Rossi 12ª 12/02/2014 Violação de direito autoral 

 248 0008233-43.2011.8.26.0408 Francisco Bruno 10ª 28/07/2014 Violação de direito autoral 

 249 0008289-07.2010.8.26.0604 Machado de Andrade 6ª 13/02/2014 Violação de direito autoral 

 250 0008332-53.2009.8.26.0482 Maria Tereza do Amaral 11ª 07/05/2014 Violação de direito autoral 

 251 0008352-76.2010.8.26.0072 Penteado Navarro 9ª 26/06/2014 Violação de direito autoral 

 252 0008771-64.2009.8.26.0482 Amable Lopez Soto 1ª Extraordinária 17/02/2014 Violação de direito autoral 

 253 0008852-14.2012.8.26.0286 J. Martins 15ª 06/02/2014 Violação de direito autoral 

 254 0008853-96.2012.8.26.0286 Marco Antônio Marques da Silva 6ª 23/10/2014 Violação de direito autoral 

 255 0009118-62.2008.8.26.0408 Laerte Marrone 2ª Extraordinária 28/11/2014 Violação de direito autoral 

 256 0009122-94.2011.8.26.0408 J. Martins 7ª 06/11/2014 Violação de direito autoral 

 257 0009206-34.2012.8.26.0320 Aguinaldo de Freitas Filho 2ª Extraordinária 28/11/2014 Violação de direito autoral 

 258 0009227-22.2012.8.26.0510 Alcides Malossi Junior 8ª 28/08/2014 Violação de direito autoral 

 259 0009278-47.2008.8.26.0292 Sérgio Ribas 5ª 13/03/2014 Violação de direito autoral 

 260 0009297-37.2009.8.26.0286 Alcides Malossi Junior 8ª 28/08/2014 Violação de direito autoral 

 261 0009367-79.2009.8.26.0019 Zorzi Rocha 3ª Extraordinária 13/02/2014 Violação de direito autoral 

 262 0009421-58.2009.8.26.0047 Zorzi Rocha 3ª Extraordinária 10/04/2014 Violação de direito autoral 

 263 0009442-51.2010.8.26.0224 Souza Nery 9ª 13/03/2014 Violação de direito autoral 

 264 0009518-98.2010.8.26.0281 Airton Vieira 1ª Extraordinária 16/06/2014 Violação de direito autoral 

 265 0009553-67.2008.8.26.0624 Eduardo Abdalla 2ª Extraordinária 28/03/2014 Violação de direito autoral 
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266 0009585-93.2012.8.26.0604 Machado de Andrade 6ª 22/05/2014 Violação de direito autoral 

 267 0009638-58.2010.8.26.0438 Renê Ricupiero 13ª 05/06/2014 Violação de direito autoral 

 268 0010095-43.2011.8.26.0604 Luis Soares de Mello 4ª 25/11/2014 Violação de direito autoral 

 269 0010115-75.2011.8.26.0073 Penteado Navarro 9ª 13/02/2014 Violação de direito autoral 

 270 0010612-54.2011.8.26.0408 Alex Zilenovski 2ª 28/04/2014 Violação de direito autoral 

 271 0010701-75.2009.8.26.0302 Zorzi Rocha 3ª Extraordinária 13/02/2014 Violação de direito autoral 

 272 0010835-81.2012.8.26.0566 J. Martins 7ª 07/08/2014 Violação de direito autoral 

 273 0010986-63.2012.8.26.0302 Renê Ricupiero 13ª 13/03/2014 Violação de direito autoral 

 274 0011361-72.2010.8.26.0322 Eduardo Abdalla 2ª Extraordinária 30/05/2014 Violação de direito autoral 

 275 0011516-34.2012.8.26.0604 Sérgio Coelho 9ª 10/07/2014 Violação de direito autoral 

 276 0011684-20.2012.8.26.0286 Edison Brandão 4ª 18/03/2014 Violação de direito autoral 

 277 0011716-25.2010.8.26.0050 Eduardo Abdalla 2ª Extraordinária 06/06/2014 Violação de direito autoral 

 278 0011764-29.2010.8.26.0229 Zorzi Rocha 3ª Extraordinária 13/11/2014 Violação de direito autoral 

 279 0011933-05.2010.8.26.0071 Luis Augusto de Sampaio Arruda 1ª Extraordinária 21/07/2014 Violação de direito autoral 

 280 0012159-49.2009.8.26.0619 Eduardo Abdalla 2ª Extraordinária 30/05/2014 Violação de direito autoral 

 281 0012395-40.2009.8.26.0606 Nelson Fonseca Júnior 1ª Extraordinária 24/11/2014 Violação de direito autoral 

 282 0012464-14.2011.8.26.0344 Paiva Coutinho 11ª 26/03/2014 Violação de direito autoral 

 283 0012514-28.2013.8.26.0196 Otávio de Almeida Toledo 16ª 16/12/2014 Violação de direito autoral 

 284 0012579-09.2011.8.26.0482 Cardoso Perpétuo 13ª 16/10/2014 Violação de direito autoral 

 285 0012638-03.2011.8.26.0577 Juvenal Duarte 5ª 07/08/2014 Violação de direito autoral 

 286 0012762-06.2010.8.26.0032 César Augusto Andrade de Castro 4ª Extraordinária 05/06/2014 Violação de direito autoral 

 287 0013250-43.2007.8.26.0362 Marco Antônio Marques da Silva 6ª 04/12/2014 Violação de direito autoral 

 288 0013262-61.2009.8.26.0047 Machado de Andrade 6ª 30/01/2014 Violação de direito autoral 

 289 0013312-41.2011.8.26.0072 Carlos Bueno 10ª 14/07/2014 Violação de direito autoral 

 290 0013315-92.2008.8.26.0462 Toloza Neto 3ª 04/11/2014 Violação de direito autoral 

 291 0013354-93.2012.8.26.0286 Otávio de Almeida Toledo 16ª 16/12/2014 Violação de direito autoral 

 292 0013374-20.2007.8.26.0073 Guilherme de Souza Nucci 1ª Extraordinária 16/06/2014 Violação de direito autoral 

 293 0013390-58.2012.8.26.0344 Sérgio Coelho 9ª 13/03/2014 Violação de direito autoral 

 294 0013444-67.2012.8.26.0071 Marco Antônio Marques da Silva 6ª 16/10/2014 Violação de direito autoral 

 295 0013612-89.2011.8.26.0302 Euvaldo Chaib 4ª 26/08/2014 Violação de direito autoral 

 296 0013719-16.2010.8.26.0320 Paiva Coutinho 11ª 27/08/2014 Violação de direito autoral 

 297 0013857-71.2009.8.26.0302 Aguinaldo de Freitas Filho 2ª Extraordinária 28/03/2014 Violação de direito autoral 

 298 0013921-36.2010.8.26.0047 Otávio de Almeida Toledo 16ª 18/02/2014 Violação de direito autoral 

 299 0013983-88.2009.8.26.0604 Ericson Maranho 6ª 30/01/2014 Violação de direito autoral 

 300 0014101-24.2010.8.26.0606 Fábio Gouvêa 10ª 07/04/2014 Violação de direito autoral 

 301 0014280-90.2012.8.26.0604 Roberto Midolla 9ª 11/09/2014 Violação de direito autoral 

 302 0014479-49.2010.8.26.0292 Airton Vieira 1ª Extraordinária 15/12/2014 Violação de direito autoral 

 303 0014555-48.2007.8.26.0302 Euvaldo Chaib 4ª 09/09/2014 Violação de direito autoral 

 304 0014803-23.2011.8.26.0577 Euvaldo Chaib 4ª 16/12/2014 Violação de direito autoral 

 305 0014992-11.2009.8.26.0564 Luis Augusto de Sampaio Arruda 1ª Extraordinária 17/02/2014 Violação de direito autoral 

 306 0015097-28.2010.8.26.0604 Roberto Midolla 9ª 11/12/2014 Violação de direito autoral 

 307 0015704-27.2008.8.26.0405 Paiva Coutinho 11ª 22/10/2014 Violação de direito autoral 

 308 0015824-93.2010.8.26.0019 Guilherme de Souza Nucci 1ª Extraordinária 21/07/2014 Violação de direito autoral 

 309 0016177-37.2009.8.26.0224 Zorzi Rocha 3ª Extraordinária 13/02/2014 Violação de direito autoral 

 310 0016486-77.2012.8.26.0604 Alex Zilenovski 2ª 16/06/2014 Violação de direito autoral 
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311 0016531-31.2012.8.26.0071 Salles Abreu 11ª 01/10/2014 Violação de direito autoral 

 312 0016790-47.2009.8.26.0292 Eduardo Abdalla 2ª Extraordinária 28/11/2014 Violação de direito autoral 

 313 0016880-47.2012.8.26.0196 Borges Pereira 16ª 09/12/2014 Violação de direito autoral 

 314 0016977-80.2009.8.26.0510 Zorzi Rocha 3ª Extraordinária 10/04/2014 Violação de direito autoral 

 315 0017248-22.2013.8.26.0196 Nuevo Campos 10ª 28/07/2014 Violação de direito autoral 

 316 0017253-41.2007.8.26.0362 Souza Nery 9ª 30/10/2014 Violação de direito autoral 

 317 0017311-54.2006.8.26.0079 Zorzi Rocha 3ª Extraordinária 14/08/2014 Violação de direito autoral 

 318 0018080-56.2009.8.26.0047 Roberto Solimene 7ª 08/05/2014 Violação de direito autoral 

 319 0018081-41.2009.8.26.0047 Eduardo Abdalla 2ª Extraordinária 07/11/2014 Violação de direito autoral 

 320 0018133-57.2012.8.26.0071 Ericson Maranho 6ª 31/07/2014 Violação de direito autoral 

 321 0018192-02.2011.8.26.0032 Kenarik Boujikian 7ª 22/05/2014 Violação de direito autoral 

 322 0018245-39.2012.8.26.0099 Renê Ricupiero 13ª 28/08/2014 Violação de direito autoral 

 323 0018482-59.2010.8.26.0482 Renê Ricupiero 2ª Extraordinária 11/04/2014 Violação de direito autoral 

 324 0018550-64.2012.8.26.0344 Ericson Maranho 6ª 28/08/2014 Violação de direito autoral 

 325 0019171-92.2012.8.26.0269 Luiz Antonio Cardoso 3ª 12/08/2014 Violação de direito autoral 

 326 0019868-91.2012.8.26.0050 Roberto Midolla 9ª 04/09/2014 Violação de direito autoral 

 327 0019923-89.2012.8.26.0196 Salles Abreu 11ª 10/09/2014 Violação de direito autoral 

 328 0020194-08.2012.8.26.0032 Ericson Maranho 6ª 21/08/2014 Violação de direito autoral 

 329 0021024-39.2012.8.26.0269 Renê Ricupiero 13ª 29/05/2014 Violação de direito autoral 

 330 0021416-59.2010.8.26.0071 Roberto Solimene 7ª 30/01/2014 Violação de direito autoral 

 331 0021559-73.2008.8.26.0344 Sérgio Ribas 5ª 20/03/2014 Violação de direito autoral 

 332 0021609-70.2009.8.26.0019 Juvenal Duarte 5ª 11/09/2014 Violação de direito autoral 

 333 0021684-16.2011.8.26.0577 Edison Brandão 4ª 13/05/2014 Violação de direito autoral 

 334 0021862-27.2009.8.26.0482 Julio Caio Farto Salles 3ª Extraordinária 22/05/2014 Violação de direito autoral 

 335 0022484-64.2010.8.26.0032 Roberto Midolla 9ª 25/09/2014 Violação de direito autoral 

 336 0022533-38.2011.8.26.0625 Alexandre Almeida 4ª Extraordinária 26/06/2014 Violação de direito autoral 

 337 0022879-56.2010.8.26.0032 Ericson Maranho 6ª 20/02/2014 Violação de direito autoral 

 338 0022889-76.2009.8.26.0019 Marco Antônio Marques da Silva 6ª 04/12/2014 Violação de direito autoral 

 339 0022897-90.2007.8.26.0482 Rachid Vaz de Almeida 10ª 28/07/2014 Violação de direito autoral 

 340 0023325-59.2010.8.26.0032 Marco Antônio Marques da Silva 6ª 04/12/2014 Violação de direito autoral 

 341 0023760-89.2011.8.26.0196 J. Martins 15ª 08/05/2014 Violação de direito autoral 

 342 0023808-35.2011.8.26.0071 Rachid Vaz de Almeida 10ª 16/10/2014 Violação de direito autoral 

 343 0024453-26.2013.8.26.0577 Otávio de Almeida Toledo 16ª 18/11/2014 Violação de direito autoral 

 344 0024465-32.2009.8.26.0625 Alexandre Almeida 4ª Extraordinária 24/04/2014 Violação de direito autoral 

 345 0025212-52.2011.8.26.0482 Encinas Manfré 15ª 23/10/2014 Violação de direito autoral 

 346 0025915-65.2011.8.26.0196 Carlos Bueno 10ª 07/04/2014 Violação de direito autoral 

 347 0025956-62.2010.8.26.0068 Airton Vieira 1ª Extraordinária 15/12/2014 Violação de direito autoral 

 348 0026475-47.2011.8.26.0506 Luiz Antonio Cardoso 3ª 03/06/2014 Violação de direito autoral 

 349 0027040-42.2011.8.26.0625 Geraldo Wohlers 3ª 23/09/2014 Violação de direito autoral 

 350 0027100-96.2009.8.26.0071 Zorzi Rocha 3ª Extraordinária 13/02/2014 Violação de direito autoral 

 351 0027320-51.2009.8.26.0344 Edison Brandão 4ª 09/09/2014 Violação de direito autoral 

 352 0027587-35.2011.8.26.0576 Renê Ricupiero 13ª 26/06/2014 Violação de direito autoral 

 353 0027635-882.2010.8.26.0071 Geraldo Wohlers 3ª 21/01/2014 Violação de direito autoral 

 354 0028274-28.2010.8.26.0000 Silmar Fernandes 3ª Extraordinária 13/02/2014 Violação de direito autoral 

 355 0028290-60.2011.8.26.0577 Julio Caio Farto Salles 3ª Extraordinária 22/05/2014 Violação de direito autoral 
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356 0029050-38.2012.8.26.0071 Alex Zilenovski 2ª 03/11/2014 Violação de direito autoral 

 357 0029276-90.2011.8.26.0196 Rachid Vaz de Almeida 10ª 24/02/2014 Violação de direito autoral 

 358 0029758-90.2011.8.26.0114 Pedro Menin 16ª 27/05/2014 Violação de direito autoral 

 359 0029973-59.2008.8.26.0506 Amaro Thomé 7ª 23/10/2014 Violação de direito autoral 

 360 0030033-36.2010.8.26.0482 Luiz Antonio Cardoso 3ª 16/12/2014 Violação de direito autoral 

 361 0030135-58.2010.8.26.0482 Renê Ricupiero 13ª 25/09/2014 Violação de direito autoral 

 362 0030671-49.2008.8.26.0576 Osni Pereira 16ª 02/12/2014 Violação de direito autoral 

 363 0031749-29.2010.8.26.0602 Eduardo Abdalla 2ª Extraordinária 28/03/2014 Violação de direito autoral 

 364 0035269-80.2012.8.26.0196 Ricardo Tucunduva 6ª 14/08/2014 Violação de direito autoral 

 365 0034750-29.2012.8.26.0577 Luiz Antonio Cardoso 3ª 11/11/2014 Violação de direito autoral 

 366 0036759-97.2009.8.26.0114 Rachid Vaz de Almeida 10ª 28/04/2014 Violação de direito autoral 

 367 0038703-95.2009.8.26.0224 Toloza Neto 3ª 14/10/2014 Violação de direito autoral 

 368 0038843-08.2008.8.26.0114 Silmar Fernandes 3ª Extraordinária 20/03/2014 Violação de direito autoral 

 369 0039376-91.2011.8.26.0071 Kenarik Boujikian 7ª 15/05/2014 Violação de direito autoral 

 370 0039583-61.2009.8.26.0071 Luis Soares de Mello 4ª 09/09/2014 Violação de direito autoral 

 371 0041052-37.2010.8.26.0224 Ricardo Tucunduva 6ª 11/12/2014 Violação de direito autoral 

 372 0042041-46.2011.8.26.0050 Nuevo Campos 10ª 26/05/2014 Violação de direito autoral 

 373 0042753-17.2009.8.26.0564 Ruy Alberto Leme Cavalheiro 3ª 21/01/2014 Violação de direito autoral 

 374 0044001-68.2009.8.26.0224 Aguinaldo de Freitas Filho 2ª Extraordinária 11/04/2014 Violação de direito autoral 

 375 0044083-39.2010.8.26.0071 Miguel Marques e Silva 14ª 24/07/2014 Violação de direito autoral 

 376 0044249-05.2011.8.26.0405 Roberto Midolla 9ª 11/12/2014 Violação de direito autoral 

 377 0046053-06.2012.8.26.0071 Francisco Bruno 10ª 25/09/2014 Violação de direito autoral 

 378 0046279-40.2013.8.26.0050 Salles Abreu 11ª 15/10/2014 Violação de direito autoral 

 379 0047519-08.2009.8.26.0405 Marco Antônio Marques da Silva 6ª 16/10/2014 Violação de direito autoral 

 380 0048443-44.2008.8.26.0602 Eduardo Abdalla 2ª Extraordinária 14/03/2014 Violação de direito autoral 

 381 0048730-14.2009.8.26.0071 Marco Antônio Marques da Silva 6ª 06/02/2014 Violação de direito autoral 

 382 0048787-95.2010.8.26.0071 Francisco Bruno 10ª 27/01/2014 Violação de direito autoral 

 383 0049322-53.2012.8.26.0071 Fábio Gouvêa 10ª 11/08/2014 Violação de direito autoral 

 384 0049499-22.2008.8.26.0050 Juvenal Duarte 5ª 30/10/2014 Violação de direito autoral 

 385 0051647-61.2011.8.26.0224 Alex Zilenovski 2ª 02/06/2014 Violação de direito autoral 

 386 0052060-74.2011.8.26.0515 Rachid Vaz de Almeida 10ª 09/10/2014 Violação de direito autoral 

 387 0052388-09.2008.8.26.0224 Silmar Fernandes 3ª Extraordinária 09/10/2014 Violação de direito autoral 

 388 0052413-17.2011.8.26.0515 Rachid Vaz de Almeida 10ª 25/09/2014 Violação de direito autoral 

 389 0053160-10.2012.8.26.0651 Guilherme G. Strenger 11ª 25/06/2014 Violação de direito autoral 

 390 0054179-08.2011.8.26.0224 Ivo de Almeida 1ª 08/09/2014 Violação de direito autoral 

 391 0058607-67.2010.8.26.0224 Ruy Alberto Leme Cavalheiro 3ª 12/08/2014 Violação de direito autoral 

 392 0058163-08.2011.8.26.0577 Paiva Coutinho 11ª 22/10/2014 Violação de direito autoral 

 393 0060453-30.2010.8.26.0577 Silmar Fernandes 3ª Extraordinária 09/10/2014 Violação de direito autoral 

 394 0061381-41.2012.8.26.0114 Marco de Lorenzi 14ª 20/03/2014 Violação de direito autoral 

 395 0062187-53.2009.8.26.0576 Luis Augusto de Sampaio Arruda 1ª Extraordinária 10/03/2014 Violação de direito autoral 

 396 0062895-63.2011.8.26.0114 Amaro Thomé 7ª 09/10/2014 Violação de direito autoral 

 397 0064433-09.2007.8.26.0506 Edison Brandão 4ª 11/11/2014 Violação de direito autoral 

 398 0066590-54.2009.8.26.0224 Julio Caio Farto Salles 3ª Extraordinária 26/06/2014 Violação de direito autoral 

 399 0066749-60.2010.8.26.0224 Grassi Neto 8ª 28/08/2014 Violação de direito autoral 

 400 0066967-31.2012.8.26.0576 Xavier de Souza 11ª 06/08/2014 Violação de direito autoral 
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401 0068148-61.2009.8.26.0224 Airton Vieira 1ª Extraordinária 16/06/2014 Violação de direito autoral 

 402 0069223-07.2011.8.26.0050 Marco Antônio Marques da Silva 6ª 27/03/2014 Violação de direito autoral 

 403 0069244-14.2009.8.26.0224 Paiva Coutinho 11ª 22/10/2014 Violação de direito autoral 

 404 0071933-65.2008.8.26.0224 Ricardo Tucunduva 6ª 07/08/2014 Violação de direito autoral 

 405 0078093-72.2009.8.26.0224 Juvenal Duarte 5ª 16/10/2014 Violação de direito autoral 

 406 0078267-13.2011.8.26.0224 Renê Ricupiero 13ª 05/06/2014 Violação de direito autoral 

 407 0078444-53.2007.8.26.0050 Lauro Mens de Mello 8ª 11/12/2014 Violação de direito autoral 

 408 0079570-65.2012.8.26.0050 Eduardo Abdalla 2ª Extraordinária 12/12/2014 Violação de direito autoral 

 409 0089095-42.2010.8.26.0050 Toloza Neto 3ª 14/10/2014 Violação de direito autoral 

 410 0089247-87.2009.8.26.0224 Luis Augusto de Sampaio Arruda 1ª Extraordinária 21/07/2014 Violação de direito autoral 

 411 0090216-08.2010.8.26.0050 Nuevo Campos 10ª 09/06/2014 Violação de direito autoral 

 412 0100728-84.2009.8.26.0050 Miguel Marques e Silva 14ª 26/06/2014 Violação de direito autoral 

 413 020238418-2007.8.26.0515 Ruy Alberto Leme Cavalheiro 3ª 04/02/2014 Violação de direito autoral 

 
414 0397441-59.2010.8.26.0000 

José Damião Pinheiro Machado 

Cogan 5ª 26/06/2014 Violação de direito autoral 

 415 0399806-86.2010.8.26.0000 Amaro Thomé 7ª 03/07/2014 Violação de direito autoral 

 416 0781270-11.2009.8.26.0577 Edison Brandão 4ª 25/11/2014 Violação de direito autoral 

 417 0964474-72.2012.8.26.0506 Fábio Gouvêa 10ª 06/11/2014 Violação de direito autoral 

 418 3000502-19.2008.8.26.0482 Grassi Neto 8ª 20/03/2014 Violação de direito autoral 

 419 3001440-35.2013.8.26.0483 Sérgio Coelho 9ª 27/11/2014 Violação de direito autoral 

 420 9000002-45.2012.8.26.0081 Fábio Gouvêa 10ª 13/11/2014 Violação de direito autoral 

 421 9000002-05.2006.8.26.0615 César Augusto Andrade de Castro 4ª Extraordinária 26/06/2014 Violação de direito autoral 

 422 9000002-21.2006.8.26.0157 Osni Pereira 16ª 02/12/2014 Violação de direito autoral 

 423 9000002-94.2012.8.26.0291 Toloza Neto 3ª 11/11/2014 Violação de direito autoral 

 424 9000016-63.2011.8.26.0081 Toloza Neto 3ª 02/12/2014 Violação de direito autoral 

 425 9000016-92.2009.8.26.0482 Edison Brandão 4ª 06/05/2014 Violação de direito autoral 

 426 9000028-68.2008.8.26.0506 Aguinaldo de Freitas Filho 2ª Extraordinária 16/05/2014 Violação de direito autoral 

 427 9000058-44.2009.8.26.0482 Salles Abreu 11ª 12/11/2014 Violação de direito autoral 

 428 9000111-61.2010.8.26.0103 Julio Caio Farto Salles 3ª Extraordinária 20/03/2014 Violação de direito autoral 

 429 9000114-44.2011.8.26.0050 Machado de Andrade 6ª 20/02/2014 Violação de direito autoral 
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Apêndice D 

Relação dos acórdãos utilizados na pesquisa qualitativa 

 

Acórdão Relator Câmara Julgamento Crime/contravenção 

1 0006901-55.2007.8.26.0481 Julio Caio Farto Salles 3ª Extraordinária 14/08/2014 Casa de prostituição 

2 0008135-24.2009.8.26.0539 Ericson Maranho 6ª 30/01/2014 Casa de prostituição 

3 0009278-88.2009.8.26.0073 Hermann Herschander 14ª 04/12/2014 Casa de prostituição 

4 0050281-21.2010.8.26.0515 Willian Campos 4ª 27/05/2014 Casa de prostituição 

5 0000013-41.2010.8.26.0586 Vico Mañas 12ª 25/06/2014 Furto 

6 0002125-19.2009.8.26.0262 Laerte Marrone 2ª Extraordinária 07/11/2014 Estelionato 

7 0003939-14.2012.8.26.0213 Nuevo Campos 10ª 23/10/2014 Furto 

8 0004299-78.2013.8.26.0482 Nuevo Campos 10ª 25/08/2014 Roubo 

9 0005394-67.2013.8.26.0281 Roberto Mortari 7ª 30/10/2014 Furto 

10 0006561-35.2009.8.26.0322 Nuevo Campos 10ª 24/02/2014 Estelionato 

11 0007361-35.2011.8.26.0050 Nuevo Campos 10ª 13/11/2014 Furto 

12 0012931-56.2008.8.26.0066 Paiva Coutinho 11ª 05/11/2014 Furto 

13 0000002-79.2012.8.26.0444 Nuevo Campos 10ª 11/09/2014 Violação de direito autoral 

14 0000006-49.2012.8.26.0337 Encinas Manfré 15ª 23/10/2014 Violação de direito autoral 

15 0000021-49.2010.8.26.0220 Grassi Neto 8ª 20/03/2014 Violação de direito autoral 

16 0000052-02.2010.8.26.0404 Amable Lopez Soto 7ª 24/06/2014 Violação de direito autoral 

17 0000053-46.2009.8.26.0040 Ruy Alberto Leme Cavalheiro 3ª 25/03/2014 Violação de direito autoral 

18 0000070-80.2014.8.26.0081 Geraldo Wohlers 3ª 11/11/2014 Violação de direito autoral 

19 0000096-17.2013.8.26.0533 Guilherme de Souza Nucci 16ª 23/09/2014 Violação de direito autoral 

20 0000125-08.2012.8.26.0176 Souza Nery 9ª 20/02/2014 Violação de direito autoral 

21 0000248-45.2012.8.26.0066 Edison Brandão 4ª 11/11/2014 Violação de direito autoral 

22 0000361-56.2012.8.26.0629 Francisco Bruno 10ª 06/11/2014 Violação de direito autoral 

23 0000412-42.2010.8.26.0563 Julio Caio Farto Salles 3ª Extraordinária 13/02/2014 Violação de direito autoral 

24 0000435-25.2008.8.26.0153 Paiva Coutinho 11ª 22/10/2014 Violação de direito autoral 

25 0000442-72.2013.8.26.0369 Alex Zilenovski 2ª 17/11/2014 Violação de direito autoral 

26 0000517-13.2012.8.26.0510 Zorzi Rocha 3ª Extraordinária 11/12/2014 Violação de direito autoral 

27 0000563-29.2012.8.26.0695 Camilo Léllis 7ª 04/09/2014 Violação de direito autoral 

28 0000663-15.2009.8.26.0072 Renê Ricupiero 13ª 16/01/2014 Violação de direito autoral 

29 0000801-41.2006.8.26.0248 Ricardo Tucunduva 6ª 29/05/2014 Violação de direito autoral 

30 0000810-44.2011.8.26.0210 Fábio Gouvêa 10ª 13/01/2014 Violação de direito autoral 

31 0000991-94.2011.8.26.0032 Toloza Neto 3ª 12/08/2014 Violação de direito autoral 

32 0001153-07.2010.8.26.0103 Roberto Midolla 9ª 15/05/2014 Violação de direito autoral 

33 0001241-72.2010.8.26.0288 Marco Antônio Cogan 8ª 04/09/2014 Violação de direito autoral 

34 0001322-86.2013.8.26.0297 Rachid Vaz de Almeida 10ª 14/07/2014 Violação de direito autoral 

35 0001334-51.2011.8.26.0045 Nelson Fonseca Júnior 1ª Extraordinária 24/11/2014 Violação de direito autoral 

36 0001620-30.2012.8.26.0292 Otávio de Almeida Toledo 16ª 16/12/2014 Violação de direito autoral 

37 0001630-36.2008.8.26.0059 Carlos Bueno 10ª 28/04/2014 Violação de direito autoral 

38 0001682-88.2012.8.26.0577 Roberto Solimene 7ª 22/05/2014 Violação de direito autoral 

39 0001809-66.2007.8.26.0491 Julio Caio Farto Salles 3ª Extraordinária 26/06/2014 Violação de direito autoral 
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40 0001827-96.2009.8.26.0142 Juvenal Duarte 5ª 20/03/2014 Violação de direito autoral 

41 0002000-22.2011.8.26.0152 Alcides Malossi Junior 8ª 04/12/2014 Violação de direito autoral 

42 0002035-08.2009.8.26.0457 Renê Ricupiero 13ª 08/05/2014 Violação de direito autoral 

43 0002136-33.2010.8.26.0191 Moreira da Silva 8ª 24/06/2014 Violação de direito autoral 

44 0002180-40.2012.8.26.0431 Sérgio Coelho 9ª 10/04/2014 Violação de direito autoral 

45 0002441-89.2011.8.26.0091 Julio Caio Farto Salles 3ª Extraordinária 11/12/2014 Violação de direito autoral 

46 0002626-89.2009.8.26.0191 Luis Augusto de Sampaio Arruda 1ª Extraordinária 21/07/2014 Violação de direito autoral 

47 0002731-87.2012.8.26.0344 Rachid Vaz de Almeida 10ª 28/07/2014 Violação de direito autoral 

48 0003025-76.2007.8.26.0066 Airton Vieira 1ª Extraordinária 16/06/2014 Violação de direito autoral 

49 0003057-06.2012.8.26.0099 Luiz Antonio Cardoso 3ª 03/06/2014 Violação de direito autoral 

50 0003241-84.2010.8.26.0663 Paiva Coutinho 11ª 03/09/2014 Violação de direito autoral 

51 0003456-37.2011.8.26.0627 Rachid Vaz de Almeida 10ª 28/07/2014 Violação de direito autoral 

52 0003857-11.2011.8.26.0506 Luis Augusto de Sampaio Arruda 1ª Extraordinária 15/12/2014 Violação de direito autoral 

53 0003949-38.2010.8.26.0404 Nelson Fonseca Júnior 1ª Extraordinária 15/12/2014 Violação de direito autoral 

54 0004144-76.2009.8.26.0236 Marcos Antonio Correia da Silva 6ª 11/12/2014 Violação de direito autoral 

55 0004247-96.2010.8.26.0091 Airton Vieira 1ª Extraordinária 15/12/2014 Violação de direito autoral 

56 0004661-52.2013.8.26.0071 Luis Soares de Mello 4ª 09/09/2014 Violação de direito autoral 

57 0004785-35.2013.8.26.0071 Almeida Sampaio 2ª 15/09/2014 Violação de direito autoral 

58 0005369-60.2007.8.26.0638 João Morenghi 12ª 12/03/2014 Violação de direito autoral 

59 0005486-15.2011.8.26.0443 Otávio Henrique 9ª 02/10/2014 Violação de direito autoral 

60 0005488-34.2009.8.26.0417 Figueiredo Gonçalves 1ª 06/10/2014 Violação de direito autoral 

61 0005649-88.2013.8.26.0066 Euvaldo Chaib 4ª 03/06/2014 Violação de direito autoral 

62 0005651-63.2009.8.26.0045 J. Martins 15ª 20/02/2014 Violação de direito autoral 

63 0005668-70.2012.8.26.0344 Márcio Bartoli 1ª 01/09/2014 Violação de direito autoral 

64 0005696-81.2009.8.26.0396 Aguinaldo de Freitas Filho 2ª Extraordinária 14/03/2014 Violação de direito autoral 

65 0005995-81.2009.8.26.0356 Maria Tereza do Amaral 11ª 12/11/2014 Violação de direito autoral 

66 0006035-90.2010.8.26.0271 Marco Antônio Marques da Silva 6ª 06/11/2014 Violação de direito autoral 

67 0006202-48.2008.8.26.0281 Antonio Luiz Pires Neto 2ª 10/03/2014 Violação de direito autoral 

68 0006226-62.2009.8.26.0533 Eduardo Abdalla 2ª Extraordinária 28/03/2014 Violação de direito autoral 

69 0007540-12.2006.8.26.0157 Silmar Fernandes 3ª Extraordinária 26/06/2014 Violação de direito autoral 

70 0007736-70.2009.8.26.0417 Sérgio Ribas 5ª 05/06/2014 Violação de direito autoral 

71 0008233-43.2011.8.26.0408 Francisco Bruno 10ª 28/07/2014 Violação de direito autoral 

72 0009118-62.2008.8.26.0408 Laerte Marrone 2ª Extraordinária 28/11/2014 Violação de direito autoral 

73 0009367-79.2009.8.26.0019 Zorzi Rocha 3ª Extraordinária 13/02/2014 Violação de direito autoral 

74 0009442-51.2010.8.26.0224 Souza Nery 9ª 13/03/2014 Violação de direito autoral 

75 0010095-43.2011.8.26.0604 Luis Soares de Mello 4ª 25/11/2014 Violação de direito autoral 

76 0010115-75.2011.8.26.0073 Penteado Navarro 9ª 13/02/2014 Violação de direito autoral 

77 0012579-09.2011.8.26.0482 Cardoso Perpétuo 13ª 16/10/2014 Violação de direito autoral 

78 0013262-61.2009.8.26.0047 Machado de Andrade 6ª 30/01/2014 Violação de direito autoral 

79 0013315-92.2008.8.26.0462 Toloza Neto 3ª 04/11/2014 Violação de direito autoral 

80 0013983-88.2009.8.26.0604 Ericson Maranho 6ª 30/01/2014 Violação de direito autoral 

81 0014479-49.2010.8.26.0292 Airton Vieira 1ª Extraordinária 15/12/2014 Violação de direito autoral 

82 0018080-56.2009.8.26.0047 Roberto Solimene 7ª 08/05/2014 Violação de direito autoral 

83 0022533-38.2011.8.26.0625 Alexandre Almeida 4ª Extraordinária 26/06/2014 Violação de direito autoral 

84 0025212-52.2011.8.26.0482 Encinas Manfré 15ª 23/10/2014 Violação de direito autoral 
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85 0029758-90.2011.8.26.0114 Pedro Menin 16ª 27/05/2014 Violação de direito autoral 

86 0029973-59.2008.8.26.0506 Amaro Thomé 7ª 23/10/2014 Violação de direito autoral 

87 0039583-61.2009.8.26.0071 Luis Soares de Mello 4ª 09/09/2014 Violação de direito autoral 

88 0041052-37.2010.8.26.0224 Ricardo Tucunduva 6ª 11/12/2014 Violação de direito autoral 
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Apêndice E 

Relação dos acórdãos excluídos da pesquisa quantitativa 

 

 

Acórdão Relator Câmara Julgamento 

1 0201640-58.2009.8.26.0222 Ivana David 4ª 29/07/2014 

2 0006717-63.2009.8.26.0438 Airton Vieira 1ª Extraordinária 18/08/2014 

3 0013889-38.2011.8.26.0001 Paulo Rossi 12ª 14/05/2014 

4 0038601-92.2011.8.26.0001 Paulo Rossi 12ª 12/03/2014 

5 0000005-24.2012.8.26.0318 Lauro Mens de Mello 8ª 11/12/2014 

6 0000183-51.2010.8.26.0444 Lauro Mens de Mello 8ª 24/06/2014 

7 0000228-43.2011.8.26.0081 Lauro Mens de Mello 8ª 08/05/2014 

8 0000287-78.2010.8.26.0400 Lauro Mens de Mello 8ª 05/06/2014 

9 0000303-53.2010.8.26.0296 Airton Vieira 1ª Extraordinária 16/06/2014 

10 0000336-71.2009.8.26.0104 Airton Vieira 1ª Extraordinária 10/03/2014 

11 0000341-29.2011.8.26.0620 Lauro Mens de Mello 8ª 24/06/2014 

12 0000362-84.2009.8.26.0584 Airton Vieira 1ª Extraordinária 16/06/2014 

13 0000561-06.2011.8.26.0142 Lauro Mens de Mello 8ª 30/03/2014 

14 0000791-43.2010.8.26.0058 Airton Vieira 1ª Extraordinária 16/06/2014 

15 0000803-95.2006.8.26.0511 Airton Vieira 1ª Extraordinária 10/03/2014 

16 0001056-30.2006.8.26.0270 Airton Vieira 1ª Extraordinária 21/07/2014 

17 0001110-44.2011.8.26.0165 Borges Pereira 16ª 21/01/2014 

18 0001111-61.2010.8.26.0198 Airton Vieira 1ª Extraordinária 10/03/2014 

19 0001181-67.2009.8.26.0019 Airton Vieira 1ª Extraordinária 17/02/2014 

20 0001353-44.2009.8.26.0363 Airton Vieira 1ª Extraordinária 06/10/2014 

21 0001360-37.2009.8.26.0201 Airton Vieira 1ª Extraordinária 06/10/2014 

22 0001364-82.2009.8.26.0069 Lauro Mens de Mello 8ª 13/03/2014 

23 0001611-60.2009.8.26.0264 Airton Vieira 1ª Extraordinária 15/09/2014 

24 0001908-79.2013.8.26.0344 Lauro Mens de Mello 8ª 31/07/2014 

25 0001961-63.2006.8.26.0584 Airton Vieira 1ª Extraordinária 06/10/2014 

26 0002243-40.2012.8.26.0213 Airton Vieira 1ª Extraordinária 24/11/2014 

27 0002281-35.2010.8.26.0306 Lauro Mens de Mello 8ª 06/02/2014 

28 0002435-09.2011.8.26.0471 Lauro Mens de Mello 8ª 30/10/2014 

29 0002601-75.2005.8.26.0366 Airton Vieira 1ª Extraordinária 21/07/2014 

30 0002662-77.2007.8.26.0070 Airton Vieira 1ª Extraordinária 15/09/2014 

31 0002770-95.2010.8.26.0072 Airton Vieira 1ª Extraordinária 14/04/2014 

32 0002872-91.2008.8.26.0459 Airton Vieira 1ª Extraordinária 06/10/2014 

33 0003009-28.2010.8.26.0128 Airton Vieira 1ª Extraordinária 16/06/2014 

34 0003462-73.2009.8.26.0252 Lauro Mens de Mello 8ª 24/04/2014 

35 0003953-60.2012.8.26.0063 Airton Vieira 1ª Extraordinária 24/11/2014 

36 0004700-72.2009.8.26.0238 Airton Vieira 1ª Extraordinária 06/10/2014 

37 0004925-42.2010.8.26.0114 Lauro Mens de Mello 8ª 30/01/2014 

38 0004984-60.2003.8.26.0539 Airton Vieira 1ª Extraordinária 21/07/2014 
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39 0005048-84.2010.8.26.0358 Airton Vieira 1ª Extraordinária 15/09/2014 

40 0005483-32.2009.8.26.0572 Airton Vieira 1ª Extraordinária 16/06/2014 

41 0005673-87.2011.8.26.0066 Airton Vieira 1ª Extraordinária 24/11/2014 

42 0006057-31.2011.8.26.0428 Airton Vieira 1ª Extraordinária 14/04/2014 

43 0006259-25.2011.8.26.0099 Lauro Mens de Mello 8ª 14/08/2014 

44 0006321-21.2010.8.26.0125 Airton Vieira 1ª Extraordinária 10/03/2014 

45 0006326-53.2010.8.26.0445 Lauro Mens de Mello 8ª 20/03/2014 

46 0006612-31.2010.8.26.0445 Lauro Mens de Mello 8ª 08/05/2014 

47 0006981-66.2012.8.26.0344 Airton Vieira 1ª Extraordinária 24/11/2014 

48 0006983-36.2012.8.26.0344 Lauro Mens de Mello 8ª 18/12/2014 

49 0007394-64.2009.8.26.0286 Lauro Mens de Mello 8ª 27/02/2014 

50 0007414-34.2007.8.26.0445 Lauro Mens de Mello 8ª 20/03/2014 

51 0007829-02.2009.8.26.0201 Airton Vieira 1ª Extraordinária 21/07/2014 

52 0007855-86.2008.8.26.0022 Lauro Mens de Mello 8ª 24/06/2014 

53 0008922-36.1999.8.26.0270 Lauro Mens de Mello 8ª 05/06/2014 

54 0009510-25.2008.8.26.0659 Lauro Mens de Mello 8ª 24/07/2014 

55 0010484-75.2009.8.26.0126 Airton Vieira 1ª Extraordinária 19/05/2014 

56 0010692-04.2011.8.26.0348 Kenarik Boujikian 7ª 15/05/2014 

57 0010810-22.2011.8.26.0625 Airton Vieira 1ª Extraordinária 10/03/2014 

58 0011590-38.2011.8.26.0050 Lauro Mens de Mello 8ª 03/04/2014 

59 0012400-88.2010.8.26.0198 Lauro Mens de Mello 8ª 27/02/2014 

60 0012605-88.2002.8.26.0363 Airton Vieira 1ª Extraordinária 19/05/2014 

61 0013368-14.2011.8.26.0577 Airton Vieira 1ª Extraordinária 06/10/2014 

62 0015609-98.2008.8.26.0048 Lauro Mens de Mello 8ª 11/06/2014 

63 0016072-54.2010.8.26.0344 Lauro Mens de Mello 8ª 24/06/2014 

64 0017649-33.2011.8.26.0344 Lauro Mens de Mello 8ª 24/06/2014 

65 0018664-60.2010.8.26.0477 Lauro Mens de Mello 8ª 05/06/2014 

66 0018890-98.2011.8.26.0196 Lauro Mens de Mello 8ª 11/06/2014 

67 0022921-50.2009.8.26.0482 Lauro Mens de Mello 8ª 24/07/2014 

68 0031721-88.2012.8.26.0344 Francisco Bruno 10ª 14/07/2014 

69 0039821-34.2012.8.26.0602 Airton Vieira 1ª Extraordinária 24/11/2014 

70 0057100-74.2011.8.26.0050 Lauro Mens de Mello 8ª 05/06/2014 

71 0059050-26.2010.8.26.0577 Lauro Mens de Mello 8ª 22/05/2014 

72 0061186-20.2013.8.26.0050 Airton Vieira 1ª Extraordinária 15/12/2014 

73 0064931-47.2009.8.26.0050 Airton Vieira 1ª Extraordinária 14/04/2014 

74 0082667-44.2010.8.26.0050 Airton Vieira 1ª Extraordinária 18/08/2014 

75 0083662-86.2012.8.26.0050 Lauro Mens de Mello 8ª 04/09/2014 

76 0090135-88.2012.8.26.0050 Lauro Mens de Mello 8ª 24/07/2014 

77 0102044-98.2010.8.26.0050 Airton Vieira 1ª Extraordinária 18/08/2014 

78 0102881-56.2010.8.26.0050 Lauro Mens de Mello 8ª 06/02/2014 

79 0776945-90.2009.8.26.0577 Airton Vieira 1ª Extraordinária 14/04/2014 

80 9000103-15.2011.8.26.0050 Lauro Mens de Mello 8ª 11/12/2014 

81 9000157-44.2006.8.26.0506 Lauro Mens de Mello 8ª 06/02/2014 

82 0000154-12.2012.8.26.0062 Encinas Manfré 15ª 06/11/2014 

83 0000593-74.2012.8.26.0627 Francisco Bruno 10ª 25/09/2014 
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84 0000774-93.2010.8.26.0191 Juvenal Duarte 5ª 24/04/2014 

85 0001081-35.2008.8.26.0153 Nelson Fonseca Júnior 1ª Extraordinária 24/11/2014 

86 0001099-91.2011.8.26.0269 Nelson Fonseca Júnior 15ª 05/06/2014 

87 0001153-41.2012.8.26.0069 Luiz Antonio Cardoso 3ª 29/07/2014 

88 0003287-04.2009.8.26.0083 Zorzi Rocha 3ª Extraordinária 10/04/2014 

89 0003339-70.2005.8.26.0299 Roberto Solimene 9ª 09/10/2014 

90 0003564-57.2011.8.26.0048 Camilo Léllis 8ª 27/02/2014 

91 0009007-46.2013.8.26.0071 Souza Nery 9ª 16/10/2014 

92 0013406-37.2010.8.26.0132 Edison Brandão 4ª 04/02/2014 

93 0019644-53.2011.8.26.0224 Walter da Silva 14ª 26/06/2014 

94 0028901-89.2011.8.26.0196 Alex Zilenovski 2ª 29/09/2014 

95 0052058-07.2011.8.26.0515 Roberto Solimene 9ª 13/11/2014 

96 0052412-32.2011.8.26.0515 Souza Nery 9ª 30/10/2014 

      


