
rDO BRASIL 
- São P:lllIo 

in.ar/.br 

us Vieira 

5. L. Silva 

1archetti 

Ida 

ntos da Adequação 

. Latin, 2010. 

co: 

I.porqu:Jlqucr O",eill nu prnt r.o,~Jx..,( ; ~d ' ntn tt: 


~ os. Vl:dad3 "J m ClTlfirl7.Jç'J.O c/1l1l.1 rtX.1rpcr.IÇ'..lu 


la dc..: prou:: _:ullcrHo dc..:dado5.. E~ :1spwibi~'l.-H;." 


"dircit . auwr.1isc pUflívd C(JI no crime (:Irt. 184 

'o izaç6e, din:r<JS (am. 101 a !lO da Lei 9.610, 


SUMÁRIO 

Nota Explicativa ..... .. ......... .... ........ ........................................... .. ...... ..... . 11 

Introdução ............... ........ .. ..... .... ........ .......... ................................. ........ . 15 


1 


PREMISSAS CON EITUAIS: E, TRE O SOCIALMENTE ADEQUADO E O 


O BJETO DE TUTELA PENAL, 21 


1.1. Delimitação Conceitual da Adequação SociaL ...................... .. .. ... . 24 


1.2. Bem Jurídico e a Tutela Penal .. .................................................... .. 31 

1.2.1. Evolução do conceito de bem jurídico-penal ....................... .. 32 

1.2.2 . Tutela de bens ou tutela de funções? ............ .. ........... ........... . 40 


1.3. Formação da Hodierna Ideia Repressiva: A Qyestão do 

Injusto Penal ... .. ............. .. ..... ...... .................................................. .. 56 


1.3.1 Conceitos de tipicidade e antijuridicidade .............. .. ............ .. 56 

1.3.2. Modelos tripartido e bipartido ...................................... ... .. .. .. 72 


1.4. O Não Punir: entre o A típico e a Exclusão da Ilicitude ............... . 78 


2 


IDEIAS INICWS DE ADEQUAÇÃO SOCIAL NO MUNDO JURíDICO, 87 


2.1. Direito, Norma e Adequação ................ ........................... .. ............. 89 

2.2. Construção do Social e do Adequado em Direito Penal........ .... .... 97 


2.3 . Adequação Social entre Regra e Princípio .... .... ................ .. .... ........ 106 

2.4. Bases Originárias da Adequação Social.................... .. .................... 111 


2.4.1. Mayer e as normas de cultura .......... .. ... ....................... .. ......... 112 

2.4.2. Concepções Originais .... ............... .... .................................. .. .. 114 


2.4.2.1. O primeiro pensamento welzeliano: o critério de 


valoração social da ação ...... ............ .............. .. ... .. .......... 116 


2.4.2.2. A noção do segundo pilar na teoria welzeliana ............. 124 


3 

EVOLUÇÃO CONCEITUAL DA ADEQUAÇÃO SOCIAL, 129 


3.1. Adequação Social e o Finalismo .... .. ................... .. ............... .... ....... 131 


3.1.1. A segunda tese welzeliana: a causa de 


justificação consuetudinária .... .................... .......... .. ......... ....... 132 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http:rtX.1rpcr.I�
http:in.ar/.br


3.1.2. As ponderações de Schaffstein e Klug ........ .......... .. .............. . 135 


3.1.3 . As críticas de Hirsch .. ............... ..... ............. ..... .. ..... ............... . 140 


3.1.4. A terceira tese de Welzel: o critério de interpretação 


literal do tipo ...... ... ...... ............... ..... ...... ..... ....................... .... . . 144 


3.1.5. Teses e leituras italianas: a influência no Brasil ............ .. ....... . 146 


3.2. Adequação Social e o Pós-finalismo ..... ... .. .... .. .................. ... .... ..... . 155 


3.2.1. Proposições de Roxin ............... ...... .. ............................... ....... . 157 


3.2.2. Posições de Jakobs .. .. ..................... .. .... .. ........ .. .. ........ ............ .. 161 


4 


ADEQUAÇÃO SOCLAL E TEORJA DO DELITO, 167 


4.1. Adequação Social como Exclusão da Ilicitude ...... ........................ . 169 


4.1.1. Formalismo na constituição da ilicitude ...... ......................... .. 17 


4.1.2. Distinção entre tipicidade e ilicitude .................... ...... ......... .. 174 


4.2. Adequação Social e Tipo Penal .......... .......... .. ............. .. ......... .. ...... . 176 


4.2.1. 	QIestionamento quanto à teoria dos elementos 


negativos do tipo ........................................... ... .. ............. .. ..... . 177 


4.2.2 . Novas concepções sobre tipicidade e ilicitude ........ ..... ......... .. 180 


4.3. Adequação Social e o Princípio da Insignificância ............... ......... . 183 


4.3.1. Construção do princípio da insignificância ....... ....... ............ .. 184 


4.3.2. Diferenciação no critério interpretativo .. .. ... .... .... ... .. ............ . . 189 


4.4. Novas Perspectivas da Adequação Social ............. .. .. .. ................ ... . . 196 


4.4.1. Variâncias em torno da topografia ideal da 


adequação social ................ ... .... .......... ... .... ......... .. .. ...... ........ . .. 196 


4.4.2. Adequação social como problema da Parte Especial do 


Direito Penal ........... ... .... .... .......... ...... .......... .......................... . 212 


5 


CONSIDERAÇÕES CRíTICAS À ADEQUAÇÃO SOCIAL, 22 


5.1. Política Criminal e Adequação Social: entre a Segurança Jurídica 


e a Segurança da Justiça .. .................. .... ............ ...... ............ ... ...... .. . 223 


5.2. Objeções à Adequação Social e suas Respostas Dogmáticas ........ .. 233 


5.2.1. Monopólio da lei e o princípio da legalidade .... .. ................ .. . 244 


5.2.2. Adequaçãc 

5.3. Adequação Soc: 

5.3.1. A questão 

5.3.2. M omento 

5.3.3. Adequaçãe 

penais fun 

APLICAÇÕES PONTI 

6.1. Problemas quar 

6.1.1. A questão 

6.1.2. Adequaçãc 

6.1.2 .1. As rr 

6.1.2.2. Mul1 

6.1.2.3. Dire 

6.2. O Problema da 

6.3 . Situações Hodi, 

da Adequação ~ 

6.3.1. 	Das interv 

6.3.2. A difícil si 

cerceamen 

6.3.3. Das lesões 

6.3.4. Adequaçãc 

a questão ( 

6.3.5. Crimes arr 

6.3.6. O jus corri~ 

das filhas. 

6.3.7. Das agress 

e à adequa 

6.3.8 . Adequaçãc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- - -----

135 

140 


,! interpretação 


144 


lO Brasil .......... .. ... ...... . 	 146 


155 

157 


161 


°DELITo, 167 


de ............... .... .. ......... . 	 169 


e ......................... ... .... . 	 171 


174 


176 

lementos 

177 

citude .. .. ......... ......... .. 180 


.:ãnCla ........ .. .............. . 183 

neta ........... .. ............. .. 	 184 


189 


196 

I da 


196 

arte Especial do 


212 


lçAo SOCIAL, 221 


a Segurança Jurídica 

223 


ls Dogmáticas .. .... .. .. 2 33 

idade ....... .. .............. . . 244 


-

5.2.2. Adequação social e o princípio da oportunidade .. .. .............. . 253 


5.3. Adequação Social e Imputação O bjetiva ........................ .. .............. 267 


5.3.1. A questão do risco permitido ............................ .. ................... 271 


5.3.2. 	Momento atual: coexistência ou superação? .... .... ............ .... .. 281 


5.3.3. Adequação social em 	face de outros institutos 


penais funcionais ......... ... .... .. ..... .. ................................ .. .......... 296 


6 


APLICAÇÕES Po r AIS DA AoEQUAÇÃO So lAL EM DIREITO PENAL, 307 


6.1. Problemas quanto 	à Utilização da Adequação Social .. .................. 309 


6.1.1. A questão dos tipos penais abertos ................................ .. ....... 310 


6.1.2. Adequação social geral v ersus adequação social local ...... .. ...... 314 


6.1.2 .1. As muitas realidades sociais atuais .......... ...... .. .. ............ 315 


6.1.2.2 . Multicultura!ísmo e Direito Penal. .. ...... ............ ...... ..... 323 


6.1.2.3. D ireitos Culturais ou Direitos Individuais? .. ........ ...... . 333 


6.2. O Problema das Condutas Neutras ................................................ 345 


6.3. Situações Hodiernas Exemplificativas de Emprego 


da Adequação Social ........................................ .. ......................... .. .. 353 


6.3.1. D as intervenções 	médico-cirúrgicas ....................................... 354 


6.3 .2. A difícil situação da tutela penal do trânsito: do 


cerceamento da liberdade ao regramento particular ............ .. .355 


6.3.3. as lesões ocorridas no esporte ............................................... 358 


6.3.4. 	Adequação social e atividade sexual: o entorno social e 


a questão do sexo ........ .. .. .. .......... .... ........ .. .... .. ........ .... .. .. .. .. ..... 366 


6.3.5. Crimes ambientais: os maus-tratos a animais ............ .. ........ .. 3 71 


6.3 .6. O jus corrigendi doméstico: a questão dos filhos e 


das filhas .................. .. .... .. ........ .. .............................. .. ............ .. 3 81 


6.3.7. D as agressões inj uriosas: ataque à honra, ao racismo 


e à adequat;ão social ........ .................................... .. ...... .. .. .. ....... 387 


6.3.8. Adequação social e o uso de drogas ............. .. ........ .... ............. 391 


7 


CONCLU ÕES, 399 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



.. ..~ 

BIBLIOGRAFIA, 405 


Livros, Teses e Monografias .... .. ...... ................... ....... ... .................. .. .407 


Artigos doutrinários em coletâneas, revistas e 


demais periódicos ............. ...... .. ................ .. .. .......... .......... ..... .. .. ... ..... 421 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


