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ADEQUAÇÃO SOCIAL E O JOGO 

BICHO 
INTRODUÇÃO 

Não é de hoje que determinadas condutas, ainda que proibidas pelo ordenamento jurídico, continuam a 

corriqueiramente ocorrer, transformando relações sociais que, certamente, descambam para o campo do 

direito. Surgem incógnitas que, à época, não eram previsíveis. O desiderato do presente trabalho é analisar a 

divergência dos Tribunais quando da aplicação do Principio da Adequação Social à contravenção do jogo do 

bicho. 
CONCLUSÃO 

A concepção de adequação social foi inserida como 

excludente de tipicidade por Welzel. Nos ditames 

dessa teoria, não se pode considerar como 

delituosa uma conduta aceita ou tolerada pela 

sociedade, mesmo que esta conduta se encaixe 

perfeitamente a um tipo penal.  

Para se ter uma ideia de quanto a matéria é 

controversa, não apenas na doutrina, basta analisar 

alguns julgados dos tribunais do país. 

 

 

 

Figura 1: Jogo do Bicho 
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STF  e STJ vêm, atualmente, adotando uma postura 

do não reconhecimento da aplicação do princípio da 

adequação social ao jogo do bicho, dentre outros 

argumentos, que o 'jogo do bicho' deixa notórias 

sequelas antissociais, já que em seus bastidores 

proliferam a corrupção, disputas entre quadrilhas, 

subornos e até mortes". (RE 608425 / MG - Rel. Min. 

Ayres Brito). A celeuma jurídica encontra-se nos 

Tribunais Estaduais, que, apesar da discordância 

sobre a aplicação da adequação social afim de 

afastar ou não a tipicidade material da conduta, têm 

entendimento similar no que tange a falta de 

regulamentação do assunto. Nesse toar tramita no 

Senado Federal o anteprojeto do novo código penal: 

Jogos de azar e do bicho. Art. 258. Explorar jogos de 

azar e a loteria denominada jogo do bicho, sem 

autorização legal regulamentar: 

Pena – prisão, de um a dois anos. 

O fato é que o tema não é pacífico e certamente 

novas discussões surgirão sobre o tema. 

 

 

 

TJRJ: APELAÇÃO. DIREITO PENAL. CONTRAVENÇÃO 

PENAL DO JOGO DO BICHO. TIPICIDADE. ART. 58 

DECRETO-LEI 6259/44. PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO 

SOCIAL. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA 

REFORMADA.  

TJDF: CONTRAVENÇÃO PENAL. JOGO DO 

BICHO (ART. 58 § 1ª , B DL 6259 /44). PENA DE 4 

MESES DE PRISÃO SIMPLES E 10 D.M., EM 

REGIME ABERTO.  

PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR ATIPICIDADE 

DA CONDUTA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 

ADEQUAÇÃO SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE.  

 

 


